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Իրենց ներդրումն ունեցած և ներգրավված 
անձանց ցանկ
Քրիստին Ադամ 
Մի ջազ գա յին միգրացիոն իրա վունքի և իրավաբանական վարչություն, ՄՄԿ

Ալեքսանդր Դեվիյար 
Մի ջազ գա յին միգրացիոն իրա վունքի և իրավաբանական վարչություն, ՄՄԿ

Հետազոտությունն իրա կա նաց նող մասնագետներ

Ավս տրիա
Գերհարդ Մյուզակ
Պրոֆեսոր, Վիեննայի համալսարան, Սահմանադրական և վարչական 
իրա վունքի ինստիտուտ, Ավս տրիա

Բելգիա
Ֆիլիպ Դե Բրայկեր
Պրոֆեսոր, Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Եվրոպագիտության 
ինստիտուտ, Բելգիա

Բուլղարիա
Անգելինա Չորբաջիյսկա
Լևենի կաթոլիկ համալսարան, Եվրոպական իրա վունքի ինստիտուտ, 
Բելգիա

Գերմանիա
Ռոլֆ Գուտման
Իրավաբան, Շտուտգարտ, Գերմանիա

Դանիա
Կրիստինա Տուցենիս
Ծրագրերի ղեկավար, ՄՄԿ, Հռոմ, Իտա լիա

Էստոնիա
Կլեն Ջարաթս
ԵՄ-ում Էստոնիայի մշտական ներ կա յացուցիչ, Բրյուսել, Բելգիա
*Երկրի զեկույցում արտահայտված հա յե ցա կետերը պարտադիր չէ, որ 
արտահայտեն Էստոնիայի կա ռա վա րու թյան տեսակետները:
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Իռլանդիա
Քեթրին Քոսգրեյվ
Քաղաքականության գծով պաշտոնյա, Իռլանդիայի ներ գաղթային 
հարցերով խորհուրդ, Դուբլին, Իռլանդիա

Բեռնարդ Ռայան
Իրավաբանության դասախոս, Քենթի համալսարան, Քենթերբերի, 
Միացյալ Թա գա վո րու թյուն
*Երկրի զեկույցում արտահայտված հա յե ցա կետերը պարտադիր չէ, որ 
արտահայտեն Իռլանդիայի կա ռա վա րու թյան տեսակետները:

Իս պա նիա
Էլոյ Ռուլոբա Գարսիա
Մալագայի Համալսարան, Իս պա նիա

Իտա լիա
Կրիստինա Տուցենիս
Ծրագրերի ղեկավար, ՄՄԿ, Հռոմ, Իտա լիա
*Շնորհակալություն ՄՄԿ-ից Սիլվիա Սպինուսոյին, Հռոմ, վերջինիս 
օժանդակության համար

Լատվիա
Իվարս Ինդանս
Հետազոտություն իրա կա նաց նող մասնագետ, Լատվիայի Մի ջազ գա յին 
հա րա բե րու թյուն ների ինստիտուտ, Ռիգա, Լատվիա

Լեհաստան
Մագդալենա Կմակ
Իրավաբան, Հելսինկիի Մար դու իրա վունքների հիմնադրամ, Վարշավա, 
Լեհաստան

Ագաթա Ֆորիս
Իրավաբան, Հելսինկիի Մար դու իրա վունքների հիմնադրամ, Վարշավա, 
Լեհաստան

Լիտվա
Վիոլետա Տարգոնսկիենե
Դասախոս, Միկոլաս Ռոմերիս համալսարան, Վիլնյուս, Լիտվա

Լյուքսեմբուրգ
Ալեքսանդր Դեվիյար
Մի ջազ գա յին միգրացիոն իրա վունքի և իրավաբանական վարչություն, 
ՄՄԿ, Ժնև



ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն 

8

Կիպ րոս
Օլգա Գեորգիադես
Իրավաբան, Լելոս Պ. Դեմետրիադես փաստաբանական գրա սե նյակ, 
Նիկոսիա, Կիպ րոս

Հունաստան
Կոնստանտինոս Դ. Մագլիվերաս
Դոցենտ, Էգեյան համալսարան, Միթիլեն, Հունաստան

Հունգարիա
Յուդիթ Մարիա Տորն
Դոցենտ, Իրավաբանության ֆակուլտետ, Սեգեդա համալսարան, 
Հունգարիա

Մալթա
Ռութ Ֆառուգիա
Ավագ դասախոս, Մալթայի համալսարան, Իրավագիտության 
ֆակուլտետ, Մալթա

Միացյալ Թա գա վո րու թյուն
Բեռնարդ Ռայան
Իրավաբանության դասախոս, Քենթի համալսարան, Քենթերբերի, 
Միացյալ Թա գա վո րու թյուն

Նի դեռ լանդներ
Տեսել Դե Լանգե
Հետազոտություն իրա կա նաց նող մասնագետ, Նեյմեգենի Ռադբաուդ 
համալսարան, Միգրացիոն իրա վունքի կենտրոն, Նի դեռ լանդներ

Շվեդիա
Կրիստինա Ջոնսոն
Դոցենտ, Լունդի համալսարան, Ռաուլ Վալլենբերգի անվան 
ինստիտուտ, Շվեդիա

Չեխիայի Հանրապե տու թյուն
Պավել Ցիզինսկի
Իրավաբան, Քաղաքացիության/ քա ղա քա ցիական և մար դու 
իրավունքների հարցերով խորհրդատվական կենտրոն, Պրագա, 
Չեխիայի Հանրապե տու թյուն

Պորտուգալիա
Իզաբել Էստրելա
Իրավաբան, Քելուզ, Պորտուգալիա
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Ռումինիա
ԷմOդ Վերես
Ավագ դասախոս, Սապիենտիայի համալսարան, Տնտեսագիտության 
ֆակուլտետ, Մերկուրյա-Չուկ, Ռումինիա

Սլովակիա
Բորիս Դիվինսկի
Կոմենիուսի համալսարան, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, 
Բրատիսլավա, Սլովակիա
Միրոսլավա Սնիրերովա
Տրնավայի համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, Սլովակիա

Սլովենիա
Նեզա Կոգովսեկ
Հետազոտություն իրա կա նաց նող մասնագետ, Խաղաղության 
ինստիտուտ – Ժամանակակից սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան 
հետազոտությունների ինստիտուտ, Լյուբլյանա, Սլովենիա

Ֆին լան դիա
Ռեետա Տոյվանեն
Ավագ գիտաշ խա տող, «Աբո Ակադեմի» համալսարան, Մար դու իրա-
վունքների ինստիտուտ, Տուրկու, Ֆին լան դիա

Ֆրան սիա
Ալեքսանդր Դեվիյար
Մի ջազ գա յին միգրացիոն իրա վունքի և իրավաբանկան վարչություն, 
ՄՄԿ, Ժնև





11

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Երախտագիտության խոսք
Այս գործում իրենց ունեցած ներդրման ու ներ կա յացրած դիտողու-
թյուն ների համար երախտագիտության խոսքեր է անհրաժեշտ ուղղել 
ՄՄԿ–ի շրջանակներում և դրանից դուրս աշ խա տող բազմաթիվ ան ձանց. 
Ռիշար Պերուշո, Ջիլիան Ռեդփաթ–Քրոս, Ռիչարդ Խոլեվինսկի, Սոֆի 
Նոննենմախեր, Ալեքսիա Սքարլեթ, Պաոլա Պաչե, Հելեն Արմսթրոնգ, 
Սյուզաննա Չափման, Ստեֆանի Գոնսալեզ և Ադրիան Մելենդեզ։
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Հապավումներ

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՆԳ Արդարադատություն և ներքին գործեր
ԳՈՍԱԾ Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշխատողների ծրագիր 
ԵԱՀԿ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 

կազմակերպություն
ԵՀ Եվրոպական համայնք
ԵՀՔ Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն
ԵՄ Եվրոպական միություն
ԵՄՑ Եվրոպական միգրացիոն ցանց
ԵՍԽ 
վերանայված

Եվրոպական սոցիալական խարտիա (վերանայված)

ԵՍԽ Եվրոպական սոցիալական խարտիա 
Եվրո Եվրո
ԵՏՀ Եվրոպական տնտեսական համայնք
ԵՏՏ Եվրոպական տնտեսական տարածք
ԵՔՀԿ Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոն 
ԻՀՆԾ Իռլանդիայի հպատակագրման և ներգաղթի ծառայություն
ԾԱԳՀ Ծառայությունների առևտրի գլխավոր համաձայնագիր (ԱՀԿ)
ՄԱԵԿ Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին 

եվրոպական կոնվենցիա 
ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն
ՄԱՁԻԱՀ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր 
ՄԱՄԿ Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին միջազգային 
կոնվենցիա

ՄԶԴ Միջազգային զարգացման դեպարտամենտ (ՄԹ)
ՄԹ Միացյալ Թագավորություն
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս/Ձեռքբերովի 

իմունային անբավարարության համախտանիշ
ՄԻԵԿ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա
ՄԿԽ Միջկառավարական խորհրդակցություններ 
ՄՄԿ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն
ՄՇԽ Միգրացիայի հարցերով Շվեդիայի խորհուրդ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և 

մշակույթի կազմակերպություն
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ՆՀՎ Ներգաղթի և հպատակագրման հարցերով վարչություն 
(Նիդեռլանդներ)

ՆՔԳ Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակ 
(Հունգարիա)

ՇՄԾ Շրջանավարտների միջազգային ծրագիր (ՄԹ)
ՇՏՀ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ
ՊԵՀ Պորտուգալախոս երկրների համայնք 
ՊՏ Եվրոպական համայնքների Պաշտոնական տեղեկագիր
ՎԱՊԾ Վերապատրաստման կամ արտադրական պրակտիկայի ծրագիր 

(ՄԹ)
ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 

կազմակերպություն
ՔՔԻՄԴ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 

միջազգային դաշնագիր
AENEAS Եվրոպական միության՝ միգրացիայի և ապաստանի բնագավառում 

երրորդ երկրներին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության 
ծրագիր 

CARIM Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական 
հետազոտությունների (Եվրոմիջերկրական) միավորում 

COM Հաղորդագրություն Եվրոպական հանձնաժողովից 
DDL Disegno di Legge (Օրենքի նախագիծ մշակելու համար Իտալիայի 

կառավարությանը լիազորող ակտ)
MVV Երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվություն (Machtiging 

tot Voorlopig Verblijf)
NAG Ավստրիայում բնակեցման և բնակության/կացության մասին ակտ 

(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) 
PIELAMI Համագործակցություն միգրանտ աշխատողների անօրինական 

աշխատանքի կանխարգելման համար՝ օրինական աշխատանքի 
հնարավորությունների խթանման նպատակով (ՄՄԿ զեկույց)

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

TK Խորհրդարանական փաստաթղթեր (Նիդեռլանդներ)
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Ամփոփ նկարագիր
Այս ուսում նա սի րությու նը հանձ նա րար վել է Եվ րո պա կան պառ լա մենտի կող-
մից` նպա տակ ու նե նա լով ներ կա յաց նել 27 ան դամ պե տու թյուն նե րում օ րի նա-
կան ներ գաղթի պայ ման նե րի ը նդ հա նուր նկա րա գիրն ու վեր լու ծու թյու նը: Վեր-
լու ծու թյու նը նա խա ձեռն վել է ներ գաղթի տար բեր կա տե գո րիա նե րի հա մար ԵՄ 
մա կար դակով որ դեգր ված ը նդ հա նուր քա ղա քա կանու թյուն նե րի ա ռա վե լու-
թյուն ներն ու հնա րա վորու թյուն ներն ու սում նա սի րե լու նպա տակով։

 Միգ րա ցիայի հետ կապ ված խն դիր նե րը կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում թե՛ ազ-
գային, և թե՛ ԵՄ օ րա կար գե րում։ Ներ գաղ թի ան հրա ժեշ տու թյու նը գի տակ ցե լու 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել այն պի սի հան գա մանք ներ, ի նչ պի-
սիք են Եվ րո պայի բնակ չու թյան թվի նվա զու մը և ծե րա ցու մը: Ժո ղովր դագ րա-
կան գոր ծո նը և սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան տար բեր հա մա կար գե րի վրա 
դրա կան խա տե սե լի ազ դե ցու թյուն նե րը ներ գաղթի վե րա բեր յալ թեժ քն նար-
կում նե րի տե ղիք են տվել թե՛ ԵՄ կա ռույց նե րում, և թե՛ ԵՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի շր ջա նում։ Աս տի ճա նա բար ա վե լի է խո րա նում այն հա մոզ մուն քը, որ 
ա ռանց միգ րանտ նե րի Եվ րո պան չի կա րո ղա նա պահ պա նել նույն կեն սա մա-
կար դակը։ Որ քան էլ որ եվ րո պա կան ե րկր նե րը բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող 
եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար մր ցակ ցեն ա ռևտ րա –ար դյու նա բե-
րա կան այլ տե րու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ Ա ՄՆ –ի և Ճա պո նիայի) հետ, այ նուա մե-
նայ նիվ, ո րոշ ան դամ պե տու թյուն նե րի շր ջա նում նկատ վում է ա վե լի սահ մանա-
փա կող քա ղա քա կանու թյուն նե րի մի տում օ րի նա կան ներ գաղթի այլ ձևե րի՝ 
օ րի նակ ըն տա նիքի վե րա միա վոր ման առն չու թյամբ։ Ան դամ պե տու թյուն նե-
րը մեծ ջան քեր են գոր ծադ րում միգ րա ցիայի ո լոր տում ա ռա վել հա վա սա-
րակշռված ու հա մա պար փակ մո տե ցում մշա կե լու ուղ ղու թյամբ, ո րը կծա ռայի 
այն պի սի տար բեր նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը, ի նչ պի սիք ե ն՝ բարձր ո րա կա-
վո րում ու նե ցող միգ րանտ նե րի ներգ րա վու մը, ան կա նոն միգ րա ցիայի կան խու-
մը և միգ րանտ նե րի մար դու իրա վունք նե րի երաշ խա վորու մը։ 

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը վս տա հեց նում է, որ « մեկ միաս նա կան շու կա-
յում, որ տեղ ան ձինք ա զատ տե ղա շար ժի իրա վունք ու նեն, ա կն հայ տո րեն պա-
հանջ վում է ա վե լին, քան 27 ե րկր նե րի ներ գաղթային քա ղա քա կանու թյու նը» 
(Դե պի ներ գաղթային միաս նա կան քա ղա քա կանու թյուն, 2007թ., էջ 7, և որ 
առ կա է միաս նա կան Եվ րո պա կան միգ րա ցի ոն քա ղա քա կանու թյան հե տա-
գա զար գաց ման ու կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Հա մա պար փակ 
միաս նա կան քա ղա քա կանու թյան մի ջո ցով ներ գաղթը կար գա վորող կա նո նա-
կարգե րը կա րող են ա վե լի պարզ ու թա փան ցիկ դարձ վել և՛ ներ գաղ թող նե րի, 
և՛ ի րա վա սու մար մին նե րի հա մար։ Ներ գաղ թի ո րոշ տե սակ նե րի (ըն տա նիքի 
վե րա միա վորում, ու սում և վե րա պատ րաստում, հե տա զո տա կան աշ խա տանք) 
և եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի (եր կա րա ժամ կետ բնա կության/ կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց) հա մար ԵՄ ներ գաղթային քա ղա քա կանու-
թյան մշա կումն ըն թաց քի մեջ է և շա րու նակ վում է ան դամ պե տու թյուն ներն 
այնուա մե նայ նիվ եր կար ժա մա նակ չէին ցան կա նում զի ջել աշ խա տանքային 
միգ րա ցիայի ո լոր տում ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րը։ Սա կայն, այս դիր քո րո շու մը 
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թերևս կսկ սի փո փոխ վել ա ռա ջի կա՝ «Օ րի նա կան միգ րա ցիայի գծով քա ղա քա-
կանու թյան ծրագ րի», ա ռա ջարկ վող եր կու հրա հանգ նե րի և հե տա գա զար գա-
ցում նե րի հա մա տեքս տում։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, սա կայն, որ նույ նիսկ ԵՄ կա նո նա կարգե րով կար գա վոր-
վող հար ցե րի շուրջ զգա լի տար բե րու թյուն ներ կա րե լի է նկա տել ան դամ պե-
տու թյուն նե րի ազ գային օրենս դրու թյուն նե րում։ Այդ հար ցե րից մի քա նի սը 
ա ռանձ նաց նե լու հա մար կա րե լի է նշել, որ մաս նա վո րա պես եր կա րա ժամ-
կետ բնա կության/ կա ցու թյան կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց առն չու թյամբ, 
զգա լի թվով ե րկր ներ՝ ի լրումն ԵՀ եր կա րա ժամ կետ բնա կության/ կա ցու-
թյան թույլտվու թյան, շա րու նա կում են կի րա ռել մշ տա կան բնա կության/ կա-
ցու թյան ազ գային թույլտ վու թյուն նե րը։ Ա վե լին, ան դամ պե տու թյուն նե րում 
տա րան ջատ վում են ժա մա նա կա վոր բնա կություն/ կա ցու թյուն և մշ տա կան 
բնա կություն/ կա ցու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը, սա կայն ժա մա նա կա վոր բնա-
կության/ կա ցու թյան հա մար գո յու թյուն չու նի որ ևէ ստան դար տաց ված հաս-
կա ցու թյուն։ Բա ցի դրա նից, վի զա նե րի ու բնա կության/ կա ցու թյան թույլտ վու-
թյուն նե րի միջև կոն ցեպ տուալ տար բե րա կու մը բա վա կա նին ա նո րոշ է։ Ա վե լին, 
ի նչ պես նա խա տես ված է «Ըն տա նի քի վե րա միա վոր ման իրա վունքի մա սին» 
Խորհր դի 2003/86/ԵՀ հրա հանգով, ան դամ պե տու թյուն նե րը է ա կան հայե ցո-
ղա կան լիա զո րու թյուն ներ ու նեն ըն տա նիքի վե րա միա վոր ման հետ կապ ված 
այն պի սի կար ևոր հար ցե րի շուրջ ո րո շում ներ ըն դու նելու հար ցում, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ նուկ լե ար ըն տա նիքի (օ րի նակ՝ ծնող նե րը, չա փա հաս ե րե խա նե րը և գրանց-
ված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չգտն վող զուգ ըն կեր նե րը) ան դամ 
չհան դի սա ցող ըն տա նիքի ան դամ նե րի հա մա պա տաս խանու թյու նը, ա մու սին-
նե րի ու ե րե խա նե րի հա մար տա րի քային սահ մանա փա կում նե րը, ի նչ պես նաև 
սպա սե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րից հե տո ըն տա նիքի ան դամ նե րը կա րող 
են միա նալ հո վա նա վո րին։ Մի շարք ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րում նկատ վում 
է ըն տա նիքի վե րա միա վոր ման նպա տակով ներ գաղթի սահ մանա փակ ման 
մի տում, օ րի նակ՝ ին տեգր մանն ա ռնչ վող պայ ման նե րի ներդր ման մի ջո ցով։ 
Հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն ներն աս տի ճա նա բար 
ա վե լի հա ճախ են ու սա նող նե րին տա լիս ու սու մը հա ջո ղու թյամբ ա վար տե-
լուց հե տո սահ մանա փակ ժամ կետով ե րկ րում մնա լու հնա րա վորու թյուն՝ աշ-
խա տանք փնտ րե լու նպա տակով՝ չնա յած այն հան գա մանքին, որ դա նա խա-
տես ված չէ «Ուս ման, ա շա կերտ նե րի փո խա նակ ման, չվար ձատր վող վե րա-
պատ րաստ ման կամ կա մա վոր հի մունք նե րով ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
նպա տակով եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ըն դուն ման պայ ման նե րի մա սին» 
Խորհր դի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13 –ի 2004/114/ԵՀ հրա հանգով։ Այդ մի-
ջո ցով դյու րին է դառ նում բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող եր րորդ ե րկ րի այն քա-
ղա քա ցի նե րին պա հե լը, ով քեր ու նեն ազ գային (և եվ րո պա կան) տն տե սու թյան 
մեջ ո րո շա կի ներդ րում ու նե նա լու և դրա զար գաց մա նը նպաս տե լու նե րուժ։

 Միգ րա ցիայի հետ կապ ված բազ մա թիվ հար ցեր չեն կար գա վոր վում ԵՄ 
օրենս դրու թյամբ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ՝ բնա կության/ կա ցու թյան թույլտ վու-
թյուն նե րի տրա մա դր ման հա մար նա խա տես ված ը նդ հա նուր պայ ման նե րը, և 
ի նչն ա ռա վել կար ևոր է՝ աշ խա տանքային միգ րա ցիան (այդ թվում՝ վար ձու աշ-
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խա տանքը, ոչ վար ձու աշ խա տանքը և սե զո նային աշ խա տանքը)։ Այս ուսում-
նա սի րությամբ նպա տակ է հե տապնդ վում ա ռանձ նաց նել այն մի տում նե րը, 
ո րոնք առ կա են մի շարք կամ բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րում։ Ի նչ վե րա բե-
րում է ը նդ հա նուր պայ ման նե րին, ա պա ուսում նա սի րություն նե րը ցույց են տա-
լիս, որ թեև ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան կող մից ին-
տեգր մանն ա ռնչ վող պայ ման նե րը չեն սահ ման վում որ պես ը նդ հա նուր պայ-
ման ներ, այ նուա մե նայ նիվ, նկատ վում է այդ պայ ման ներն ազ գային օրենս-
դրու թյան մեջ նե րա ռե լու մի տում։ Ին տեգր մանն ա ռնչ վող պայ ման նե րը, մաս-
նա վո րա պես լեզ վի քն նու թյուն նե րը և հա սա րա կա կան գի տե լիք նե րը ստու գող 
քն նու թյու նը, կա րող են լուրջ խո չըն դոտ լի նել պո տեն ցիալ ներ գաղ թող նե րի 
հա մար։ Ի նչ վե րա բե րում է աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին, ա պա կա-
րե լի է եզ րա կաց նել, որ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րում վար ձու աշ խա տանքի 
նպա տակով ներ գաղթին վե րա բե րող կա նո նա կարգե րը բա վա կա նին բարդ ե ն։ 
Գոր ծող կա նո նա կարգե րը բար դու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում և՛ գոր ծա տու նե-
րի, և՛ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի հան դի սա ցող աշ խա տող նե րի հա մար, քա նի 
որ հա ճախ պա հանջ վում են տար բեր թույլտ վու թյուն ներ՝ տար բեր վար չա կան 
մար մին նե րից։ Այ նուա մե նայ նիվ, տար բեր ան դամ պե տու թյուն նե րում գոր ծող 
աշ խա տանքային ներ գաղթի քա ղա քա կանու թյուն նե րը և օ րենք նե րը նման են 
նրա նով, որ դրանք մե ծա պես կապ ված են աշ խա տանքի ազ գային շու կա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հետ։ Աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն նե րի հա մա կար գի առնչու-
թյամբ ան հրա ժեշտ է նշել այն հան գա մանքը, որ ան դամ պե տու թյուն նե րից 
շա տե րում օտար երկ րա ցին կա րող է աշ խա տել միայն տվյալ գոր ծա տուի հետ։ 
Աշ խա տան քային միգ րա ցիայի շուրջ ներ կա յումս ծա վալ վող քն նար կում նե րի 
և այդ հա մա տեքս տում մշակ վող նա խա պատ վու թյան սկզ բուն քով ըն դուն ման 
քա ղա քա կանու թյուն նե րի հիմ քում նախ ևա ռաջ ըն կած է բարձր ո րա կա վո րում 
ու նե ցող աշ խա տու ժը։ Ո րոշ ան դամ պե տու թյուն ներ ե րկ կողմ հա մա ձայնագրեր 
են կն քել եր րորդ ե րկր նե րի հետ, ո րոնք ա վե լի ը նդ գր կուն և հա մա պար փակ 
մո տե ցում ու նեն միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հար ցի նկատ մամբ. ը նդ հա նուր 
առ մամբ, այդ հա մա ձայնագ րե րով եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար նա-
խա տես վում են դյու րաց ված ըն թա ցա կարգեր աշ խա տանքային միգ րա ցիայի 
ո լոր տում՝ ան կա նոն միգ րա ցիայի կան խար գել ման գոր ծում այդ ե րկ րի հա-
մա գոր ծակ ցու թյան դի մաց։ Այդ հա մա ձայնագ րե րը հա մա պա տաս խանում են 
Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ա ռա ջարկ ված « շար ժու նա կու թյան շուրջ գործ ըն կե-
րու թյուն ների» գա ղա փա րին։ Ա վե լի ցածր ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տու-
ժի միգ րա ցիայի խնդ րին, սա կայն, բա վա րար չա փով ան դրա դարձ չի կա տար-
վում։ Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա մանքը, որ ԵՄ մա կար դակով նա-
խա տես վող հա մա կար գե րում ա վե լի ցածր ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տու ժի 
հար ցը քն նարկ վում է միայն սե զո նային աշ խա տանքի առն չու թյամբ։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռու մով միգ րա-
ցի ոն քա ղա քա կանու թյու նը (եր րորդ ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը) 
վեր ջին տա րի նե րին ԵՄ օ րա կար գում ա վե լի ու ա վե լի կար ևոր հարց է դար ձել։ 
Ան դամ պե տու թյուն նե րի և եր րորդ ե րկր նե րի միջև ի րա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյունն ու սում նա սի րե լիս ան հրա ժեշտ է նշել այն տար բե րու թյու նը, ո րը գո յու-
թյուն ու նի ԵՄ մա կար դակում այս խնդ րին տր վող կար ևո րու թյան և ազ գային 
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մա կար դակում առ կա փաս տա ցի մի ջոց նե րի միջև։ Սա կայն այս հարցն ա վե լի 
ու ա վե լի է կար ևոր վում և աս տի ճա նա բար ը նդ գրկ վում է նաև ազ գային օ րա-
կար գե րում։ Այս հար ցի առն չու թյամբ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ա ռա ջարկ վել են 
մի շարք նա խա ձեռ նու թյուն ներ և գոր ծիք ներ։ Այս փու լում կար ևոր է, որ Հանձ-
նա ժո ղո վի ա ռա ջար կած նա խա ձեռ նու թյուն նե րը գոր ծո ղու թյան մեջ դր վեն ան-
դամ պե տու թյուն նե րի կող մից։ Ի սկ ար դյուն քում ձեռք բեր ված գործ նա կան 
փոր ձը հիմք կհան դի սա նա հե տա գա քն նար կում նե րի ու այդ գոր ծիք նե րի կա-
տա րե լա գործ ման հա մար։
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Ներածություն

Ուսումնասիրության շրջանակը

2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին Եվ րո պա կան պառ լա մենտի՝ Ներ քին քա ղա քա-
կանու թյուն նե րի հար ցե րով գլ խա վոր տնօ րի նու թյան Քա ղա քա ցի նե րի իրա-
վունք նե րի և սահ մանադ րա կան հար ցե րով բա ժի նը Միգ րա ցիայի մի ջազ գա-
յին կազ մա կեր պու թյա նը (ՄՄԿ) հանձ նա րա րեց իրա կա նաց նել «ԵՄ 25 ան դամ 
պե տու թյուն նե րում օ րի նա կան միգ րա ցիայի ո լոր տում օ րենք նե րի հա մե մա տա-
կան ուսում նա սի րություն, նե րա ռյալ՝ նո րեկ նե րի հա մար յու րա քան չյուր ան դամ 
պե տու թյու նում սահ ման ված պայ ման նե րի ու ձևա կան պա հանջ նե րի գնա հա-
տում»։

Եվ րո պա կան պառ լա մենտի կող մից ֆի նան սա վոր վող ուսում նա սի րության 
նպա տակը Եվ րո պա կան պառ լա մենտի ան դամ նե րի հա մար որ պես հե տա զո-
տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծիք ծա ռայելն է Եվ րո պայի միու թյան (ԵՄ) 
միգ րա ցի ոն քա ղա քա կանու թյան մշակ ման գոր ծում։

 Սույն ուսում նա սի րությու նը հիմն ված է հետ ևյալ դի տար կում նե րի վրա. ներ կա-
յումս ԵՄ ան դամ 27 պե տու թյուն նե րում գո յու թյուն ու նեն և մշակ ման գոր ծըն-
թա ցում են գտն վում միգ րա ցիայի կա ռա վար ման տար բեր մո տե ցում ներ։ Հյու-
րըն կա լող ե րկր ներ օտար երկ րա ցի նե րի ըն դուն մա նը և այդ տեղ նրանց բնա-
կությա նը/ կա ցու թյա նը վե րա բե րող պայ ման նե րը և ըն թա ցա կարգե րը տար բեր 
ե րկր նե րում տար բեր ե ն։ 

ԵՄ ան դամ 27 պե տու թյուն նե րի օրենս դրու թյուն նե րի հա մե մա տա կան ուսում-
նա սի րությու նը և դրա գործ նա կան ազ դե ցու թյու նը, հետ ևա բար, օ ժան դա կող 
դեր կու նե նան օ րի նա կան ներ գաղթի գծով ձևա վոր վող ԵՄ ծրագ րի մշակ ման 
ու ի րա կա նաց ման հար ցում։

 Ներ գաղ թի տար բեր կա տե գո րիա նե րին վե րա բե րող այս ուսում նա սի րության 
շր ջա նակն, ան կաս կած, շատ ը նդ գր կուն է։ Դրա նում նախ ևա ռաջ նկա-
րագրվում է հենց ներ գաղթի հաս կա ցու թյու նը, ո րը հա կիրճ կեր պով կա րող է 
սահ ման վել որ պես « գոր ծըն թաց, ո րի մի ջո ցով քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան-
ձինք տե ղա փոխ վում են որ ևէ եր կիր՝ բնա կություն հաս տա տե լու նպա տակով» 
(Միգ րա ցիայի վե րա բեր յալ բա ռա րան, 2004թ., էջ 34)։ Բնա կու թյուն հաս տա տե-
լու հաս կա ցու թյան սահ մանու մը կար ևոր է, քա նի որ այն չի նե րա ռում միջազ-
գա յին մասշ տա բով ո րո շա կի տե ղա շար ժե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ զբո սաշր ջու-
թյան կամ այ ցե լու թյուն նե րի դեպ քե րը։ Կա րե լի է նշել, որ չնա յած իր լայ նի մաստ 
բնույ թին, ներ գաղթի հաս կա ցու թյու նը միև նույն է կա րող է հա մար վել չա փա-
զանց նեղ կոնկ րետ խնդ րի տե սան կյու նից։ Օ րի նակ, սե զո նային աշ խա տող նե-
րի դեպ քում ան ձի՝ սո վո րա բար բնակ վե լու վայ րը չի փոխ վում, և հետ ևա բար 
նման տե ղա շար ժը չի հա մար վում միգ րա ցիա նեղ ի մաս տով։ Ո ւս տի, ներ-
գաղթի հաս կա ցու թյու նը պետք է մի փոքր ը նդ լայն վի սույն ուսում նա սի րության 
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նպա տակ նե րով, որ պես զի հնա րա վոր լի նի այն վե րագ րել դրա նում նե րառ ված 
օտար երկ րա ցի նե րի բո լոր խմ բե րին։ 

Երկ րոր դը, Եվ րո պա կան միու թյու նում ըն դուն ված ներ գաղթի հաս կա ցու թյան 
օգ տա գործ մամբ ո րոշ վում է նաև այս ուսում նա սի րության շր ջա նա կը։ Այս հա-
մա տեքս տում « ներ գաղթ» հաս կա ցու թյու նը սահ մանա փակ վում է եր րորդ 
ե րկրնե րի քա ղա քա ցի նե րի (ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի չհան դի-
սա ցող ան ձանց) տե ղա շար ժով, քա նի որ եվ րո պա կան ե րկր նե րի քա ղա քա ցի-
նե րի հա մար գոր ծում է հա տուկ ի րա վա կան ռե ժիմ՝ ան ձանց ա զատ տե ղա շար-
ժի սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան։

Այդ պատ ճա ռով այս ուսում նա սի րության մեջ հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նա ցած է եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա-
կի վրա։

 Սույն ուսում նա սի րությունն ա ռանձ նա նում է նաև նրա նով, որ դրա նում շեշ-
տադ րումն ուղղ ված է օ րի նա կան միգ րա ցիային, ին չը են թադ րում է, որ նե րառ-
ված չեն ան կա նոն միգ րա ցիայի և ոչ կա մա վոր միգ րա ցիայի հետ կապ ված 
հար ցե րը (ո րոնք սկզ բուն քո րեն վե րա բե րում են ա պաս տա նի վե րա բեր յալ քա-
ղա քա կանու թյուն նե րին)։ Ու սում նա սի րու թյան ա ռանց քում ըն կած են օ րի նա կան 
միգ րա ցիայի հետ ևյալ կա տե գո րիա նե րը. ըն տա նիքի ներ գաղթ, տն տե սա կան 
ներ գաղթ (վար ձու աշ խա տանք, ոչ վար ձու աշ խա տանք և սե զո նային աշ խա-
տանք) և ուս ման ու վե րա պատ րաստ ման նպա տակ նե րով ներ գաղթ։ 

Ու սում նա սի րու թյան մեջ հիմ նա կան շեշ տադ րումն ուղղ ված է ներ գաղթի տար-
բեր կա տե գո րիա նե րին հա մա պա տաս խան՝ ըն դուն ման և բնա կության/ կա ցու-
թյան պայ ման նե րի ու ըն թա ցա կարգի վեր լու ծու թյան վրա։ Ո ւս տի, վեր լու ծու-
թյան չեն են թարկ վել եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին շնորհ վող սո ցիա լա կան 
իրա վունք նե րը. ա վե լին՝ վեր լու ծու թյան է են թարկ վել մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեու թյամբ զբաղ վե լու իրա վունքը, սա կայն վեր լու ծու թյու նը չի նե րա ռում աշ խա-
տանքի հետ կապ ված իրա վունք նե րը (ի նչ պես օ րի նակ՝ աշ խա տանքի ար դար 
ու նպաս տա վոր պայ ման նե րի իրա վունքը)։ 

Կա ռուց ված քը և մե թո դա բա նու թյու նը 

Ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին մա սում խն դի րը ներ կա յաց վում է ը նդ հա նուր 
հա մա տեքս տում՝ ձևա վոր վող ԵՄ իրա վունքի և քա ղա քա կանու թյան վեր լու-
ծու թյան մի ջո ցով։ Ու սում նա սիր վում են ԵՄ մա կար դակում օ րի նա կան միգ րա-
ցիայի վե րա բեր յալ շա րու նա կա կան բնույթ կրող քն նար կում նե րը։ Այ նու հետև 
հա ջոր դում է ուսում նա սի րության հիմ նա կան մա սը, այն է՝ ԵՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րում օ րի նա կան ներ գաղթի տար բեր հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյու-
նը։ Հա մե մա տու թյունն ի րա կա նաց վում է նույն ձևա չա փով, ո րով ներ կա յաց ված 
են ե րկր նե րի զե կույց նե րը, և դրան հետ ևում են այն հիմ նա կան սկզ բունք նե րը 
սահ մանող առա ջար կու թյուն նե րը, ո րոն ցով պետք է կար գա վոր վեն եր րորդ 
ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի՝ ԵՄ տա րածք ըն դուն ման և բնա կության/ կա ցու թյան 
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պայ ման ներն ու ըն թա ցա կարգե րը։ Սույն ուսում նա սի րության վեր ջին մա սը 
բաղ կա ցած է 27 ե րկր նե րի զե կույց նե րից, ո րոն ցում ման րա մաս նո րեն քն նու-
թյան են ա ռն վում և ու սում նա սիր վում ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից յու րա քան-
չյու րում գոր ծող՝ ազ գային միգ րա ցի ոն քա ղա քա կանու թյունն ու օրենս դրու-
թյու նը՝ ներ քոն շյալ կա ռուց ված քին հա մա պա տաս խան։ Եվ վեր ջում, ուսում նա-
սի րությա նը կից հա վել ված նե րում նե րառ ված են ութ ա ղյու սակ ներ, ո րոն ցում 
ամ փոփ և հա մա ռոտ կեր պով ներ կա յաց վում են ե րկր նե րի զե կույց նե րում տեղ 
գտած հիմ նա կան եզ րա հան գում նե րը։ 

Երկր նե րի զե կույց նե րը նե րա ռում են հետ ևյալ տար րե րը. յու րա քան չյուր զե-
կույց սկս վում է հա մա ռոտ պատ մա կան ակ նար կով, միգ րա ցի ոն հոս քե րի ար-
դի մի տում նե րի և ներ գաղթի ազ գային քա ղա քա կանու թյան նկա րագ րու թյամբ, 
ի նչ պես նաև ազ գային օրենս դրու թյամբ նա խա տես վող՝ ներ գաղթի տար բեր 
կա տե գո րիա նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րով (ըն տա նիքի վե րա միա-
վորում, աշ խա տանք, ու սում և վե րա պատ րաստում և այլն)։ Դրանց հա ջոր-
դում են ըն դուն ման (վի զային քա ղա քա կանու թյան) և բնա կության/ կա ցու թյան 
(բնա կության/ կա ցու թյան թույլ տվու թյուն նե րի վե րա բեր յալ քա ղա քա կանու թյան) 
հետ կապ ված հար ցե րում կի րառ վող պայ ման նե րի ու ըն թա ցա կարգե րի նկա-
րագրու թյունն ու վեր լու ծու թյու նը։ Ե րկր նե րի զե կույց նե րի այդ բա ժի նը նե րա-
ռում է այն ը նդ հա նուր պայ ման նե րի նկա րագ րու թյու նը, ո րոնք պետք է բա վա-
րար վեն միգ րանտ նե րի կող մից ծագ ման ե րկր նե րում, ի նչ պես նաև նպա տակա-
կետ եր կիր ժա մա նե լուն պես՝ ան կախ ներ գաղթի կա տե գո րիա նե րից (ի նչ պես 
օ րի նակ՝ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, բժշ կա կան 
զն նու թյուն նե րը, հա սա րա կա կան գի տե լիք նե րը, հյու րըն կա լող ե րկ րի լեզ-
վի ի մա ցու թյու նը և դի մու մի մերժ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րը)։ Ներ կա յաց ված են նաև ըն դուն ման և բնա կության/ կա ցու թյան 
հետ կապ ված ըն թա ցա կարգային հար ցե րը, այդ թվում՝ ի րա վա սու մար մին նե-
րի, ըն թա ցա կարգե րի տևո ղու թյան և դի մու մի մերժ ման մա սին ո րո շում նե րի 
բո ղո քարկ ման նկա րագ րու թյու նը և վեր լու ծու թյու նը։ Բնա կու թյան/ կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն նե րի ա ռա վել ման րա մասն հե տա գա ուսում նա սի րությունն ի րա-
կա նաց վում է ը ստ ներ գաղթի ո րո շա կի կա տե գո րիա նե րի՝ կա՛մ բնա կության/ 
կա ցու թյան տևո ղու թյան հի ման վրա (ժա մա նակա վոր կամ մշ տա կան), կա՛մ 
ե րկ րում գտն վե լու նպա տակի հի ման վրա (ըն տա նիքի վե րա միա վորում, աշ խա-
տանք, ու սում և վե րա պատ րաստում)։ Յու րա քան չյուր ե րկ րի զե կույ ցին հա ջոր-
դող բա ժի նը նե րա ռում է ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րում գոր ծող պայ ման նե րի 
հա մե մա տու թյու նը ԵՄ –ի և մի ջազ գա յին մա կար դակով սահ ման ված նոր մե րի 
հետ։ Հարկ է նշել, որ ուսում նա սի րության այդ բա ժի նը ա ռանց քային նշա նա-
կու թյուն չու նի, քա նի որ ուսում նա սի րությունն ի րե նից ներ կա յաց նում է գլ խա վո-
րա պես ազ գային օրենս դրու թյուն նե րի հա մե մա տու թյուն։ Գնա հատ վում է նաև 
օրենս դրու թյան գործ նա կան ազ դե ցու թյու նը՝ օ րի նակ ներ գաղթի մի տում նե րի 
վրա ու նե ցած հետ ևանք նե րի, ի րա կա նաց ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն-
նե րի և մար դու իրա վունք նե րի տե սան կյու նից բա ցե րի ա ռու մով։ Եվ վեր ջում, 
ե րկր նե րի զե կույց ներն ամ փոփ վում են եր րորդ ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան մի ջոց նե րի վեր լու ծու թյամբ, ո րոն ցից են աշ խա տանքային միգ րա ցիայի 
վե րա բեր յալ ե րկ կողմ հա մա ձայնագ րե րը, բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ-
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խա տող նե րի հա մար նա խա տես ված ծրագ րե րը, շր ջա նա ռու միգ րա ցիայի մե-
խա նիզմ նե րը, դրա մա կան փո խան ցում նե րի դյու րաց ման հա մա կար գե րը, ծագ-
ման եր կիր վե րա դառ նա լուց հե տո սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան և կեն սա թո-
շա կային իրա վունք նե րից օ գտ վե լու հնա րա վորու թյուն նե րը։ 

Սույն ուսում նա սի րությու նը հիմն ված է ազ գային օրենս դրու թյուն նե րի նկա-
րագրու թյան և գնա հատ ման վրա, ո րոնք յու րա քան չյուր ե րկ րի հա մար ի րա-
կա նաց վել են տե ղում հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց րած մաս նա գետ նե րի 
կող մից։ ԵՄ 27 ան դամ պե տու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի հա մար ուսում նա սի-
րությունն ի րա կա նաց վել է միգ րա ցի ոն իրա վունքի գծով փոր ձա գե տի՝ գի տաշ-
խա տողի կամ գոր ծող ի րա վա բա նի կող մից (տե՛ս վե րը նշ ված՝ հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի ցան կը)։ Այդ ա մե նի հի ման վրա ՄՄԿ –ի 
հե տա զո տու թյուն իրա կա նաց նող թի մը խմ բագ րել է ե րկր նե րի զե կույց նե րը՝ 
միաս նա կան կա ռուց ված քը ա պա հո վե լու նպա տակով, և կազ մել տար բեր ի րա-
վա կան հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյուն։ Թեև բա վա կա նին մեծ ծա վա լի աշ-
խա տանք է կա տա ր վել ե րկր նե րի զե կույց նե րի՝ հետ ևո ղա կան և տրա մա բա նա-
կան միաս նա կա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, հարկ է նշել, որ խմ բա գիր նե րը 
գործ ու նեին 27 տար բեր ե րկր նե րի, հա մա կար գե րի և տեր մին նե րի հետ։ Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով զե կույց նե րը ո րո շա կի ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան 
հա մա կար գելն ու միաս նա կան կա ռուց ված քով ներ կա յաց նե լը չա փա զանց 
դժվար է ե ղել և հնա րա վոր՝ միայն ո րոշ չա փով։ 

Սույն ուսում նա սի րության մեջ դի տարկ վում է գոր ծող ազ գային օրենս դրու թյու-
նը 2007 թվա կա նի օ գոս տո սի դրու թյամբ։ Այդ ժա մա նակ եվ րոն դեռևս ԵՄ ան-
դամ բո լոր պե տու թյուն նե րի ար ժույ թը չէր։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, տե ղա-
կան ար ժույ թով ար տա հայտ ված վճար նե րը և այլ գու մար նե րը ներ կա յաց վել են 
եվ րոյով։ Հա մա պա տաս խան փո խար ժեք նե րին ծա նո թա նա լու հա մար, տե՛ս զե-
կույ ցին կից հա վել ված նե րում ներ կա յաց վող հա մե մա տա կան ա ղյու սակ նե րը։
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Ձևավորվող ԵՄ միգրացիոն իրա վունքը և 
քաղա քա կանությունը

1. ԵՄ միգրացիոն իրա վունքի և քա ղա քա կանության 
զարգացումը 

Աշխատողների ազատ տեղաշարժն այն չորս ազատությունների բաղադրիչ-
նե րից է, որոնց վրա 1957 թվականին հիմնվել է Եվրոպական համայնքը։ Այդ 
իրա վունքը, թեև լայնորեն է մեկնաբանվում Ար դա րա դա տու թյան եվրոպական 
դա տա րանի կողմից, գլխավորապես վերաբերում է այն անձանց, որոնք 
Եվրոպական համայնքի քա ղա քա ցիներ են և որոնք տնտեսապես ակտիվ են, 
ներառելով հատուկ կանոններ նրանց ըն տա նիքների համար (Ստեյներ և այլ 
համահեղինակներ, 2006 թվական)։1 Այսօր այդ իրա վունքները տարածվում 
են ԵՄ բոլոր քա ղա քա ցիների վրա (ԵՀ պայ մանագիր,2 Հոդված 18), և մեկ 
անդամ պե տու թյունից մեկ այլ անդամ պե տու թյուն տեղափոխվելու մտա-
դրություն ունեցող անհատից չի պա հանջվում փաստեր ներ կա յաց նել տնտե-
սա կան ակտիվության վե րա բեր յալ։ Որպես այդպիսին, երրորդ երկրնե րի քա-
ղա քա ցիների վրա այս նախնական կա նո նա կարգերը չէին տա րած վում, ինչ-
պես և ներկայումս չեն տարածվում ԵՄ քա ղա քա ցիների ազատ տեղա շարժին 
առնչվող կա նո նա կարգերը։3 Ներգաղթի և ապաստանի հար ցերը կար գա-
վորվում էին անդամ պե տու թյունների կողմից «Եվրո պական միու թյան մա-
սին» պայ մանագրով4 ստեղծված և միջկառա վարական հիմունքներով գոր ծող՝ 
Ար դա րա դա տու թյան և ներքին գործերի հենասյան շրջանակներում։ Նման 
գործելակերպի նպա տակն այն էր, որ անդամ պե տու թյունները համա կարգեին 
ու հա մա ձայնեցնեին իրենց քա ղա քա կանություններն ու որդե գրեին նոր ու 
միասնական դիրքորոշումներ։ Ցանկացած նման նախա ձեռնու թյունների վե-
րա բեր յալ որոշումները պետք է հա մա ձայնեցված կարգով ընդունվեին անդամ 
պե տու թյունների կողմից, իսկ ԵՀ կառույցները միայն օժանդակող դեր ունեին 
(Ստեյներ և այլ համահեղինակներ, 2006 թվական)։ 

1 ԵՄ նորանդամ պե տու թյուններից աշ խա տողների ազատ տեղաշարժը ներկայումս սահ մանա -
փակվում է «անցումային պայ մանավորվածություններով»։ Այդ պայ մանավորվա ծություն նե րով 
անդամ պե տու թյուններին տրվում է ԵՄ նորանդամ պե տու թյուններից եկող աշ խա տողների հա-
մար ազատ տեղաշարժի մեխանիզմների ներդրումը հետաձգելու իրավա սություն՝ անդա մակ ցու-
թյունից հետո առա վե լա գույնը յոթ տարի ժամ ետով։ Այ նուա մե նայ նիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ 
ԵՄ առաջին 15 անդամ պե տու թյուններից շատերը հրաժարվել են անցումային պայ մանավոր վա-
ծություններից, և որ մյուսներն էապես ազատականացրել են իրենց ազգային նորմերը։
2 «Եվրոպական Համայնքի հիմնադրման մասին» պայ մանագրի կոնսոլիդացված տարբերակ, 
ՊՏ 1997 C 340, 1997 թվականի մարտի 19։
3 Իրավիճակը, սակայն, այլ է Թուրքիայի քա ղա քա ցիների համար, որոնց շնորհվել են որոշակի 
իրա վունքներ ԵՏՀ–Թուրքիա ասոցացման հա մա ձայնագրերի և ԵՏՀ–Թուրքիա ասոցացման 
խորհրդի հա մա պա տաս խան որոշումների, մասնավորապես՝ 1/80 որոշման հիման վրա։
4 «Եվրոպական միու թյան մասին» պայ մանագիրը՝ 1992 թվականի փետրվարի 7–ին 
Մաաստրիխտում ստորագրված, ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի նոյեմբերի 1–ին, ՊՏ 2002 C 191/1: 
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Ներգաղթն ու սահ մաններն այն երկու հարցերն են, որոնց առն չու թյամբ 
երկրները դժկամությամբ զիջեցին իրենց ազգային իրավասություններն՝ ի 
օգուտ միասնական ու ընդհանուր մոտեցման։ Միայն 1999 թվականի Ամստեր-
դամի հա մա ձայնագրով5 վիզային, ապաստանի, ներ գաղթի, ինչպես նաև 
բոլոր անձանց, այդ թվում՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ազատ տեղա-
շար ժին վերաբերող այլ քա ղա քա կանությունները ԱՆԳ հենասյան շրջանակ-
ներից տեղափոխվեցին ԵՀ պայ մանագրի IV բաժնի կար գա վորման ոլորտ 
(ԵՀ պայ մանագրի 61-69–րդ հոդվածներ), և այդպիսով քա ղա քա կանության 
ձևա վորմանը միջկառավարական մոտեցումը փոխարինվեց միասնական 
մոտեցմամբ։ Ըստ Պայմանագրի՝ Խորհրդից պա հանջվում էր ձեռնարկել 
«միջոցներ՝ ուղղված 14–րդ հոդվածին հա մա պա տաս խան ազատ տեղաշարժի 
ապա հովմանը՝ արտաքին սահ մանների հսկողության, ապաստանի և ներ-
գաղթի առն չու թյամբ անմիջականորեն փոխկապակցված զուգահեռ միջոց-
ների հետ համատեղ» այն ուժի մեջ մտնելուց հետո հինգ տարվա ընթաց քում 
(ԵՀ Պայմանագիր, հոդված 61(ա))։ ԵՀ պայ մանագրի 61–ից 63–րդ հոդված-
ներով նա խա տես վում են միջոցներ, որոնք վերաբերում են երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցիների ներ գաղթին։6 Միացյալ Թա գա վո րու թյունը (այսուհետ` ՄԹ), 
Իռլանդիան և Դանիան IV բաժնի կիրարկմանը չեն մասնակցում։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, Իռլանդիան և ՄԹ–ն յուրաքանչյուր անգամ հատուկ ձեռնարկված 
որոշ միջոցառումներին «հա մա ձայնելու» հնա րա վորու թյուն ունեն։ Դանիան 
մաս նակցում է միայն այն միջոցառումներին, որոնք հիմնվում են նախկին 
Շենգենյան կանոնագրքի վրա, սակայն չի կարող «հա մա ձայնել» այլ միջոց-
ների այնպես, ինչպես Իռլանդիան և ՄԹ–ն։

1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ին և 16-ին Տամպերեում կայացած հատուկ 
հանդիպման ժա մա նակ Եվրոպական խորհրդի կողմից ստեղծվեց հնգամյա 
ծրագիր Ար դա րա դա տու թյան և ներքին գործերի հենասյան համար, որը 
ներառում էր ներ գաղթի և ապաստանի հարցերով միասնական քա ղա քա-
կանու թյուն՝ նպա տակ ունենալով նպաստել և օժանդակել Ամստերդամի 
պայ մանագրով նա խա տես ված՝ ազատության, անվտանգության և ար դա-
րա դա տու թյան գոտու ստեղծման նպա տակի իրագործմանը։ Տամպերեի եզ-
րա կա ցու թյուններում ներ գաղթը, սահ մանները և ապաստանը համա կարգ-
վել են ըստ ռազմավարական չորս կա տե գո րիաների. ա) ծագման երկրնե-
րի հետ գործ ըն կե րու թյուն ներ, բ) ապաստանի Եվրոպական միաս նա կան 

5 «Եվրոպական միու թյան մասին» պայ մանագիրը, «Եվրոպական համայնքների հիմնադրման 
մասին» հա մա ձայնագրերը և որոշ հարակից ակտերը փոփոխող Ամստերդամի հա մա ձայնագիր՝ 
1997 թվականի հոկտեմբերի 2–ին ստորագրված, ուժի մեջ է մտել 1999 թվականի մայիսի 1–ին, ՊՏ 
1997թ. C 340/1:
6 Տե’ս ԵՀ Պայմանագրի 61(բ) հոդվածը. «այլ միջոցներ՝ ապաստանի, ներ գաղթի և երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիների իրա վունքների երաշ խա վորման բնագավառներում՝ 63–րդ հոդվածի 
դրույթներին հա մա պա տաս խան». 63(3)(ա) հոդվածը՝ «մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան պայ ման-
ները և անդամ պե տու թյունների կողմից երկարաժամ ետ վիզաների և բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունների, այդ թվում՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով, տրա մա դրման ըն թա-
ցա կարգերին վերաբերող չափանիշները, և 63(4) հոդվածը՝ «միջոցներ, որոնցով սահ մանվում են 
իրա վունքներն ու պայ ման ները, որոնց հա մա ձայն անդամ պե տու թյուններից մեկում օրինական 
կերպով բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող երրորդ երկրների քա ղա քա ցիները կարող 
են բնակվել մեկ այլ անդամ պե տու թյան տարածքում»։
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համակարգ, գ) արդար վերաբերմունք երրորդ երկրների քա ղա քա ցի ների 
նկատմամբ, և դ) միգրացիոն հոսքերի կառավարում (Տամպերեի եզրա կա-
ցու թյուններ, 1999 թվական)։ Տամպերեի ծրագրի իրականացման ըն թաց-
քում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների օրինական ներ գաղթի առն չու թյամբ 
հիմնական օրենսդրական ձեռքբերումները եղել են ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման բնագավառում7 և ԵՄ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար-
գա վի ճակի8 հետ կապված (մանրամասների համար տե՛ս «Համե մատություն» 
բաժնի 2.3.3.1 և 2.3.2 կետերը)։ Ինչ վերաբերում է երրորդ երկրների հետ հա-
րա բե րու թյուն ներին, ապա Տամպերեի եզրա կա ցու թյունների արդյունքում մի 
շարք երկրների9 հետ կնքվել են հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին հա մա-
ձայնագրեր, իսկ մի շարք այլ երկրների հետ ընթանում են բանակցություններ։ 
Ավելին, Եվրոպական պառ լա մենտը և Խորհուրդը ըն դու նել են կա նո նա-
կարգ, որով ստեղծվում է միգրացիայի և ապաստանի բնագավառում երրորդ 
երկրներին ֆի նան սա կան և տեխնի կա կան աջակցության ծրագիր (AENEAS)։10 
Այ նուա մե նայ նիվ, կարծիք էր ձևա վոր վել, որ Տամպերեի եզրակա ցու թյունները 
չափազանց հավակնոտ են, և 2004 թվականին ծրագրի ավարտից հետո 
շատ աշ խա տանքներ մնացին անավարտ, որոնց անդրադարձ կա տա րվեց 
Տամպերեին հաջորդող՝ Հաագայի ծրագրում։ 

2004 թվականի նոյեմբեր ամսին Եվրոպական խորհրդի կողմից ստեղծված 
Հաագայի ծրագրով որոշվում են ներ գաղթի քա ղա քա կանության օրակար-
գային հարցերը 2005–ից 2010 թվականների համար։11 Ծրագրով սահ մանված 
նպա տակներն ավելի մանրամասն են, սակայն թերևս՝ ավելի քիչ հավակնոտ, 
քան Տամպերեի եզրակա ցու թյունները։ Ծրագրով շեշտվում է ներ գաղթի բոլոր 
փու լերում համապարփակ մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ինչ 
վերաբերում է օրինական միգրացիային, ապա ծրագրում նշվում է, որ. «Օրի-

7 Տե՛ս «Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003 թվականի սեպտեմ բե րի 
22–ի 2003/86/ԵՀ հրա հանգը, որն ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի հոկտեմբերի 3–ին, ՊՏ 2003թ., L 
016/12։ Անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյունները պետք է հա մա պա տաս խանեցվեին այդ հրա-
հանգին 2005 թվականի հոկտեմբերի 3–ից ոչ ուշ։ ԵՄ քաղաքացու ըն տա նիքի անդամ հանդիսացող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին է վերաբերում «Միության քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի 
անդամների՝ անդամ պե տու թյունների տարածքում ազատ տեղաշարժվելու և բնակվելու իրա-
վունքի մասին» Եվրոպական պառ լա մենտի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29–ի 2004/38/ԵՀ 
հրա հանգը, ՊՏ 2004թ. L 150/77։ ԵՄ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքների վե րա միա վորման վե րա բեր յալ 
դրույթները տեղ են գտել Խորհրդի 1612/68/ԵՏՀ կա նո նա կարգում, ՊՏ 1968թ. L 257/2։
8 Անդամ պե տու թյան տարածքում հինգ տարի շարունակ օրինականորեն բնակվող՝ երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիների համար երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի վե-
րա բեր յալ Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/109/ԵՀ հրա հանգն ուժի մեջ է մտել 2004 
թվականի հունվարի 23–ին։ Անդամ պե տու թյունները պետք է ապահովեին այդ հրա հանգի հետ 
հա մա պա տաս խանությունը 2006 թվականի հունվարի 26–ից ոչ ուշ, ՊՏ 2004թ. L 016/44։
9 Բարեհաջող կերպով ավարտվել են բանակցությունները Հոնկոնգի (2001 թվականի նոյեմբեր), 
Մակաոյի (2002 թվականի հոկտեմբեր), Շրի Լանկայի (2002 թվականի մայիս), Ալբանիայի (2003 
թվականի նոյեմբեր) և Ռուսաստանի հետ (2005 թվականի հոկտեմբեր)։
10 2007 թվականի դրությամբ AENEAS–ը փոխարինվել է «Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտ-
ներում երրորդ երկրների հետ համագործակցության թեմատիկ ծրագրով»։ Ծրագիրը կիրա-
կանացվի 2007–ից 2013 թվականների ընթացքում, և ունի մո տա վո րա պես 380 միլիոն եվրոյի 
չափով բյուջե։ 
11 Եվրոպական միու թյան խորհուրդ, Հաագայի ծրագիր. Եվրոպական միու թյունում ազա տու-
թյան, անվտանգության և ար դա րա դա տու թյան ամրապնդում 16054/04, Բրյուսել, 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 14։
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նական միգրացիան կարևոր դերակատարում կունենա Եվրոպայում գիտե-
լիքահեն տնտեսության ամրապնդման, տնտեսական զարգացման խթան-
ման գործում՝ այդպիսով նպաստելով Լիսաբոնյան ռազմավարության իրա-
կա նացմանը»։ Այն կարող է նաև կարևոր նշանակություն ունենալ երրորդ 
երկրների հետ գործ ըն կե րու թյուն ների տեսանկյունից։ Եվրոպական խորհրդի 
կողմից շեշտվում է, որ աշ խա տանքային միգ րանտների ընդունման համար 
քվոտաներ սահ մանելու իրավասությունը պատկանում է անդամ պե տու-
թյուններին» (Հաագայի ծրագիր, 2004 թվական, էջ 10)։ Քանի որ երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ինտեգրումը կարևորվում է սո ցիա լա կան կայունության 
և համերաշխության տեսանկյունից, ծրագրով նա խա տես վում է ընդհանուր 
հիմ նարար սկզբունքների սահ մանում (Հաագայի ծրագիր, 2004 թվական)։12 
Հաագայի ծրագրի շրջանակներում ընդունվել է ուսանողների (առավել ման-
րամասն քննարկման համար տե՛ս «Համեմատություն» բաժնի 2.3.3.3 կետը)13 
և հետազոտական աշ խա տանք կա տա րողների՝14 ԵՄ տարածք ընդունման 
գործընթացի դյուրացմանն ուղղված հրա հանգը։ Հարկ է նշել նաև, որ հետևելով 
Հաագայի ծրագրում տեղ գտած առաջարկին Հանձնաժողովը ներ կա յացրել 
է հա ղոր դա գրու թյուն Ազատության, անվտանգության և ար դա րա դա տու թյան 
բնագավառում ԵՄ քա ղա քա կանությունների գնահատ ման վե րա բեր յալ։15

2. ԵՄ մա կար դակով օրինական միգրացիայի վե րա
բեր յալ շարունակական բնույթ կրող քննարկումները

Օրինական միգրացիայի հարցերով քա ղա քա կանության ծրագիրը

2005 թվականին Հանձնաժողովը վերսկսեց աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման վե րա բեր յալ ընդհանուր կանոն ների 
անհրաժեշտությանն առնչվող քննարկումները16 տնտեսական միգրացիայի 
կառա վարման ԵՄ ռազմավարության վե րա բեր յալ Կանաչ փաստա թղթով։17 

12 Ինտեգրման վե րա բեր յալ սույն սկզբունքներն այդ ժա մա նակից ի վեր ընդունվել են ԱՆԳ 
հարցերով Խորհրդի կողմից, սակայն դրանք պարտադիր բնույթ չեն կրում։
13 «Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վե րա պատ րաստման կամ կամավոր 
աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման պայ ման ների մասին» 
Խորհրդի 2004/114/ԵՀ հրա հանգն ընդունվել է 2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ին և ուժի մեջ մտել՝ 
2005 թվականի հունվարի 12–ին, ՊՏ 2004թ. L 375/12։ Անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյունները 
պետք է հա մա պա տաս խանեցվեին այդ հրա հանգին մինչև 2007 թվականի հունվարի 12–ը։
14 «Գիտահետազոտական աշ խա տանքների կա տա րման նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիներին ըն դու նելու հատուկ ըն թա ցա կարգի մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրա հանգ, 2005 
թվականի հոկտեմբերի 12, ՊՏ 2005թ. L 289/15։ Հրահանգի դրույթները պետք է իրականացվեին 
անդամ պե տու թյունների կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 12–ից ոչ ուշ։
15 COM (2006) 332, 2006 թվականի հունիսի 28։
16 Հանձնաժողովը 2001 թվականին արդեն ներ կա յացրել էր առաջարկ՝ Երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիներ հանդիսացող աշ խա տողների ընդունման և երկրում գտնվելու պայ ման ների վե րա բեր յալ 
հրա հանգի մասին (COM (2001թ.) 386)։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս հարցի շուրջ անդամ պե տու թյունների 
ունեցած տարամետ դիրքորոշումների պատճառով բանակցությունները չհանգեցրեցին օրենս դրու-
թյան ընդունմանը և առաջարկը հետագայում հետ կանչվեց։
17 COM (2004թ.) 811, 2005 թվականի հունվարի 11։
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Այդ քննարկումների արդյունքում 2005 թվականի դեկտեմբեր ամսին ընդուն-
վեց «Օրինական միգրացիայի գծով քա ղա քա կանության ծրագիրը»18 (Օրի-
նական միգրացիայի ծրագիր), որով սահ մանվում է գործո ղու թյունների 
հերթա կանությունն ու նկարագիրը Հաագայի ծրագրի մնացած ժա մա-
նակա հատվածի համար (2006-2009 թվականների համար)։ Այն համահունչ է 
Լիսա բոնյան ռազմավարության հետ,19 որին սկիզբ է դրվել 2000 թվականին 
Լիսա բոնում կայացած Եվրոպայի Խորհրդի նիս տում։ Աշխատանքային ներ-
գաղթը համարվում է «ԵՄ տնտե սության մրցու նա կության բարձրացմանն 
ուղղված Լիսաբոնյան ռազմա վարու թյան մեջ ընդգրկ ված միջոցառումների 
համա պարփակ փաթեթի մի մաս» (Օրինական միգրա ցիայի 2005 թվականի 
ծրագիր, էջ 5)։ Քաղաքա կա նության ծրագրով առա ջարկվում են մի շարք միջո-
ցառումներ «օրինական միգրա ցիայի գծով ԵՄ քա ղա քա կանության՝ միաս-
նական և համակարգված կերպով մշակ մանը հետամուտ լինելու նպա տակով», 
և սահ մանվում է ժա մա նակացույց Հանձ նաժո ղովի կողմից նա խա տես ված 
գործողությունների համար։ ԵՄ տարածքում օրի նականորեն աշ խա տող՝ բոլոր 
երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների հա մար իրա վունքների համընդհանուր 
շրջանակ երաշ խա վորող ընդհանուր շրջա նակային հրա հանգ, ինչպես նաև 
բարձր որակավորում ունեցող աշ խա տողների, սեզոնային աշ խա տողների, 
կազ մա կեր պու թյան ներսում փո խա դրվող աշ խա տա կիցների և վարձատրվող 
վե րա պատ րաստվողների մուտքի թույլատրման պայ ման ների վե րա բեր յալ 
չորս հատուկ հրա հանգներ են առաջարկվել՝ որպես պարտադիր իրավական 
ուժ ունեցող գործիքներ։20 Ավե լին, նա խա տես վում են նաև այլ միջոցառումներ, 
որոնք վերաբերում են գիտե լիքների ձեռքբերմանը և տեղեկատվությանը, 
ինտեգրմանն ու ծագման երկրնե րի հետ համագործակցությանը։

Օրինական միգրացիայի հարցերով քա ղա քա կանության ծրագրի 
շրջանակներում նա խա տես վող նախաձեռնությունները

Բարձր որակավորում ունեցող միգ րանտների մասին հրա հանգի վե րա-
բեր յալ առաջարկը

Եվրոպական հանձնաժողովը 2007 թվականի հոկտեմբերի 23–ին առա ջարկ 
է ներ կա յացրել «Բարձր որակավորում պա հանջող աշ խա տանքի նպա տակով 
երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան պայ-
ման ների մասին Խորհրդի հրա հանգի»21 վե րա բեր յալ («Բարձր որակավորում 
ունեցող միգ րանտների մասին» հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկ)։ Լիսա-
18 COM (2005թ.) 669, 2005 թվականի դեկտեմբերի 21
19 Ըստ Լիսաբոնում կայացած Եվրոպական խորհրդի հանդիպման եզրակա ցու թյունների՝ 
Լիսաբոնյան ռազմավարության նպա տակը Եվրոպական միու թյունն ամենամրցունակ տնտե սու-
թյուն ունեցող տարածք դարձնելն է ու լրիվ զբաղվածություն ապահովելը արդեն 2010 թվականին։
20 Չնայած այն հան գա մանքի, որ Քաղաքականության ծրագրի հիմքում ընկած է տնտեսական 
նպա  տակներով ներ գաղթը, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ օրինական ներ գաղթի հասկա ցու-
թյունը՝ որպես այդպիսին, ներառում է կանոնավոր ներ գաղթի բոլոր ձևերը` և ոչ միայն աշ խա-
տանքի հետ առն չու թյուն ունեցող։ Կանոնավոր միգրացիան սահ մանվում է որպես «Ճանաչված, 
թույլատրելի ուղիներով տեղի ունեցող միգրացիա» (Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան, 
2004թ., էջ 54)։
21 COM (2007) 637, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։
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բոնյան ռազմավարությանը հա մա պա տաս խան՝ այդ առաջարկով փորձ է 
արվում բարձրացնել ԵՄ տնտեսության մրցու նա կությունը՝ նպա տակ հետա-
պնդելով արձագանքել բարձր որակա վորում ունեցող աշխատուժի փոփոխ-
վող պա հանջարկին և լրացնել որակավո րում ների ու հմտությունների պա կա-
սը` այդ կա տե գո րիայի աշ խա տողների ընդուն ման ըն թա ցա կարգերը ներդաշ-
նա կեցնելու և ԵՄ աշ խա տա շու կայում նրանց արդյու նավետ բաշխումը և 
վերաբաշխումը խթանելու միջոցով։

Սակայն, առաջարկով չի սահ մանվում ընդունման իրա վունք. անդամ պե տու-
թյունները շարունակելու են վերահսկել իրենց աշ խա տա շու կա մուտք գործելու 
հնա րա վորու թյունները։ Միևնույն ժա մա նակ, առաջարկում կարևորվում և 
ամրապնդվում է Համայնքի նախապատվության սկզբունքը։22 Առաջարկի 
առանց քային տարրերից է ընդհանուր չափորոշիչների վրա հիմնված ըն-
դունման արագացված ըն թա ցա կարգը.23 աշ խա տանքային պայ մանագիր 
կամ պարտադիր ուժ ունեցող աշ խա տանքի առաջարկ, մաս նա գի տա կան 
որակավորումներ և նվա զա գույն աշխատավարձի չափ, որը պետք է հավա-
սար լինի տվյալ երկրում սահ մանված նվա զա գույն աշխատավարձի առնվազն 
եռապատիկին կամ՝ որպես այլընտրանքային տարբերակ, նվա զա  գույն 
եկամտի եռապատիկին, որի դեպքում տվյալ անդամ պե տու թյունում սո ցիա-
լա կան աջակցություն է տրա մա դրվում։ Ընդունման մասին դրական որոշման 
դեպքում աշ խա տողները ստանում են բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն՝ այսպես կոչված՝ «ԵՄ կապույտ քարտ», որով սահ մանվում են այն պայ-
ման ները, որոնցով աշ խա տողներին թույլատրվում է աշխատել։ ԵՄ կապույտ 
քարտը տրվում է երկու տարի ժամ կետով, եթե աշ խա տանքային պայ մանագիրը 
չի նա խա տես ված ավելի կարճ ժա մա նակահատվածի համար։ ԵՄ կապույտ 
քարտի սեփականատերն այդ քարտով իրա վունք է ստանում մուտք գործել, 
կրկին մուտք գործել այլ անդամ պե տու թյուններ և գտնվել այնտեղ, ինչպես 
նաև տարանցել այլ անդամ պե տու թյունների տարածքով՝ այդ իրա վունքներն 
իրա կա նաց նելու նպա տակով։ Նախատեսվում է երեք ամիս տևո ղու թյամբ ժա-
մա նակահատված, որի ընթացքում գոր ծա զուրկ լինելը թույլատրելի է։ Այդ ժա-
մա նակահատվածի ընթացքում ԵՄ կապույտ քարտի սեփականատիրոջը 
թույլատրվում է աշ խա տանք փնտրել և աշ խա տանքի անցնել։ Սույն առաջարկով 
ԵՄ կապույտ քարտի սեփականատիրոջ հա մար նա խա տես վում է նաև աշ խա-
տանքի նպա տակով երկրորդ անդամ պե տու թյուն տեղափոխվելու հնա րա վորու-
թյուն, որոշակի պայ ման ների բավարարման դեպքում և առաջին անդամ պե-
տու թյունում երկու տարի օրինա կանորեն բնակվելուց հետո։ Աշխատողներին 
թույլատրվում է երկու (կամ առա վե լա գույնը՝ երեք) անդամ պե տու թյուններում 

22 Համայնքի նախապատվության սկզբունքն ուղղված է ներքին (ԵՄ մա կար դակում) աշ-
խա տա շու կայի պաշտպանությանը։ Այն հաստատվում է Խորհրդի բանաձևով։ «Անդամ պե-
տու թյունները կդիտարկեն աշ խա տանքի նպա տակով իրենց տարածքներ ընդունման համար 
դիմումները միայն այն դեպքում, եթե անդամ երկրում առկա թափուր աշխատատեղերը չեն կարող 
համալրվել ազգային և Համայնքի աշխատուժի կամ այդ անդամ երկրում մշտական հիմունքներով 
օրինականորեն բնակվող և այդ անդամ երկրի կանոնավոր աշ խա տա շու կայի մաս կազմող, 
սակայն Համայնքի աշխատուժ չհամարվող անձանց միջոցով» (Խորհրդի 1994 թվականի հունիսի 
20–ի բանաձև), տե՛ս նաև «Համեմատություն» բաժնի 2.3.3.2.1 կետը։
23 Որպես կանոն, որոշումն ընդունվում է, և այդ մասին դիմողին ծանուցվում է 30 օրվա 
ընթացքում։
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բնակվելու ժա մա նակահատ վածները գումարել իրար՝ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նալու համար սահ մանված հիմնական 
պա հանջը բավարարելու նպա տակով։ Բացի դրանից, առաջարկում նա խա-
տես վում է ըն տա նիքի վե րա միա վորման հնա րա վորու թյուն ժա մա նակավոր 
բնա կության/կա ցու թյան դեպքերում։24 Դրանով նա խա տես վում է նաև, որ 
ինտեգրմանն ուղղված հնա րա վոր ազգային միջոցները պետք է կիրառվեն 
միայն այն ժա մա նակ, երբ ըն տա նիքի անդամները գտնվում են ԵՄ տարածքում։

Բարձր որակավորում ունեցող աշ խա տողների համար ԵՄ–ն ավելի գրա վիչ 
և արդյունքում՝ ավելի մրցունակ դարձնելու համատեքստում այս առա ջար-
կը կարող է դիտվել որպես որոշիչ գործոն։ Ընդունվելու դեպքում այն կդառ-
նա աշ խա տանքային միգրացիայի ոլորտում ընդհանուր ու միաս նական քա-
ղա քա կանության որդեգրմանն ուղղված առաջին քայլ և կդյու րացնի բարձր 
որակավորում ունեցող միգ րանտների տեղաշարժը։ Թափան ցիկ և համընդ-
հանուր պայ ման ները, արագացված ըն թա ցա կարգերը և ըն տա նիքի հետ անմի-
ջապես վե րա միա վորվելու հնա րա վորու թյունը ԵՄ–ն ընդհանուր առմամբ ավելի 
նպաստավոր ու գրավիչ կդարձնեն բարձր որակա վորում ունեցող՝ երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիների համար։ Առա վելու թյուն ներից մեկն էլ այն է, որ առա-
ջարկում ներառված են այնպիսի միջոցներ, որոնք նպա տակաուղղված են 
դյուրացնելու բարձր որակավորում ունեցող՝ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների 
տեղաշարժը տարբեր անդամ պե տու թյուն ների միջև։ Ավելին, անհրաժեշտ 
է ընդգծել, որ մի շարք հարցերի առն չու թյամբ առաջարկի 15–րդ հոդվածի 
նախագծով ԵՄ կապույտ քարտի սեփականատերերի համար երաշ խա վորվում 
է հավասար վերաբերմունք՝ ԵՄ քա ղա քա ցիների հետ համեմատությամբ։ 
Բացի դրանից՝ առաջարկը մշակվել է՝ հիմնվելով համապարփակ մոտեցման 
սկզբունքի վրա, և նախատեսում է շրջա նառու և ժա մա նակավոր միգրացիայի 
դյուրացմանը նպաստող գոր ծիքներ, որպեսզի չնվազեցվեն զարգացող երկրների 
կարողությունները և ապա հովվեն ձեռքբերումներն ու առաջընթացը Հազա րա-
մյակի զարգացման նպա  տակների իրագործման գործընթացում։ Հարկ է նշել, 
որ նվա զա գույն աշխա տավարձի շեմի պա հանջը հիմնականում հա մա պա տաս-
խա նում է բարձր որակավորում ունեցող՝ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների 
ընդունման վե րա բեր յալ ներկայումս մի շարք երկրներում գործող դրույթներին։

Միատեսակ թույլտվության համար դիմելու միասնական ըն թա ցա-
կարգի և համընդհանուր իրա վունքների մասին հրա հանգի վե րա բեր յալ 
առաջարկը

Բարձր որակավորում ունեցող միգ րանտների մասին հրա հանգի վե րա բեր-
յալ առաջարկի հետ միասին Հանձնաժողովը ներ կա յացրել էր նաև «Երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների համար անդամ պե տու թյան տարածքում բնակվելու և 
աշխատելու նպա տակով միատեսակ թույլտվության համար դիմելու միաս-
նական ըն թա ցա կարգի, ինչպես նաև անդամ պե տու թյունում օրինա կա նորեն 

24 Ընտանիքի անդամներին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ տրվում են դիմումը ներ-
կա յաց նելու օրվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում, իսկ աշ խա տա շու կայում ներգրավվելու հնա-
րա վորու թյուն ամուսիններին տրվում է անմիջապես։
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բնակվող՝ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների համընդհանուր իրա  վունքների 
մասին Խորհրդի հրա հանգի» վե րա բեր յալ առաջարկ:25 Այս առաջարկի մի-
ջոցով Հանձնաժողովի կողմից փորձ է արվում ներմուծել համընդ հանուր 
հա մակարգ աշ խա տանքային միգրացիայի նկատմամբ արդա րացի և իրա -
վունքների վրա հիմնված մոտեցումը արմատավորելու նպա տակով (Միա-
տե սակ թույլտվության և համընդհանուր իրա վունքների մասին հրա հանգի 
առաջարկ, բացատրական հուշագրի նախագիծ)։

Առաջարկով դիմելու միասնական ըն թա ցա կարգ է նա խա տես վում, որի հա-
մա ձայն բնակվելու և աշխատելու թույլտվության համար դիմելիս անհրաժեշտ 
է ներ կա յաց նել մեկ դիմում (Միատեսակ թույլտվության և համընդհանուր 
իրա վունքների մասին հրա հանգի առաջարկ, 4–րդ հոդվածի նախագիծ)։ 
Անդամ պե տու թյունները պետք է նշանակեն մեկ իրավասու մարմին, որը 
պատասխանատու կլինի դիմումներն ըն դու նելու և միասնական թույլ տվու-
թյուններ տրա մա դրելու համար, ինչը, որպես կանոն, պետք է իրականացվի ոչ 
ուշ քան դիմումներն ըն դու նելու օրվան հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում 
(5–րդ հոդվածի նախագիծ)։ Անդամ պե տու թյուններն աշ խա տանքի և բնա-
կության/կա ցու թյան համար տրա մա դրելու են մեկ միատեսակ թույլ տվու թյուն, 
և նրանց չի թույլատրվելու տրա մա դրել որևէ տեսակի լրացուցիչ թույլ տվու-
թյուններ, մասնավորապես՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն, որպես աշ խա տա-
շու կա մուտքի արդեն իսկ տրված թույլտվության ապացույց (6–րդ հոդվածի 
նախագիծ)։ Վերջին սկզբունքը գործում է նաև բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների համար, որոնք տրվում են աշ խա տանքից բացի այլ նպա-
տակներով. աշ խա տանքի թույլտվության վե րա բեր յալ ցանկացած տեղեկություն 
պետք է նշվի բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության մեջ (7–րդ հոդվածի 
նախագիծ)։ Մեկ միատեսակ թույլտվությամբ երրորդ երկրների քա ղա քա-
ցիներին իրա վունք է տրվում, ի թիվս այլ հնա րա վորու թյունների, մուտք գործել, 
կրկին մուտք գործել ԵՄ անդամ պե տու թյան տարածք և գտնվել այնտեղ, 
ինչպես նաև անցնել մեկ այլ անդամ պե տու թյան տարածքով՝ միատեսակ 
թույլտվությամբ նա խա տես ված գործողությունների իրականացման նպա տակով 
(11–րդ հոդվածի նախագիծ)։ Առաջարկի 12(1) հոդվածի նախագծով սահ մանվում 
է այն իրա վունքների ցանկը, որոնց մասով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի այնպիսի հավասար վերաբերմունք, ինչպիսին 
ցուցաբերվում է տվյալ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ։26 Այն ոլորտները, 
որոնցում այդ հավասար վերաբերմունքը կարող է սահ մանափակվել, 
թվարկված են 12(2) հոդվածի նախագծում։ Կարելի է նշել նաև, որ Առաջարկի 
14–րդ հոդվածի նախագծի հա մա ձայն, երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների մուտքի 
պայ ման ների վե րա բեր յալ պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվությունը 
պետք է հասանելի լինի լայն հա սա րա կու թյան համար։

Այս առաջարկով, իր ներկայիս տեսքով ընդունվելու դեպքում, էական 
առաջընթաց կարձանագրվի ԵՄ միասնական ներ գաղթային քա ղա քա կանու-

25 COM (2007) 638, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։
26 Այ նուա մե նայ նիվ, այն ավելի քիչ ընդգրկուն է, քան «Բարձր որակավորում ունեցող միգ-
րանտների մասին» հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկում նա խա տես ված ցանկը։
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թյան ձևավորման գործում, որով կպաշտպանվեն երրորդ երկրների քա ղա քա-
ցիների իրա վունքները։ Մեկ նշանակված մարմնին ներ կա յացվող մեկ դիմումի, 
ինչպես նաև այդ դիմումի հիման վրա տրվող մեկ միատեսակ թույլտվության 
միջոցով թե՛ երրորդ երկրների պոտենցիալ աշ խա տողների բոլոր կա տե-
գո րիաների, և թե՛ ԵՄ գործատուների համար էապես կդյուրացվեն աշ խա-
տանքի ընդունման և ներ գաղթի գործընթացները։ Երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
հանդիսացող աշ խա տողների և ԵՄ քա ղա քա ցիների նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունք նախատեսող իրա վունքների ցանկի սահ մանմամբ, Առաջարկի 
12–րդ հոդվածի նախագիծը մեծապես նպաստում է միգ րանտ աշ խա-
տողների իրա վունքների պաշտպանությանը։ Այ նուա մե նայ նիվ, Առաջարկում 
հստակություն չկա այն հարցի վե րա բեր յալ, թե ով կարող է դիմել։ 
Բացատրական հուշագրի նախագծից կարելի է ենթադրել, որ կարող է դիմել 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կամ նրա ապագա գործատուն, սակայն դա պարզ 
ու հասկանալի չէ Առաջարկի 5–րդ հոդվածի նախագծի ձևակերպումից։27

Գլոբալ մոտեցումը, շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները և 
շրջանառու միգրացիան

2005 թվականի հոկտեմբերի 27–ին Միացյալ Թա գա վո րու թյան մայրաքաղաք 
Լոնդոնի մոտակայքում գտնվող Հեմփթոն Քորթ պալատում ԵՄ երկրների 
ղեկավարների կողմից կոչ արվեց որդեգրել միասնական և համապարփակ 
մոտեցում՝ նպա տակաուղղված միգրացիայի հետ կապված հարցերի կար գա-
վորմանը։ Այս կոչին ի պատասխան, Հանձնաժողովը միգրացիայի երևույթի 
նկատմամբ գլոբալ մոտեցման հայեցակարգ ներ կա յացրեց 2005 թվականի 
նոյեմբերի 30–ի իր հա ղոր դա գրու թյան մեջ՝ վերնագրված «Միգրացիայի մար-
տա հրա վերներին արձագանքելու առաջնահերթ գործողություններ. Հեմփ-
թոն Քորթի հանդիպմանը հաջորդող առաջին քայլ» (Գլոբալ մոտեցում, 2005 
թվական)։28 Հատկապես կարևորվում է «օբյեկտիվ, հիմնավորված և համա պար-
փակ մոտեցումը, որն ուղղված է միգրացիայի և զարգացման միջև փոխկա պակ-
ցվա ծության խթանմանը և հիմնված հարկադիր միգրացիայի արմա տական 
պատճառներին անդրադարձ կա տա րող երկարաժամ կետ ռազմա վա րության 
վրա» (Գլոբալ մոտեցում, 2005 թվական)։29 Սույն մոտեցումը սկզբնական 
շրջանում ուղղված էր աֆրիկյան և միջերկրածովյան տա րա ծա շրջանին, սակայն 
հետա գայում ընդլայնվեց՝ ընդգրկելով ԵՄ հարևան արևելյան և հարավ–
արևելյան տա րա ծա շրջանները30 (Գլոբալ մոտեցում, 2007թ.)։

Գլոբալ մոտեցումը կարելի է սահ մանել որպես «մոտեցում, որը երրորդ 

27 Հստակության բացակայություն առկա է նաև նախագծի 9–րդ հոդվածում, որում խոսվում է 
«երրորդ երկրի քաղաքացու և ապագա գործատուի» մասին, մինչդեռ Բացատրական հուշագրի 
նախագծում նշվում է «երրորդ երկրի քաղաքացու կամ ապագա գործատուի» մասին։
28 COM (2005) 621, 2005 թվականի նոյեմբերի 30։
29 Միգրացիայի և զարգացման վե րա բեր յալ ԵՄ քա ղա քա կանությունների միջև փոխկա-
պակցվածության կարևորությունը վերջերս կրկին շեշտվել է Արտաքին հա րա բե րու թյուն ների 
հարցերով խորհրդի 2831-րդ նիստում մշակված եզրակա ցու թյուններում, որը տեղի էր ունեցել 2007 
թվականի նոյեմբերին Բրյուսելում։
30 COM (2007) 247, 2007 թվականի մայիսի 16։
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երկրների հետ համագործակցությամբ միգրացիայի հարցերի միասնական, 
համապարփակ և ողջամիտ կար գա վորման նպա տակով միավորում է միգրա-
ցիան, արտաքին հա րա բե րու թյուն ները և զարգացման քա ղա քա կանությունը։ 
Այն ներառում է միգրացիայի հետ կապված բոլոր հար ցերը, այդ թվում՝ 
օրի նական և անօրինական միգրացիան, մարդկանց թրա ֆիքին գի և միգ-
րանտներին մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխելու դեմ պայքարը, փախս-
տա կան ների պաշտպանության բարելավումը, միգ րանտ ների իրա վունքների 
ամ րապնդումը, ինչպես նաև այն դրական կա պերի և փոխազդեցությունների 
օգ տա գործման հարցը, որոնք գոյություն ունեն միգրացիայի ու զարգացման 
միջև։ Մոտեցման հիմքում ընկած են գործըն կերու թյան, համախմբվածության և 
հա մա տեղ պատասխանատվության հիմ նարար սկզբունքները, իսկ քա ղա քա-
կա նու թյան մշակման և իրակա նացման նպա տակով կարևորվում և կիրառվում 
է «միգրացիոն ուղիների» հասկա ցու թյունը (Գլոբալ մոտեցում, 2007 թվական, 
էջ 18)։

2007 թվականի մայիս ամսին Հանձնաժողովի կողմից ներ կա յացվեց 
«Շրջանառու միգրացիա և շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներ 
Եվրոպական միութան և երրորդ երկրների միջև»31 վերնագրով հա ղոր դա գրու-
թյունը։ Սույն հաղորդակցության հիմքում ընկած են Հանձնաժողովի ավելի 
վաղ նախաձեռնությունները, մասնավորապես՝ «Միգրացիայի և զարգացման 
վե րա բեր յալ հա ղոր դա գրու թյունը»32 և Օրինական միգրացիայի 2005 թվականի 
ծրագիրը. փորձ է արվում գործնական հարթություն բերել և գործողության 
մեջ դնել Միգրացիայի հարցերի վե րա բեր յալ ԵՄ–ի գլոբալ մոտեցումը 
(Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ների 
մասին հա ղոր դա գրու թյուն, 2007թ.)։ Գիտակցելով և ըն դու նելով, որ ԵՄ ներ-
գաղթի քա ղա քա կանության կենսունակությունն ու համապարփակությունը 
հնա րա վոր է ապահովել միայն երրորդ երկրների հետ արդյունավետ 
համագործակցության միջոցով, Հանձնաժողովը փորձում է առաջարկել 
գործիքներ ու հնա րա վորու թյուններ նման համագործակցության համար։

Շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները դիտարկվում են որպես 
ԵՄ-ի և նախանշված երրորդ երկրների միջև բազմատեսակ օրինական 
տեղաշարժերի կառավարման ընդգրկուն հայեցակարգեր, որոնցով հա-
մախմբվում և ամբողջականացվում են անդամ պե տու թյունների և Եվրո-
պական համայնքի կողմից առաջարկվող հնա րա վորու թյունները։33 Իսկ 
ինչ վերաբերում է դրանց իրավական բնույթին, ապա Հանձնաժողովն 
առաջարկում է հետևյալը. «Շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն-
ները պետք է անպայ ման ունենան բարդ և բազմակողմ իրավական բնույթ, 
քանի որ դրանցում ներառվող բազմաթիվ տարրերի մի մասը գտնվում է 
Համայնքի իրավասության սահ մաններում, իսկ մյուս մասը՝ անդամ պե-
տու թյունների» (Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ գործ-
ըն կե րու թյուն ների մասին հա ղոր դա գրու թյուն, 2007թ.)։ Կարելի է եզրա-

31 COM (2007) 248, 2007 թվականի մայիսի 16։
32 COM (2005) 390, 2005 թվականի սեպտեմբերի 1։
33 COM (2006) 73, 2006 թվականի նոյեմբերի 30։
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կացնել, որ շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները չեն նա խա տես-
վում որպես պարտադիր իրավական ուժ ունեցող գործիքներ։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, Հանձնաժողովը ավելի հստակ մոտեցում ունի այն հարցի վե րա բեր յալ, 
թե ինչպիսին կարող է լինել շարժունակության շուրջ նման գործ ըն կե րու-
թյուն ների բովանդակությունը. յուրաքանչյուր առանձին դեպքում եր րորդ 
երկրից ակնկալվող հանձ նա ռու թյունները կտարբերվեն, սակայն կարող 
են ներառել, օրինակ՝ հետընդունման իրական հնա րա վորու թյունների վե-
րա բեր յալ հանձ նա ռու թյուններ, անօրինական միգրացիայից խուսափելուն 
ուղղված նախաձեռնություններ, սահ մանների հսկողության և (կամ) կառա-
վարման բարելավմանն ուղղվող քայլեր, ԵՄ անդամ պե տու թյունների հա-
մա պա տաս խան իրավասու մարմինների հետ համագործակցություն ու 
տեղեկատվության փոխանակում, ինչպես նաև միգ րանտներին մաքսանենգ 
ճանապարհով տեղափոխելու և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի նպա-
տակով իրականացվող հատուկ միջոցառումներ ու նախաձեռնություններ։ 
Ինչ վերաբերում է ԵՄ–ի և մասնակից ԵՄ անդամ պե տու թյան հանձ նա ռու-
թյուններին, ապա ելնելով կոնկրետ հան գա մանքներից, դրանք կարող են 
ներառել հետևյալը՝ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների համար օրինական 
միգրացիայի բարելավված հնա րա վորու թյունների ապահովում՝ հիմնված 
աշխատուժի մասով անդամ պե տու թյան կարիքների վրա, և՝ լիարժեքորեն 
պահպանելով Համայնքի նախապատվության սկզբունքը,34 օրինական միգրա-
ցիոն հոսքերի կառավարման համար կարողությունների զարգացմանն 
ուղղված օժանդակության տրա մա դրում, ուղեղների արտահոսքի ռիսկի 
կար գա վորմանը և շրջանառու միգրացիայի կամ վերադարձ ենթադրող 
միգրացիայի խրախուսմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնում, ինչպես 
նաև երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների համար կարճաժամ կետ հիմունքներով 
երկրում գտնվելու վիզաների տրա մա դրման ըն թա ցա կարգերի բարելավում և 
(կամ) դյուրացում։

Շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները հիմնականում ուղղված 
են պե տու թյունների միջև համագործակցությանը, մինչդեռ մեկ այլ գործիք 
է շրջանառու միգրացիան, որը վերաբերում է այն միջոցներին, որոնք ձեռ-
նարկվում են երրորդ երկրի առանձին քա ղա քա ցի հանդիսացող անձի առն-
չու թյամբ։ Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու-
թյուն ների մասին 2007 թվականի հա ղոր դա գրու թյան հա մա ձայն, շրջանառու 
միգրացիան կարելի է սահ մանել որպես «միգրացիայի ձև, որը կառավարվում 
է այնպիսի եղանակով, որը թույլ է տալիս երկու երկրների միջև օրինական 
շարժունակության որոշակի աստիճան»։35

Ի տարբերություն շարժունակությանը վերաբերող փաթեթների, Հանձնա-
ժո ղովը նախատեսում է ԵՄ ապագա որոշ օրենսդրական գործիքներում 
շրջանառու միգրացիան խթանող միջոցներ ներառել, ինչպես նաև այդ նույն 
նպա տակի իրագործմանն ուղղել ու հարմարեցնել ներկայում գոյություն 
34 Տե՛ս 24–րդ տողատակի ծանոթագրությունը։
35 Վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք սահ մանմամբ պետք է նա խա տես վի նաև երկու կամ ավելի 
երկրների միջև օրինական շարժունակության հնա րա վորու թյունը (Շրջանառու միգրացիայի վե րա-
բեր յալ ՄՄԿ–ի մեկնաբանությունները, 2007թ.)։
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ունեցող միջոցները և արդյունքում՝ մշակել շրջանառու միգրացիայի 
խթանմանն ուղղված պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր, 
այդպիսով դյուրացնելով երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող առանձին 
անձանց ընդունման գործընթացը, ովքեր նախկինում բնակվել են ԵՄ–ում։ 
Հաղորդագրության մեջ Հանձնաժողովի կողմից առաջարկվում են մի շարք 
միջոցներ, որոնք կարող են ներառվել բարձր որակավորում ունեցող միգ-
րանտների մասին հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկում, սեզոնային միգ-
րանտների ընդունման մասին հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկում և 
վար ձատրվող վե րա պատ րաստվողների մասին հրա հանգի վե րա բեր-
յալ առաջարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն իսկ գոյություն ունեցող 
օրենսդրական գործիքներին, ապա Հանձնաժողովը կարող է դիտարկել 
«Երկա րաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» և «Ուսման և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգներում, ինչպես 
նաև «Գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա րողների մասին» հրա-
հանգում փո փո խու թյուններ ներմուծելու և դրանք հա մա պա տաս խանեցնելու 
հնա րա վորու թյունը (Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ գործ-
ըն կե րու թյուն ների մասին 2007 թվականի հա ղոր դա գրու թյուն, էջեր 10-11)։36 
Առաջնորդվելով համապարփակ մոտեցմամբ՝ Հանձնաժողովը գտնում է, որ 
անհրաժեշտ կլինեն փաստացի պայ ման ներ և իրական երաշ խիքներ, որոնցով 
հնա րա վոր կլինի ապահովել շրջանառու միգրացիայի արդյունավետությունն 
ու դրա շրջանակներում նա խա տես ված նպա տակների իրագործումը։ Նշված 
միջոցները պետք է նպա տակաուղղվեն շրջանառելիությանը նպաստող 
խրախուսական միջոցների կիրառմանը, վերադարձի իրական հնա րա վորու-
թյունների ապահովմանը, շրջանառու միգրացիայի դիտանցմանը, ուղեղների 
արտահոսքի ռիսկի նվազեցմանը, երրորդ երկրների հետ գործընկերությանը և 
երկկողմ հա մա ձայնագրերի կնքմանը՝ որպես գործնական ու կառուցողական 
լրացումներ ապահով և կայուն շրջանառու միգրացիայի խթանմանն ուղղված 
ԵՄ հայեցակարգին և քա ղա քա կանությանը։

Այս վերջին ժա մա նակների նախաձեռնությունների միջոցով միգրացիայի 
երևույթի նկատմամբ համապարփակ և ընդգրկուն մոտեցման արմատա-
վո րումն ընդհանուր առմամբ դրական տեղաշարժ է, քանի որ առաջարկվում 
են այդ մոտեցումը կյանքի կոչելու և դրանով նա խա տես ված նպա տակների 
իրագործմանը հասնելու հնա րա վորու թյուններ ու գործիքներ։ Երրորդ 
երկրների հետ համագործակցությունը՝ լինելով համապարփակ ձևով միգ-
րա ցիայի կառավարման հենասյուներից մեկը, չափազանց կարևոր նշանա-
կություն ունի։ Այ նուա մե նայ նիվ, անհրաժեշտ է, որ Հանձնաժողովի կողմից 
առաջարկվող՝ շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ների և շրջանառու 
միգրացիայի հասկա ցու թյունները ավելի մանրամասն քննարկվեն ու կա տա-
րելագործվեն, հատկապես հիմնվելով գործնական փորձի և փորձնական 

36 Ներկայումս, «Երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգով նա խա տես վում է, որ՝ որպես կանոն, անձը կկորցնի երկարաժամ ետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակը Համայնքի տարածքից ավելի քան 12 ամիս անընդմեջ 
բացակայելու դեպքում։ Այս ժա մա նակահատվածը կարող է երկարացվել մինչև երկու կամ երեք 
տարի։
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ծրագրերի նախաձեռնման ու իրականացման վրա։

Անհրաժեշտ է նշել, որ ԵՄ–ն որոշակի նախապատվության վրա հիմնված 
վերաբերմունք է ցուցաբերում որոշ երրորդ երկրների և տա րա ծա շրջանների 
նկատմամբ, և այս նպա տակով մշակել է հատուկ գործիքներ։ Եվրոպական 
հարևանության քա ղա քա կանությունը վերաբերում է ցամաքով և ծովով 
ԵՄ–ի հետ անմիջական հարևանության մեջ գտնվող երկրներին և տա րա ծա-
շրջաններին։37 Եվրոպական հարևանության քա ղա քա կանության վե րա բեր յալ 
ռազմավարական փաստաթուղթը հրապարակվել է 2004 թվականի մայիսին 
(ԵՀՔ ռազմավարություն, 2004 թվական)։38 «Համագործակցության առաջնային 
ոլորտների» մեջ են մտնում անկանոն ներ գաղթի դեմ պայքարը և կանոնավոր 
միգրացիայի կառավարման հետ կապված հարցերը (ԵՀՔ ռազմավարություն, 
2004 թվական)։ Եվրոպական հարևանության քա ղա քա կանությունը նա խա տես-
ված է ԵՄ հարևանների հետ ավելի խորը քա ղա քա կան կապերի ու հա րա բե-
րու թյուն ների ձևավորման, ինչպես նաև տնտեսական ինտեգրման հնա րա վորու-
թյուններ առաջարկելու համար։ Նման բարեփոխումների իրականացմանն են 
ուղղված երեքից հինգ տարի ժա մա նակահատվածի համար նա խա տես ված ու 
համատեղ կեր պով հա մա ձայնեցված Գործողությունների ծրագրերը, որոնցում 
մանրա մասն սահ ման վում են այնպիսի հանձ նա ռու թյուններ, որոնցից են տնտե-
սու թյան արդիա կանացումը խթանելը, օրենքի գերակայությունը, ժողովրդա-
վարու թյունը և մար դու իրա վունքների նկատմամբ հարգանքը արմատա վորելը, 
ինչպես նաև արտաքին քա ղա քա կանության առանցքային նպա տակ ների գծով 
համագործակցելը։ Վերջին հա ղոր դա գրու թյուններից մեկում39 Ար տաքին հա-
րա բե րու թյուն ների և եվրոպական հարևանության քա ղա քա  կանության գծով 
հանձ նա կա տարի կողմից նախանշվել են այն գործո ղությունները, որոնք պա-
հանջվում են անդամ պե տու թյուններից և Հանձնա ժողովից, հատկապես՝ 
առևտրի, շարժունակության ոլորտներում ու ԵՄ հարևան տա րա ծա շրջաններում 
սառեցված հակամարտությունների կար գա վոր ման բնագավառում։ 2008 
թվականի համար նա խա տես ված են մի շարք գործողություններ, որոնք 
ուղղված են հարևան երկրներում ոլոր տային բարեփոխումների խթանմանն ու 
ամրապնդմանը։ Աֆրիկա–ԵՄ գագաթա ժողովի ժա մա նակ, որը տեղի է ունեցել 
2007 թվականի դեկտեմբեր ամսին Պորտուգալիայի Լիսաբոն քաղաքում, ԵՄ և 
Աֆրիկայի երկրների և կա ռա վա րու թյունների ղեկավարների կողմից ընդունվեց 
Աֆրիկա–ԵՄ համատեղ ռազմա վարությունը։ Լիսաբոնյան հռչակագրում 
ԵՄ–ի և աֆրիկյան երկրների առաջնորդները հայտնեցին ապագայի համար 
ընդհանուր արժեք ների և նպա տակների վրա հիմնված նոր ռազմավարական 
քա ղա քա կան գործընկերություն ձևավորելու իրենց պատրաստակամության 
մասին՝ ինչպես նա խա տես ված է Աֆրիկա–ԵՄ համատեղ ռազմավարությամբ։ 
Այս երկա րա ժամ  կետ ռազմավարական գործընկերության չորս հիմնական 
նպա տակներից մեկը ընդհանուր խնդիրների, այդ թվում՝ միգրացիայի հետ 

37 Ալժիր, Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Եգիպտոս, Վրաստան, Իսրայել, Հորդանան, 
Լիբիական Արաբական Ջամահիրիա, Մոլդովա, Մարոկկո, Պաղեստինյան իշխանություն, Սիրիա, 
Թունիս և Ուկրաինա։
38 COM (2004) 373, 2004 թվականի մայիսի 12։
39 COM (2007) 774, 2007 թվականի դեկտեմբերի 5։
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կապված հարցերի միասնական կար գա վորումն է։

«Դեպի ներ գաղթի միասնական քա ղա քա կանություն» հա ղոր դա գրու-
թյունը

«Դեպի ներ գաղթի միասնական քա ղա քա կանություն» վերնագրով 
2007 թվականի դեկտեմբերի հա ղոր դա գրու թյան40 մեջ Հանձնաժողովի 
կողմից թվարկվում են տարբեր նախաձեռնություններն ու ծրագրերը և 
ամփոփվում են մինչ այդ արձանագրած ձեռքբերումներն ու նվաճումները, 
ինչպես նաև այն ամենը, ինչը դեռ պետք է իրականացվի։ Օրինական ներ-
գաղթի հետ կապված Հանձնաժողովը նշում է, որ «օրինական ներ գաղթի 
հարցում Տամպերեի հռչակագրի ոգուն հա մա ձայն ձևավորված մոտեցումը 
բավականին հավակնոտ է, սակայն այս ոլորտում քա ղա քա կանությունը դեռևս 
մեծապես թերի է ու անավարտ («Դեպի ներ գաղթի միասնական քա ղա քա-
կանություն», 2007 թվական, էջ 3)։ Հանձնաժողովը շեշտում և կարևորում է այն 
գաղափարը, որ ներ գաղթի ոլորտում ցանկացած քա ղա քա կանություն պետք 
է սերտորեն կապված լինի ինտեգրման քա ղա քա կանության հետ։ Իսկ ինչ 
վերաբերում է արտաքին ասպեկտներին, ապա Հանձնաժողովը հղում է կա-
տա րում «Միգրացիայի հարցերի վե րա բեր յալ գլոբալ մոտեցմանը» և ամփոփ 
նկարագրությամբ ներ կա յաց նում քա ղա քա կանության հետագա զարգացման 
համար կարևոր հա յե ցա կետերը։ Հաղորդագրությունը, որպես այդպիսին, 
իրենից ներ կա յաց նում է միգրացիայի ոլորտում Եվրոպական միասնական քա-
ղա քա կանություն որդեգրելու սկզբունքորեն նոր հանձնառության կոչ։ Ըստ 
Հանձնաժողովի բերած փաստարկների, «մեկ միասնական շու կայում, որտեղ 
անձինք ազատ տեղաշարժի իրա վունք ունեն ակնհայտորեն պա հանջվում է 
ավելին, քան ներ գաղթի ոլորտում 27 քա ղա քա կանությունը» («Դեպի ներ գաղթի 
միասնական քա ղա քա կանություն», 2007 թվական, էջ 7)։ Ներգաղթի ոլորտում 
եվրոպական միասնական քա ղա քա կանությունը պետք է մշակվի արդեն իսկ 
ձևավորված հիմքերի վրա։ Ըստ Հանձնաժողովի, նոր հանձնառությամբ, 
ի թիվս այլ հան գա մանքների՝ հիմք կընդունվի անդամ պե տու թյուններում 
միգ րանտների իրավիճակի, այդ թվում՝ ներկա և ապագա կարիքների ու 
հմտությունների պակասի գնահատումը, կսահ մանվի ծրագիր, որը կնպաստի 
Եվրոպային անհրաժեշտ ներ գաղթի տեսակի, ինչպես նաև հա մա պա տաս խան 
ինտեգրումն ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցների մասին ընդհանուր 
պատկերացման ձևավորմանը, կապահովվի քա ղա քա կանության հետևողական 
բնույթը թե՛ ազգային, և թե՛ ԵՄ մա կար դակում, ինչպես նաև տարբեր ոլորտային 
քա ղա քա կանությունների միջև, և կշարունակվի ԵՄ ներ գաղթի քա ղա քա-
կանության ու արտաքին հարցերի օրակարգի միջև փոխկապակցվածության 
ապահովմանն ուղղված գործելակերպը։

Այս հա ղոր դա գրու թյամբ կոչ է արվում հա մա ձայնություն ձեռք բերել համատեղ 
ու միասնական քա ղա քա կանությունների շուրջ և հիմք է ստեղծվում ներ գաղթի 
ոլորտում ԵՄ միասնական հայեցակարգի ստեղծմանն ուղղված քայլերի 

40 COM (2007) 780, 2007 թվականի դեկտեմբերի 5։
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համար։ Հաշվի առնելով ԵՄ սոցիալ–տնտեսական իրավիճակը և ներ գաղթի 
ներուժը, սա իսկապես կարևոր նշանակություն ունեցող հարց է ԵՄ–ի համար։ 
ԵՄ միասնական քա ղա քա կանությունն այս ոլորտում անհրաժեշտություն է, 
և հետևաբար հաջորդ քայլն է այն նախաձեռնություններում, որոնց հիմքում 
ընկած են մինչ այժմ արձանագրած ձեռքբերումներն ու նվաճումները, 
ինչպես օրինակ՝ մեկ միասնական շու կան և ԵՄ տարածքում անձանց ազատ 
տեղաշարժի հնա րա վորու թյունը, և որը շարունակում է դրանք։

Եզրակա ցու թյուններ

Գնահատելով ներ գաղթի և ԵՄ հետ կապված զարգացումները՝ կարելի է 
նշել, որ նկատվում է ընդհանուր և միասնական քա ղա քա կանության մշակման 
խիստ արտահայտված հակում։ Չնայած որոշ երրորդ երկրների քա ղա-
քա ցիների համար ներ գաղթի միասնական քա ղա քա կանությունն արդեն 
գործում էր Տամպերեի ծրագրի շրջանակներում, այ նուա մե նայ նիվ, անդամ 
պե տու թյունները շատ երկար ժա մա նակ չէին ցանկանում զիջել աշ խա-
տանքային միգրացիայի ոլորտում իրենց իրավասությունները։41 Սակայն, այս 
դիրքորոշումը թերևս կսկսի փոփոխվել առաջիկա Օրինական միգրացիայի 
գծով 2005 թվականի ծրագրի, առաջարկվող երկու հրա հանգների և 
ոլորտը կար գա վորող հետագա միջոցների համատեքստում։ «Դեպի ներ-
գաղթի միասնական քա ղա քա կանություն» վերնագրով Հանձնաժողովի 
կողմից ներ կա յացված հա ղոր դա գրու թյան մեջ վճռականորեն կոչ է արվում 
գործողություններ ձեռնարկել միասնական քա ղա քա կանության ուղղությամբ։ 
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ միգրացիոն քա ղա քա կանության արտաքին 
մա կար դակը (երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը) վերջին 
տարիներին ԵՄ օրակարգում ավելի ու ավելի կարևոր հարցերից է դարձել։ 
Շրջանառու միգրացիայի առավելությունների օպտիմալացումը ճանաչվել 
է որպես խիստ կարևորություն ունեցող խնդիր թե՛ ծագման երկրների, և թե՛ 
նպա տակակետ երկրների ու նաև առանձին միգ րանտների և նրանց ըն տա-
նիքների համար։ Այդ նպա տակով, որպես միգրացիայի կա տա րելագործված 
կառավարման և սոցիալ–տնտեսական զարգացման համար նա խա տես-
ված գործիք առաջարկվել է շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն-
ների հայեցակարգը։ Այս փուլում կարևոր է, որ Հանձնաժողովի կողմից 
առաջարկված նախաձեռնությունները գործողության մեջ դրվեն անդամ պե-
տու թյունների կողմից։ Իսկ արդյունքում ձեռք բերված գործնական փորձը 
հիմք կհանդիսանան հետագա քննարկումների ու այդ գործիքների կա տա-
րելագործման համար։

41 Սա որոշ չափով արտահայտվում է օրինական միգրացիայի ոլորտում Եվրոպական պառ լա-
մենտի սահ մանափակ դերակատարությամբ, որն ավելի շատ խորհրդատվական բնույթ է կրում, 
քան դրսևորվում որոշումների կայացման գործընթացներում ակտիվ մասնակցությամբ։
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Համեմատություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Միգրացիան և Եվրոպան

Ներգաղթը եվրոպական հա սա րա կու թյանը մշտապես բնորոշ տարրերից 
է. ԵՄ–ի, Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) և Շվեյցարիայի 474 
միլիոն քա ղա քա ցիներից և օրինականորեն բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող օտար երկ րա ցիներից մոտ 42 միլիոնը ծնվել է իրենց բնա կության 
երկիր հանդիսացող՝ եվրոպական պե տու թյան տարածքից դուրս։ Բացարձակ 
արտահայտմամբ՝ Գերմանիան, անկասկած, արտերկրում ծնված ամենամեծ 
բնակչությունն ունի (10.1 միլիոն), որին հետևում է Ֆրան սիան (6.4 միլիոն), 
Միացյալ Թա գա վո րու թյունը (5.8 միլիոն), Իս պա նիան (4.8 միլիոն), Իտա-
լիան (2.5 միլիոն), Շվեյցարիան (1.7 միլիոն) և Նի դեռ լանդները (1.6 միլիոն) 
(Մինց, 2006 թվական)։ 2005 թվականին օտարերկրյա քա ղա քա ցիները և 
օտարերկրյա պե տու թյունում ծնված անձինք կազմում էին ԵՄ 25 անդամ պե-
տու թյունների բնակչության 8.3 տոկոսը (Մինց, 2007 թվական)։ ԵՄ ներսում 
ժողովրդագրական աճի հիմնական տարրը շարունակում է մնալ ներ գաղթը։42

Ավելի քան երկու դար շարունակ լինելով ար տա գաղթի աղբյուր հանդիսացող 
երկրներ, վերջին հիսուն տարիների ընթացքում եվրոպական շատ 
երկրներ դարձել են ներ գաղթի երկրներ։ 2005 թվականի տվյալների հա-
մա ձայն, Արևմտյան Եվրոպայի բոլոր երկրներում (ԵՄ–ի առաջին 15 
անդամ պե տու թյուններում (ԵՄ–15), Նորվեգիայում և Շվեյցարիայում) 
գրանցվել է միգրացիայի դրական հաշվեկշիռ,43 ինչպես և ԵՄ տասը նոր 
անդամ պե տու թյուններից վեցում՝ Կիպ րոսում, Չեխիայի Հանրապե տու-
թյունում, Հունգարիայում, Մալթայում, Սլովենիայում և Սլովակիայում։ 
Շատ հավանական է, որ վաղ թե ուշ նման իրավիճակ կարձանագրվի նաև 
Եվրոպայի այլ երկրներում (Մինց, 2006 թվական)։

Միգրացիա դեպի Եվրոպա. պատմական ակնարկ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջացած աշխատուժի 
կարիքը հանգեցրեց նրան, որ Հյուսիսային Եվրոպայի շատ երկրներում 
ներդրվեցին «հրավիրված աշ խա տողների ներգրավման ծրագրեր», որոնց 
միջոցով աշ խա տողներ էին հավաքագրվում հիմնականում Հարավային 

42 COM (2007) 512, 2007 թվականի սեպտեմբերի 11։
43 Այսինքն՝ ներ գաղ թողների թիվը գերազանցում է ար տա գաղթողների թվին։
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Եվրոպայի երկրներից և ավելի քիչ թվով՝ Մաղրիբի երկրներից։ Այս ծրագրերը 
նա խա տես ված էին աշխատուժի ժա մա նակավոր պակասի լրացման համար, 
և առանձնապես հաշվի չէին առնվում միգրացիայի ավելի լայն ասպեկտները, 
ինչպես օրինակ՝ ինտեգրման կարիքները։

1970–ականներին նավթի ճգնաժամի և դրա արդյունքում տնտեսական 
իրավիճակի փո փո խու թյան պատճառով «հրավիրված աշ խա տողների 
ներգրավման ծրագրերի» միջոցով աշ խա տողների ակտիվ հավաքագրումն 
ու ներգրավումը դադարեցվեց։ Այդ ժա մա նակվանից ի վեր աշ խա տանքային 
միգրացիան շատ եվրոպական երկրներում կարելի է բնութագրել որպես սահ-
մանափակող բնույթ ունեցող։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում 
ներ գաղթը հիմնականում պայ մանավորված էր ըն տա նիքի վե րա միա վորմամբ 
և մի ջազ գա յին պաշտպանության հետ կապված ներ գաղթով։

Եվրոպայի բնակչության թվի նվազումը և ծերացումը նպաստել են ներ-
գաղթի անհրաժեշտության գիտակցմանը։ Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տալիս, որ վերջին ժա մա նակներում Եվրոպայում բնակչության աճն 
ապահովվում է հիմնականում ներ գաղթի շնորհիվ։ Ըստ ՄԱԿ–ի տվյալների, 
1995–ից մինչև 2000 թվականն ընկած ժա մա նակահատվածում Եվրոպայի 
բնակչության թիվը 4.4 միլիոնով կնվազեր (-1.2 տոկոս), եթե այդ ընթացքում 
չլիներ հինգ միլիոն միգ րանտների ներհոսքը (ՄԱԿ–ի ազգաբնակչության 
բաժին, 2006 թվական)։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի 
ԵՄ–ի ծերացող բնակչության հարցին. 2006–ից մինչև 2050 թվականն 
ընկած ժա մա նակահատվածում 60–ից բարձր տարիք ունեցող ԵՄ քա ղա-
քա ցիների թիվը կավելանա 52 տոկոսով։ Հետևաբար 60 տարեկան և ավելի 
բարձր տարիք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 136 միլիոնից կբարձրանա՝ 
հասնելով 208 միլիոնի (ՄԱԿ–ի ազգաբնակչության բաժին, 2006 թվական, 
«Հաղորդագրություն Եվրոպայի ժողովրդագրական ապագայի վե րա բեր յալ»,44 
Բերտոցցի, 2007 թվական)։

Այս ժողովրդագրական գործոնը և սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան տարբեր 
համակարգերի վրա դրա կանխատեսելի ազդեցությունները ներ գաղթի վե-
րա բեր յալ թեժ քննարկումների տեղիք են տվել ԵՄ կառույցներում, ինչպես 
նաև ԵՄ անդամ պե տու թյունների շրջանում։ Բացի դրանից, այնպիսի 
գործոնները, ինչպիսիք են՝ որոշակի ոլորտներում աշխատուժի պակասը և 
գլոբալացումը, առաջ են բերում օրինական միգրացիային ուղղված քայլերի 
անհրաժեշտություն։ Ավելի ու ավելի է գիտակցվում այն հան գա մանքը, որ 
առանց միգ րանտների Եվրոպան չի կարողանա պահպանել նույն կենսամա-
կար դակը, ուստի անհրաժեշտ է վերանայել օրինական միգրացիայի հար-
ցին մոտեցումները (Բերտոցցի, 2007 թվական)։ Ժողովրդագրական գոր-
ծոնի ազդեցություններին դիմակայելու համար նա խա տես ված միջոց ների 
ու տարբեր լուծումների քննարկումներում բավականին մեծ ուշա դրու թյուն 
է դարձվում աշ խա տանքային միգրացիայի խթանման հարցին։ Նպա տակ 
ունենալով ապահովել ազգային տնտեսությունների զարգացման շարունա-

44 COM (2006) 571, 2006 թվականի հոկտեմբերի 12։
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կական բնույթը՝ երկրները հիմնականում ձգտում են ներգրավել բարձր որա-
կավորում ունեցող աշ խա տողների՝ արդյունքում, շատ հաճախ անտեսելով 
ցածր որակավորմամբ աշխատուժի միգրացիայի անհրաժեշտությունը 
(Ֆոլենբախեր, 2004 թվական)։

Ներգաղթի հարցին ներկայումս գերակայող մոտեցումն ընտրովի բնույթ 
ունի։ Շատ հաճախ ընդհանուր եվրոպական միտումները նկարագրելու 
համար օգ տա գործ վում են ներ գաղթի վե րա բեր յալ Ֆրան սիայում ծավալված 
քննարկումներից սկիզբ առած այնպիսի հա յե ցա կետեր, ինչպիսիք են 
ընտրովի ներ գաղթը՝ ի հակադրություն պարտադիր ներ գաղթի։45 Որքան էլ 
որ եվրոպական երկրները բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրների 
քա ղա քա ցիների համար մրցակցում են առևտրա–ար դյու նա բե րական այլ 
տերությունների (օրինակ՝ ԱՄՆ–ի և Ճապոնիայի) հետ, այդուհանդերձ այդ 
երկրների մի մասը որդեգրել ու կիրառում է շատ ավելի սահ մանափակող 
մոտեցումներ օրինական ներ գաղթի այլ ձևերի, օրինակ՝ ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման առն չու թյամբ։ Միևնույն ժա մա նակ ավելի է ուժեղացել անկանոն ներ-
գաղթի դեմ պայքարը։

Եվրոպայում միգրացիայի պատմությունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ 
է հատուկ ուշադրությամբ դիտարկել «Ա8» երկրների (Էստոնիայի, Լատ-
վիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Չեխիայի Հանրապե տու թյան, Սլովակիայի, 
Հուն գարիայի և Սլովենիայի) փորձը, որոնք անդամակցել են ԵՄ–ին 2004 
թվականին։ 1990–ականներին Կենտրոնական և Արևելյան Եվրո պայի այս 
երկրների կողմից մշակվեցին նոր միգրացիոն քա ղա քա կանու թյուն ներ և 
օրենս դրու թյուններ, ինչն իրականացվեց անդամակցությանը նախապատ-
րաստվելու նպա տակով։ Հետևաբար, այս օրենս դրու թյուններն ու ներ գաղթի 
ոլորտի համակարգերը մշակվել էին հա մա ձայն ԵՄ կանոնագրքի։ Ավելին, 
ԵՄ–ին անդամակցելու փաստն էլ ավելի մեծացրեց այդ երկրների գրավ-
չությունը միգ րանտների համար, և շատ կարճ ժա մա նակահատվածում այդ 
երկրները տարանցման և ար տա գաղթի երկրներից վերածվեցին նպա տա-
կակետ երկրների։ Ուստի պարզ է, որ այս առումով հատկապես կարևոր ու 
վճռորոշ քայլ էր օրենս դրու թյան փո փո խու թյունն ու հարմարեցումը։

Փոփոխությունների փուլում գտնվող միգրացիոն օրենս դրու թյունը. 
միտումները 

Ընտրովի ներ գաղթի խթանմանն ուղղված՝ Եվրոպայի որդեգրած մոտե-
ցումներն ու միտումները հիմք հանդիսացան, որ ԵՄ մի շարք անդամ պե-
տու թյուններում փո փո խու թյունների ենթարկվեն այդ ոլորտին առնչվող քա-
ղա քա կանություններն ու օրենս դրու թյունները։ Իրականում, այս նախագծի 
իրականացման ընթացքում (2006 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2007 

45 Տե՛ս օրինակ, այն ժա մա նակվա ներքին գործերի ու տարածքային զարգացման նախարար Ն. 
Սարկոզիի խոսքը ներ գաղթի ու ինտեգրման հարցերով օրենս դրու թյան վե րա բեր յալ առա ջար կու-
թյան առն չու թյամբ, 2006 թվականի մարտի 29–ին։
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թվականի դեկտեմբեր ամիսը), ինչպես նաև նախորդող տարվա ընթացքում 
ԵՄ անդամ պե տու թյունների գրեթե կեսում46 կա՛մ առաջարկվեցին, կա՛մ 
ընդունվեցին միգրացիոն օրենս դրու թյան էական փո փո խու թյուններ։47 Ավելին, 
ներ գաղթի վե րա բեր յալ շարունակական բնույթ ունեցող քննար կումները 
և միասնական ու համապարփակ Եվրոպական մոտեցման անհրաժեշ-
տության վե րա բեր յալ համոզմունքը արդեն նպաստել են և դեռ կշարունակեն 
նպաստել48 ԵՄ մա կար դակում առավել ակտիվ օրենսդրական գործողու-
թյուններին և՝ անհրաժեշտության ու հա մա ձայնության առկայության դեպքում, 
ԵՄ հրա հանգների փոխատեղմանը ազգային իրա վունք։

ԵՄ անդամ պե տու թյուններում այն եզրակա ցու թյան են հանգել, որ միգրա-
ցիայի վե րա բեր յալ քա ղա քա կանության արդյունավետության ապահովման 
համար որոշիչ նշանակություն ունի միգ րանտների ինտեգրման գործընթացի 
բարելավումը։ Այս առումով շատ երկրներում երբեմն մի քանի տարի տևո -
ղու թյամբ ինտեգրման ծրագրեր են առաջարկվում իրենց տարածք օրի-
նական կերպով ըն դուն ված միգ րանտների համար։ Այդուհանդերձ անհրա-
ժեշտ է նշել, որ մի շարք երկրների օրենս դրու թյուններում տեղ գտած միգ-
րանտների «ինտեգրման ներուժին» վերաբերող պա հանջները վերջերս 
նկա տելիորեն ընդլայնվել են։ Մյուս կողմից, ինտեգրման ներուժը ավելի 
ու ավելի հիմնավորված կերպով պետք է ապացուցվի միգ րանտի կողմից 
դեռևս արտերկրում գտնվելու ժա մա նակ, օրինակ՝ հյուրընկալող երկրի 
լեզվի իմացության և հյուրընկալող երկրի հա սա րա կու թյան մասին իրա-
զեկվածության վե րա բեր յալ թեստ հանձնելու միջոցով (տե՛ս «Համե-
մատություն» բաժնի 2.3.1 կետը)։

Նպատակ ունենալով խթանել աշ խա տանքային ներ գաղթը, որը նպաստավոր 
է ազգային տնտեսությունների համար և կարող է ապահովել մի շարք 
առավելություններ, ԵՄ անդամ պե տու թյուններում քա ղա քա կանություն 
մշա կողների ուշադրությունն այժմ կենտրոնացած է բարձր որակավորում 
ունեցող աշ խա տողների ներգրավման հարցի վրա։ Ներկայում, զգալի թվով 
անդամ պե տու թյուններում մշակվել և գործողության մեջ են դրվել բարձր 
որակավորմամբ աշ խա տողների ներգրավմանը նպա տակաուղղված ներ-
գաղթի հատուկ ըն թա ցա կարգեր ու ծրագրեր։ Այդ ծրագրերով հաճախ 
դյուրացված ըն թա ցա կարգեր և սպասելու առավել սեղմ ժամ կետներ են նա-
խա տես վում բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
ձեռքբերման համար, և, բացի դրանից, բարձր որակավորմամբ աշ խա-
տողների համար ապահովվում են առավել լայն իրա վունքներ (օրինակ՝ ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման առավել դյուրացված ռեժիմներ)։ 2007 թվականի 

46 Ավս տրիա (հունվար, 2006 թվական), Բելգիա, Բուլղարիա, Դանիա, Ֆրան սիա (հուլիս, 2006 
թվական), Գերմանիա, Իտա լիա (օրենքի նախագիծ), Հունգարիա, Իռլանդիա (օրենքի նախագիծ), 
Լեհաստան, Ռումինիա և Շվեդիա (մարտ, 2006 թվական)։
47 Օրինակ՝ ընդունման համար նա խա տես ված պայ ման ների առն չու թյամբ, որոնք վերաբերում են 
ինտեգրմանը։
48 Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում հրա հանգների վե րա բեր յալ Հանձնաժողովի առա-
ջար կու թյունների մանրամասների համար տե՛ս «Ձևավորվող ԵՄ միգրացիոն իրա վունք և քա ղա-
քա կանություն» բաժնի 2–րդ կետը։
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հոկտեմբեր ամսին Եվրոպական հանձնաժողովը ներ կա յացրեց «Բարձր 
որակավորում ունեցող միգ րանտների մասին հրա հանգի» վե րա բեր յալ իր 
առաջարկը, այս բնագավառում միասնական քա ղա քա կանություն ձևավորելու 
նպա տակով (տե՛ս «Համեմատություն» բաժնի, 2.3.3.2.1 կետը)։

ԵՄ անդամ պե տու թյունները մեծ ջանքեր են գործադրում միգրացիայի 
ոլորտում առավել հավասարակշռված ու համապարփակ մոտեցում մշակելու 
ուղղությամբ, որը կարող է ծառայել այնպիսի տարբեր նպա տակների 
իրագործմանը, ինչպիսիք են՝ բարձր որակավորում ունեցող միգ րանտների 
ներգրավումը, անկանոն միգրացիայի կանխումը և միգ րանտների մար դու 
իրա վունքների երաշ խա վորումը։ ԵՄ մա կար դակով նախաձեռնությունների 
հիմքում ընկած է ավելի գլոբալ մոտեցումների հետամուտ լինելու գաղափարը, 
որոնցից են օրինակ՝ «շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները» և 
«շրջանառու միգրացիան»՝ հիմնվելով երրորդ երկրների ներգրավվածության 
վրա49 («Ձևավորվող ԵՄ միգրացիոն իրա վունք և քա ղա քա կանություն» 
բաժնի 2–րդ կետը)։ Այդուհանդերձ, այս ուսում նա սի րության նպա տակով 
իրականացված հետազոտություններն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, 
որ մինչ այժմ միայն քիչ թվով անդամ պե տու թյուններ են ներ գաղթին առնչվող 
հարցերում ակտիվ համագործակցություն փնտրում երրորդ երկրների 
հետ։ Թվում է, որ սա համեմատաբար նոր ասպարեզ է, որը դեռ նոր է 
ուսումնասիրվում անդամ պե տու թյունների կողմից։ Օրինակ` Իս պա նիան 
երրորդ երկրների հետ կնքել է մի շարք երկկողմ հա մա ձայնագրեր՝ որպես 
գործիք ներ գաղթի համապարփակ ազգային քա ղա քա կանության մշակման 
գործընթացում. այդ հա մա ձայնագրերը վերաբերում են թե՛ աշ խա տանքի նպա-
տակով երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների ներ գաղթի կար գա վորմանը, և թե՛ 
անկանոն միգրացիայի կանխարգելմանը (տե՛ս «Համեմատություն» բաժնի 3–
րդ կետը)։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ներ գաղթի հետ կապված հարցերի շուրջ հաճախ 
բանավեճեր են տեղի ունենում հուզական հանրային միջավայրում, և շատ 
դեպ քերում հանրության հետաքրքրությունն արթնացնելու նպա տակով դրանք 
օգ տա գործ վում են նախընտրական քարոզարշավների ժա մա նակ։ Նի դեռ-
լանդներում 21–րդ դարի սկզբում տեղի է ունեցել երկու քա ղա քա կան սպա-
նություն։ Բացի դրանից, Դանիայի թերթերից մեկում հայտնված ծաղրանկարի 
շուրջ աղմուկը՝ տարածվելով երկրի շրջանակներից դուրս, դժգոհություններ և 
բողոքներ էր առաջացրել ամբողջ աշխարհի մուսուլմանների մոտ։ Դանիայի 
վարչապետ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի խոսքերով, այդ աղմկահարույց 
դեպքը Դանիայի համար ամենածանր մի ջազ գա յին ճգնաժամն էր Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո (Тimes Online, 2006 թվական)։ Թերևս 
ավելի մեծ ջանքեր պետք է ներդրվեն, որպեսզի ներ գաղթի վե րա բեր-
յալ քննարկումներն ու բանավեճերը դառնան ավելի փաստացի, ճշմարիտ 
և հավասարակշռված։ Հասարակությունում տարբեր շահագրգիռ կողմերի 
միավորմանը նպա տակաուղղված նախաձեռնությունները, ինչպես օրինակ՝ 

49 COM (2007) 248, 2007 թվականի մայիսի 16։
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Գերմանիայում անցկացված՝ Ինտեգրման հարցերով գագաթաժողովները50, 
միանշանակորեն նպաստում են այս բնագավառում առաջընթացին։ 

2. Համեմատությունը

2.1  Ներգաղթի կա տե գո րիաների ընդհանուր 
նկարագրությունը

Անդամ պե տու թյունների ազգային օրենս դրու թյունների ուսում նա սի րությունից 
պարզ է դառնում, որ ազգային օրենքները կապում են երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների ընդունումը և հա մա պա տաս խան թույլ տվու թյունների տրա մա դրումը 
օտարերկրացու բնա կության/կա ցու թյան նպա տակի հետ։ Ուստի ներ գաղթի 
կա տե գո րիաները սահ մանվում են հյուրընկալող երկիր ներ գաղթելու տարբեր 
նպա տակներին հա մա պա տաս խան։ Այս ուսում նա սի րությունում օրինական 
ներ գաղթը դիտարկվում է ըն տա նիքի վե րա միա վորման և աշ խա տանքի (այդ 
թվում՝ վարձու աշ խա տանքի, ոչ վարձու աշ խա տանքի կամ սեզոնային աշ-
խա տանքի), ինչպես նաև ուսման և վե րա պատ րաստման նպա տակների հա-
մատեքստում։51 ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից ներ գաղթի այս կա տե գո-
րիաների համար սահ մանված պայ ման ները մանրամասն կքննարկ վեն սույն 
ուսում նա սի րության հետագա մասերում։ 

Նշված կա տե գո րիաներից բացի անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյուն-
ներով նա խա տես վում են ներ գաղթի լրացուցիչ նպա տակների տարբեր տե-
սակներ, այսինքն՝ օրինական ներ գաղթի այլ կա տե գո րիաներ։ Չնայած որ 
այդ կա տե գո րիաները սույն ուսում նա սի րության հիմնական առարկան չեն, 
այդուհանդերձ ամբողջականությունն ապահովելու նկատառումներից ելնելով 
դրանք ամփոփ կերպով ներ կա յացվում են ստորև։ 

50 Ինտեգրման հարցերով երկու գագաթաժողովներ տեղի են ունեցել 2006 թվականի հուլիսին 
և 2007 թվականի հուլիսին։ Գագաթաժողովների ընթացքում քննարկվում են ինտեգրման քա-
ղա քա կանությանն առնչվող բազմաթիվ հարցեր (այդ թվում՝ լեզվի իմացության, կրթու թյան և 
քաղաքաշինության վե րա բեր յալ հարցեր), և դրանք նպա տակաուղղված են ներ գաղ թողների և 
նրանց ըն տա նիքների համար համապարփակ քա ղա քա կանության մշակման հարցում կա ռա վա-
րու թյանը օժանդակություն տրա մա դրելուն։ Գագաթաժողովներում մասնակցություն են ունենում 
բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր՝ քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյուն, ներ գաղ թողների խմբեր և 
համայնքների ու պետական կառույցների ներ կա յացուցիչներ։
51 Անհրաժեշտ է նորից կրկնել, որ սույն ուսումն ա սի րությունը չի ներառում պաշտպանության 
հետ կապված միգրացիան։ Ուստի որպես քննարկման առարկա չեն դիտարկվել թրաֆիքինգի զոհ 
դարձած անձանց կամ օժանդակ պաշտպանության հիմքով տրա մա դրվող բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունները։ ԵՄ քա ղա քա ցիների ազատ տեղաշարժի հետ կապված միգրացիան նույնպես 
դուրս է մնացել այս ուսումն ա սի րության շրջանակներից։ 
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Ներգաղթի այլ կա տե գո րիաների համեմատություն

Բոլոր անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյուններով նա խա տես վում են «ներ-
գաղթի այլ կա տե գո րիաներ»։ Տարբեր անդամ պե տու թյուններում այս կա տե-
գո րիաները տարբեր են, սակայն կարելի է առանձնացնել մի քանի անդամ պե-
տու թյունների համար ընդհանուր մի շարք կա տե գո րիաներ։ 

ա) Մեկ երրորդից ավելի ԵՄ անդամ պե տու թյուններում բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն է նա խա տես վում նախկինում երկրի քա ղա քա ցիություն ունենալու 
կամ երկրի քաղաքացու հետնորդ52 լինելու հան գա մանքի հիման վրա 

բ) Շատ երկրներում գործող մեկ այլ կարևոր կա տե գո րիա է նաև բուժման 
նպա տակով ընդունումը։ Շատ հաճախ այս կա տե գո րիայի ներ գաղ թողներից 
չի պա հանջվում բավարարել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
համար սահ մանված ընդհանուր պա հանջները (բավարար չափով ֆի նան սա-
կան միջոցներ և կացարան)։ 

գ) Շատ քիչ պե տու թյուններ են հստակորեն նախատեսում բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրում այն անձանց, ովքեր ցանկանում 
են կենսաթոշակի անցնել անդամ պե տու թյունում։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս կա-
տե գո րիայի դեպքում սո վո րա բար հաշվի է առնվում դիմողի տնօրինության 
տակ գտնվող բավարար դրամական միջոցների առկայությունը։ Այլ պե տու-
թյուններում այս կա տե գո րիան ավելի լայնորեն է սահ մանվում և ձևակերպվում 
որպես «անձնական նպա տակներով բնա կություն/կա ցու թյուն» (Ավս տրիա, 
Էստոնիա) կամ «շահույթ չհետապնդող գոր ծու նեու թյուն» (Բուլղարիա)։ 

դ) Շատ անդամ պե տու թյուններում նա խա տես վում է որոշակի մաս նա գի տու-
թյուն ունեցող անձանց ընդունում։ Օրինակ՝ «Գիտահետա զոտական աշ-
խա տանք կա տա րողների մասին» հրա հանգի հա մա ձայն, որոշ երկրներում 
տրա մա դրվում են բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ գիտա հետա-
զո տա կան աշ խա տանքներ իրա կա նաց նելու համար։ Հրահանգը պետք է 
փոխա տեղվեր մինչև 2007 թվականի հոկտեմբերի 27–ը, ուստի կարելի է 
ակնկալել, որ ներ գաղթի այս կա տե գո րիան հետագայում կարևորություն 
կստանա ազգային օրենս դրու թյան մեջ։ Բացի դրանից, մի շարք երկրներում 
հատուկ դրույթներ են նա խա տես վում կոնկրետ մաս նա գի տա կան խմբերին 
պատկանող անձանց, ինչպես օրինակ՝ արվեստագետների, մարզիկների և 
մարզիչների, լրագրողների և տնային աշ խա տողների համար։ Կրոնական 
բնույթի գործառույթների իրականացումը նույնպես կարող է ընդգրկվել այս 
կա տե գո րիայի մեջ։

ե) Ավելին, կարելի է առանձնացնել մի շարք ներ գաղթի կա տե գո րիաներ, 
որոնք բնորոշ են միայն տվյալ անդամ պե տու թյան պայ ման ներին։ Օրինակ՝ 
Հունաստանում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ են տրվում այն 
անձանց, որոնք ցանկանում են վանական կյանք վարել Հունաստանի Աթոս 
լեռան վրա։ 

52 Այս կա տե գո րիան վերաբերում է այն անձանց, որոնք՝ օրինակ, ԵՄ անդամ պե տու թյան 
քաղաքացու ժառանգներն են, սակայն չունեն այդ անդամ պե տու թյան քա ղա քա ցիություն։
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Եզրակա ցու թյուններ

Անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյուններով թույլատրվում է երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիների ընդունումը վե րա միա վորման, աշ խա տանքի և ուսման ու վե-
րա պատ րաստման նպա տակներից բացի այլ նպա տակներով։ 

Այդ կա տե գո րիաներից շատերը չեն կար գա վորվում ԵՄ մա կար դակով և 
լինում են տարբեր տեսակների։ Այ նուա մե նայ նիվ համեմատությունը ցույց է 
տալիս, որ ներ գաղթի որոշակի նպա տակներ ըն դու նելի են մի շարք անդամ 
պե տու թյուններում (չնայած որ տարբեր առանձ նա հատ կու թյուններով). դրան-
ցից ամենակարևորներն են «նախկին քա ղա քա ցիությունը/ծագման հիմքը», 
«բուժումը» և «կենսաթոշակի անցնելը»։ Թեև այնպիսի կա տե գո րիա ներ, 
ինչ պիսին է «նախկին քա ղա քա ցիության/քաղաքացու հետնորդ լինելու հիմ-
քով» կա տե գո րիան, մեծապես կախված են երկրի առանձ նա հատուկ պատ-
մությունից և կարող են դժվարություններ առաջացնել դրանք ԵՄ մա կար-
դակով ստանդարտացնելու առումով, այ նուա մե նայ նիվ նման գործելա կերպը 
վերջին երկու կա տե գո րիաների համար կարող է հնա րա վոր և շահավետ լինել։ 

2.2. Վիզային քա ղա քա կանությունը

Վիզաները սերտորեն կապված են պե տու թյան ինքնիշխանության, և պե տու-
թյունների՝ իրենց տարածք մուտքի և այնտեղ գտնվելու պայ ման ները կար գա-
վորելու իրա վունքի հետ։ Լայն իմաստով «վիզան» կարող է սահ մանվել որպես 
պե տու թյան կողմից օտարերկրացուն տրվող օրինական իրա վունք, որով 
թույլատրվում է պե տու թյուն մուտք գործելը, այնտեղ գտնվելը կամ պե տու թյան 
տարածքով տարանցելը։ Այս սահ մանման մեջ հարկավոր է տարանջատել 
կարճաժամ կետ վիզաները և երկարաժամ կետ վիզաները։ 

ԵՄ օրենս դրու թյան հա մա ձայն, կարճաժամ կետ վիզան ենթադրում է «անդամ 
պե տու թյան կողմից տրա մա դրված թույլատրություն կամ նման երկրի կողմից 
ըն դուն ված որոշում, որն անհրաժեշտ է հետևյալ նպա տակներով. մուտք տվյալ 
անդամ պե տու թյուն կամ մի քանի անդամ պե տու թյուններ ընդհանուր հաշվով 
երեք ամսից ոչ ավելի ժամ կետով նախանշված նպա տակով գտնվելու համար. 
մուտք՝ տվյալ անդամ պե տու թյան կամ մի քանի անդամ պե տու թյունների 
տարածքով տարանցելու նպա տակով, բացառությամբ օդանավակայանով 
տարանցման դեպքերի» (Խորհրդի 2001 թվականի մարտի 15–ի 2001/539/ԵՀ 
կա նո նա կարգ, հոդված 2)։ Եվ հակառակը, երկարաժամ կետ վիզան տրվում է 
երեք ամսից ավելի ժա մա նակահատվածի համար։ 

Կարճաժամ կետ վիզաների հետ կապված հարցերի կար գա վորումը գտնվում 
է ԵՄ իրավասության ներքո։ Այս միասնական քա ղա քա կանությունը 
հիմնված է Շենգենյան հա մա ձայնագրերով (1985 և1990 թվականներին) 
ամրագրված միջկառավարական հա մա ձայնության վրա։ Շենգենյան հա-
մա ձայնագրերը կիրարկող Կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելուց հետո (1995թ.) 
վիզային քա ղա քա կանությունն աստիճանաբար դադարեց գտնվել պե տու-
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թյունների իրավասության ներքո։ Շենգենյան կանոնագիրքը որը վերաբերում 
է կարճաժամ կետ վիզաներին, ներառում է հետևյալ նորմերը. վիզայի տրա-
մա դրման համար պատասխանատու անդամ պե տու թյան որոշում. վիզայի 
հանձնման համար պայ ման ներ. Ընդհանուր հյուպատոսական հրա հանգների 
մշակում հյուպատոսական համագործակցությունը խթանելու և տարբեր 
ազգային վարչական գործընթացներն/գործելակերպերն իրար հա մա պա տաս-
խանեցնելու նպա տակով. տվյալների բազայի՝ Շենգենյան տեղեկատվական 
համակարգի (ՇՏՀ) ստեղծում, որը հյուպատոսական մարմիններին 
տեղեկատվություն է տրա մա դրում վիզայի դիմումների մերժման առն չու թյամբ։ 
Ավելին, Ամստերդամի հա մա ձայնագրի 62(2)(բ) հոդվածում, մասնավորապես, 
ներառված են դրույթներ, որոնք վերա բերում են այն երրորդ երկրներին, որոնց 
քա ղա քա ցիների նկատմամբ կիրառ վում է կամ չի կիրառվում վիզա ունենալու 
պա հանջը, վիզաներ տրա մա դրելու պայ ման ներին և ըն թա ցա կարգերին 
և վիզաների միասնական ձևին։ Հարկ է նշել նաև երեք երկրների (Միացյալ 
Թա գա վո րու թյան, Իռլանդիայի և Դանիայի) առանձ նա հատուկ իրավիճակի 
մասին, որոնք օգտվում են այս հարցերում վերապահում անելու իրա վունքից։ 
Միացյալ Թա գա վո րու թյունը և Իռլանդիան հիմնականում մասնակցում են 
ՇՏՀ–ին, իսկ Դանիան առաջնորդվում է պայ մանավորվածությամբ, որով 
երկիրը հնա րա վորու թյուն է ստացել ըն դու նելու կամ մերժելու Շենգենյան 
կանոնագրքի փո փո խու թյունների իրականացումը դրանք ընդունվելուց 
հետո վեց ամսվա ընթացքում։ Ուստի, կարճաժամ կետ վիզաների գծով 
միասնական քա ղա քա կանությունը, թերևս, ԵՄ քա ղա քա կանության կարևոր և 
լավ մշակված ոլորտ է։ Ի հակադրություն դրան, երկարաժամ կետ վիզաները 
շարունակում են մնալ անդամ պե տու թյունների բացառիկ իրավասության 
ներքո, ուստի սույն ուսում նա սի րությունը հիմնականում կենտրոնացած է 
երկարաժամ կետ վիզաների վրա։ Ավելին, կարելի է նշել, որ կարճաժամ-
կետ վիզաների գծով ԵՄ քա ղա քա կանության նպա տակների միայն մի մասն 
է հա մա պա տաս խանում սույն ուսում նա սի րության շրջանակներին։ Դրանք 
հիմնականում նպա տակաուղղված են անկանոն միգրացիայի դեպ քերի 
կանխարգելմանը և հետևաբար վերաբերում են ԵՄ ներ գաղթի քա ղա քա-
կանության «անկանոն ներ գաղթ» բաղադրիչին, որին սույն ուսում նա սի-
րությունը չի վերաբերում (Permanent Dictionary 2007թ., էջ 1396- 426)։ 

Ավելին, թեև երկարաժամ կետ վիզաները կարող են դիտարկվել որպես միջոց՝ 
նպա տակաուղղված անկանոն միգրացիայի կանխարգելմանը, դրանք պետք է 
դիտարկվեն նաև որպես օրինական ներ գաղթի պայ ման այն երկրների քա ղա-
քա ցիների համար, որոնք առաջնորդվում են այս համակարգով։ Իրականում 
նկատելի է, որ ԵՄ անդամ պե տու թյունների մո տա վո րա պես մեկ երրորդն 
է միայն (այդ թվում՝ Բելգիան, Չեխիայի Հանրապե տու թյունը, Ֆրան սիան, 
Գերմանիան, Հունաստանը, Իտա լիան, Պորտուգալիան, Ռումինիան և Սլովե-
նիան) տրա մա դրում երկարաժամ կետ վիզաներ։ Այս պե տու թյուններում 
երկարաժամ կետ վիզաները համարվում են պայ ման երկրում բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության դիմում ներ կա յաց նելու համար։ Ուստի, դա է 
պատճառը, որ այս վիզաները հաճախ անվանվում են «ներ գաղթի վիզաներ»։ 
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Իրավասու մարմինները

Որպես ընդհանուր կանոն, վիզայի դիմումները ներ կա յացվում են ծագման 
երկրում՝ նպա տակակետ երկրի հյուպատոսական կամ դի վա նա գի տա կան 
մար միններ։ Բացառիկ իրավիճակներում, ինչպիսիք են, օրինակ, մարդասի-
րական նկատառումները կամ պաշտպանության անհրաժեշտություն ենթա-
դրող իրավիճակները, ԵՄ անդամ պե տու թյունները նախատեսում են վիզա-
ների տրա մա դրում իրենց սահ մանի վրա։ Պաշտպանությանն առնչվող ու 
մարդասիրական նկատառումները դուրս են սույն ուսում նա սի րության շրջա-
նակներից և այսուհետ դրանց անդրադարձ չի կա տա րվի։ 

Իսկ ինչ վերաբերում է վիզաները տրա մա դրող վարչական մարմիններին, 
ապա գոյություն ունի երկու հիմնական մեխանիզմ։ Առաջին դեպքում հյուպա-
տոսական և դի վա նա գի տա կան մարմիններին է վերապահվում վիզա-
ների հարցերով որոշումներ ըն դու նելու լիազորությունը։ Այս դեպքում, 
գործընթացում ներգրավված է միայն արտաքին գործերի նախարարությունը։ 
Մինչդեռ երկրորդ մեխանիզմի դեպքում որոշման ընդունման գործընթացում 
ներգրավված է ևս մեկ մարմին՝ օտար երկ րա ցիների երկրում գտնվելու և 
բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված հարցերի համար պատասխանատու 
նախարարությունը։ Ուստի, ելնելով այն հան գա մանքից, թե որ երկրի մասին է 
խոսքը գնում, որոշումը կայացվում է կամ հյուպատոսական, կամ դի վա նա գի-
տա կան մարմինների կողմից հա մա պա տաս խան նախարարության եզրակա-
ցու թյունը ստա նալուց հետո, կա՛մ էլ օտար երկ րա ցիների՝ երկրում գտնվելու և 
բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված հարցերի համար պատասխանատու 
նախարարության կողմից։ 

Երկարաժամ կետ վիզաների համատեքստում ԵՄ անդամ պե տու թյուններն 
առաջնորդվում են երկրորդ մեխանիզմով։ Օրինակ, Բելգիայում իրավասու 
մար մինը «Օտար երկ րա ցիների հարցերով գրա սե նյակն է», որը գործում է 
ներքին գործերի նախարարության համակարգում։ Դիմումներն ընդունվում 
և երկարաժամ կետ վիզաները տրա մա դրվում են դեսպանատների և հյու-
պա  տոսությունների կողմից, սակայն որոշումն իրականում կայացվում է 
ներ քին գործերի նախարարության կողմից։ Ռումինիայում երկար ժա մա-
նակով երկրում գտնվելու համար վիզան տրվում է դի վա նա գի տա կան առա-
քելությունների և հյուպատոսական գրա սե նյակների կողմից։ Երկար ժա մա-
նակով երկրում գտնվելու համար վիզայի դիմումների դեպքում պա հանջ-
վում է «Վիզաների հարցերով ազգային կենտրոնի» հա մա ձայնու թյունը, որը 
արտաքին գործերի նախարարության համակարգում գործող մաս նա գի-
տացված կառույց է, ինչպես նաև Ռումինիայի Ներգաղթի հարցերով գրա սե-
նյակի եզրակա ցու թյունը, որը տրա մա դրում է բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունները։ Եզրակա ցու թյունը պաշտոնապես ծառայում է միայն որպես 
առա ջար կու թյուն, սակայն բացասական եզրակա ցու թյունը, թերևս, կարող 
է հանգեցնել վիզայի մերժման։ Հունգարիայում, կարճաժամ կետ վիզաները 
տրվում են դիմողի բնա կության/կա ցու թյան վայրում գործող հյու պատոսական 
գրա սե նյակի կողմից։ Երկարաժամ կետ վիզաները տրա մա դրելու, ինչպես նաև 
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դրանք հետ վերցնելու, անվավեր ճանաչելու, փոփոխելու կամ երկարացնելու 
գործառույթները վերապահված են Ներգաղթի ու քա ղա քա ցիության 
հարցերով գրա սե նյակին և դրա տարածքային ստո րա բա ժանումներին։ 
Ֆրան սիայում, նմանապես, չնայած սկզբունքորեն վիզաների տրա մա դրումը 
վերապահված է հյուպատոսական կամ դի վա նա գի տա կան մարմիններին, 
գործնականում երկարաժամ կետ վիզաների տրա մա դրման հարցը որոշվում է 
ներքին գործերի նախարարության հետ խորհրդակցության միջոցով։ 

Ի հակադրություն դրան, այն պե տու թյունները, որոնք երկարաժամ կետ 
վիզաներ չեն տրա մա դրում, իրենց հյուպատոսական և դի վա նա գի տա-
կան առաքելությունների վրա են դնում վիզայի (օրինակ՝ կարճաժամ-
կետ վիզայի) համար դիմումների վե րա բեր յալ որոշումներ կայացնելու 
պատասխանատվությունը։ Այս պրակտիկան կիրառվում է, օրինակ՝ Ավս-
տրիայում, Դանիայում և Ֆին լան դիայում։ 

Ընդունվող տարբեր համակարգերի ու մեխանիզմների համար հիմնական 
բացատրությունը թերևս կարելի է համարել վիզաների վե րա բեր յալ պե-
տու թյունների տարբեր դիրքորոշումները. թե արդյոք դրանք հիմնականում 
դիտարկվում են՝ որպես արտաքին քա ղա քա կանության տարր, թե ներ գաղթի 
կառավարման ու անվտանգության ապահովման միջոց։ Առաջին դեպքում 
առաջնային դերակատարություն ունի արտաքին գործերի նախարարությունը, 
մինչդեռ երկրորդ դեպքում որոշման ընդունումը վերապահվում է օտար երկ րա-
ցիների երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված հարցերի 
համար պատասխանատու նախարարությանը։ 

Վիզաների և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների միջև կապը

Վիզաների և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների միջև կապը հաս-
կանալու համար նպա տակահարմար է սկզբում դիտարկել թույլ տվու թյունները 
ծագման երկրում տրա մա դրող պե տու թյունների և «երկրի ներսում» տրա մա-
դրող պե տու թյունների միջև գոյություն ունեցող հիմնական տարբերությունը։ 

Եթե բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է ծագման 
երկրում, սո վո րա բար նպա տակակետ երկիր մուտք գործելու համար վիզա 
ձեռք բերելու անհրաժեշտություն չի լինում։ Անձանց միջսահ մանային 
տեղաշարժը կար գա վորող նորմերի մասին Համայնքի կանոնադրությունը 
սահ մանող՝ Եվրոպական պառ լա մենտի և խորհրդի 2006 թվականի մարտի 
15–ի 2006/562/ԵՀ կա նո նա կարգի («Շենգենյան սահ մանների մասին» կանո-
նա դրություն) հա մա ձայն, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը պետք է 
դիտարկվի որպես մուտքի օրինական իրա վունք։ Ծագման երկրում թույլ-
տվու թյուններ տրա մա դրող ԵՄ երկրների մեծ մասն առաջնորդվում է այս 
սկզբունքով։ Այս պրակտիկան է կիրառվում օրինակ՝ Լատվիայում և Ֆին լան-
դիայում։ Իս պա նիայում մի փոքր այլ մեխանիզմ է կիրառվում, որի հա մա ձայն 
տրա մա դրվող վիզան ներառում է նաև երկրում գտնվելու թույլատրությունը։ 
Ի հակադրություն դրան, Գերմանիան և Սլովենիան պա հանջում են ծագման 



ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն 

48

երկրում ներ կա յաց նել թույլտվության համար դիմում, որտեղ և նա խա տես վում 
է վիզայի հանձնումը։ 

Որպես ընդհանուր կանոն այն երկրները, որոնք բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունները հանձնում են երկրի ներսում, երկարաժամ կետ վիզա են պա-
հանջում որպես նախապայ ման բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերելու համար։ Երկարաժամ կետ վիզաներն այդ դեպքում համարվում են 
ներ գաղթի գործընթացի անբաժանելի մաս՝ անհրաժեշտ ըն թա ցա կարգային 
քայլերից մեկը։ Որպես օրինակ, Ֆրան սիայի հյուպատոսության կողմից 
երկարաժամ կետ վիզա ստա նալու արդյունքում դրա իրավատերը հնա րա-
վորու թյուն է ստանում մուտք գործել Ֆրան սիա և գտնվել այնտեղ ավելի քան 
երեք ամիս ժամ կետով և «երկրի ներսում» ներ կա յաց նել ժա մա նակավորապես 
երկրում գտնվելու թույլտվության դիմում։ 

Այս համակարգի մեկ այլ հետևանք է երկարաժամ կետ վիզաների մի քանի 
տեսակների գոյությունը, որոնք պայ մանավորված են ընդունման տարբեր 
նպա տակներով, որոնցից են՝ ընտանեկան հարցերի հետ կապված կամ ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման նկատառումները, վարձատրվող աշ խա տանքը, ուսումը 
և այլ նպա տակները։ Հետագայում նպա տակակետ երկրում բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրումը հիմնվում է այս առանձ նա հատ-
կու թյունների վրա։ Նման համակարգը հանգեցնում է որոշակի վարչական 
«ծանրաբեռնվածության», քանի որ վարչական ստուգումներն իրականացվում 
են երկու անգամ. առաջին անգամ ծագման երկրում երկարաժամ կետ վիզայի 
տրա մա դրման ըն թա ցա կարգերի ժա մա նակ, իսկ երկրորդ անգամ՝ նպա-
տակակետ երկրում բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման ըն-
թա ցա կարգերի ժա մա նակ։ 

Բացառություններ կարող են արվել երկարաժամ կետ վիզա ունենալու պա-
հանջից, օրինակ այն դեպքերում, երբ այդ հարցի կար գա վորման վե րա բեր-
յալ գոյություն ունեն երկկողմ հա մա ձայնագրեր։ Հարկ է նշել, որ ժա մա նակի 
ընթացքում նման հա մա ձայնագրերն ավելի հազվադեպ են դարձել։ 

«Երկրի ներսում» բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների հանձնման 
դեպքում երկարաժամ կետ վիզա ունենալու պա հանջից շատ քիչ 
բացառություններ կարող են թվարկվել։ Իս պա նիայում բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են «երկրի ներսում» բնա կության/կա ցու-
թյան վիզայի հիման վրա, որը տրվել է ոչ ավելի քան երեք ամիս ժամ կետով, 
սակայն ներառում է բնա կության/կա ցու թյան նախնական թույլատրություն։ 
Քանի որ այդ վիզան նա խա տես ված է որպես նախապայ ման բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության դիմում ներ կա յաց նելու համար, Իս պա նիայում 
կիրառվող համակարգն այ նուա մե նայ նիվ շատ մոտ է երկարաժամ կետ 
վիզաների տրա մա դրման սովորական ըն թա ցա կարգին։ Ինչ վերաբերում է 
երեք երկրներին, որոնք ԵՄ օրենս դրու թյան հա մա ձայն վերապահում անելու 
իրա վունք ունեն, Դանիան բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա-
մա դրում է ծագման երկրում և չի տրա մա դրում երկարաժամ կետ վիզաներ։ 
Միացյալ Թա գա վո րու թյան կողմից պա հանջվում է մուտքի թույլտվության 
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ձևակերպում, որը կարող է լինել կա՛մ վիզայի, կա՛մ մուտքի հավաստագրի 
տեսքով այն անձանց համար, ովքեր ԵՏՏ պե տու թյունների կամ Շվեյցարիայի 
քա ղա քա ցիներ չեն։ Երկրում մնալու թույլ տվու թյունը (երկրում բնակվելու 
թույլ տվու թյունը) տրա մա դրվում է «երկրի ներսում»։ Իռլանդիայում գործող 
համակարգով առանձնացվում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները, որոնցից 
պա հանջվում է վիզա և նրանք, որոնցից չի պա հանջվում։ Այն քա ղա քա-
ցիներից, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ազատ վիզային ռեժիմ, չի պա-
հանջվում թույլ տվու թյուն ձեռք բերել մինչև ցանկացած նպա տակով երկիր 
ժամանելը։ Այ նուա մե նայ նիվ, եթե նրանք ցանկանում են երկրում գտնվել երեք 
ամսից ավելի ժամ կետով, ապա նրանցից պա հանջվում է երկիր ժամանելուց 
հետո ձեռք բերել այդ նպա տակով տրվող թույլ տվու թյուն։

Հարկ է նշել, որ մի շարք պե տու թյուններում նա խա տես վում է երկարաժամ կետ 
վիզաների տրա մա դրում այն դեպքում, երբ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունները տրա մա դրվում են ծագման երկրում։ Այս պրակտիկան կիրառվում 
է Էստոնիայում և Լեհաստանում։ Էստոնիան մինչև վեց ամիս ժամ կետով 
երկա րաժամ կետ վիզաներ է տրա մա դրում օտարերկրյա լրագրողներին, 
նրանց ըն տա նիքի անդամներին և այն օտար երկ րա ցիներին, որոնք երկիր 
են մուտք գործում կարճաժամ կետ աշ խա տանքի նպա տակով։ Լեհաստանը 
երկարաժամ կետ վիզաներ է տրա մա դրում առա վե լա գույնը մեկ տարի ժամ-
կետով և տարբեր նպա տակների համար, որոնցից են օրինակ՝ ուսումը և ժա-
մա նակավոր աշ խա տանքը։ Նման դեպքերում երկարա ժամ կետ վիզաները 
չեն համարվում նախապայ ման բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա-
մա դրման համար։ Դրանք գոյություն ունեն որպես առանձին կա տե գո րիա և 
հետևաբար կարող են դիտարկվել որպես ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունք, որը տրվում է ծագման երկրում։ 

Երկարաժամ կետ վիզաների տրա մա դրման պայ ման ները և ըն թա ցա-
կարգի տևո ղու թյունը 

Երկարաժամ կետ վիզաների տրա մա դրման պայ ման ները 

Ինչ վերաբերում է վիզաների՝ մասնավորապես երկարաժամ կետ վիզաների 
տրա մա դրմանը, ապա չափազանց կարևոր է շեշտել մեկնաբանման այն լայն 
հնա րա վորու թյունները, որ ունեն վարչական մարմինները։

Համապատասխան բոլոր երկրների համար ընդհանուր պայ ման ները 
ներառում են վավեր ճամփորդական փաստաթղթեր ունենալու պա հանջը և 
գտնվելու նպա տակի մասին հավաստող ապացույցներ ներ կա յաց նելու պա-
հանջը, այլ կերպ ասած՝ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվությանն առնչվող 
պա հանջները կապված են երկարաժամ կետ վիզայի հետ։ Ավելին մի շարք պե-
տու թյուններ պա հանջում են, որ դիմողը ներ կա յաց նի ապացույցներ բավարար 
ֆի նան սա կան միջոցներ կամ կացարան ունենալու վե րա բեր յալ (օրինակ՝ 
Չեխիայի Հանրապե տու թյունը, Իտա լիան, Պորտուգալիան և Ռումինիան)։ 
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Բացի դրանից, որոշ պե տու թյուններ (օրինակ՝ Չեխիայի Հանրապե տու-
թյունը, Հունաստանը և Պորտուգալիան) պա հանջում են, որ դիմողները 
չունենան դատվածություն, ունենան բժշկական ապա հո վա գրու թյուն և անցնեն 
բժշկական հետազոտություններ։ 

Տարբեր իրավասու մարմիններ դիմումները մերժելու բավականին լայն 
հայեցողություն ունեն, ինչը պայ մանավորված է այն ընդհանուր չափորոշիչով, 
ըստ որի դիմողի մուտքը չպետք է վտանգի հա սա րա կու թյան կարգը։ 
Հասարակության կարգ հասկա ցու թյան ձևակերպումներն ու սահ մանումները 
տարբեր երկրներում տարբեր են և ներառում են հատուկ հղումներ հանրային 
առողջությանը, հանրային անվտանգությանը, հանրային պաշտպանությանը, 
հանրային շահերին, հանրային քա ղա քա կանությանը, պե տու թյան մի-
ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն ներին և այլն։ Ավելին, որոշ պե տու թյուններում 
հաշվի են առնվում լրացուցիչ հան գա մանքներ, ինչպիսիք են՝ որոշակի 
հանցագործություններ կա տա րելը, կեղծ վկայություններ տալը կամ դիմողի՝ 
ՇՏՀ–ում ներառված լինելը։ 

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

ԵՄ անդամ պե տու թյունների մեծ մասի դեպքում չի նշվում վիզայի դիմումների 
վերաբեյալ որոշումների կայացման ըն թա ցա կարգի առա վե լա գույն տևո ղու-
թյունը։ Ավելին, վարչական գործընթացները/գործելակերպերը կարող են 
մեծա պես տարբերվել՝ ըստ կոնկրետ իրավիճակի և ներգրավված ազգային 
մարմինների։ 

Կարելի է նկատել, որ ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյան վե րա բեր յալ դրույթներ 
պարունակող օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է սահ մանափակում սկսած 60 
օրվանից (Պորտուգալիա) մինչև 9 ամիս (Բելգիա)։ 

Որոշումների վերանայումը

ԵՄ անդամ պե տու թյունների մեծ մասում, որտեղ ներ գաղթի օրենս դրու-
թյունը հիմնվում է երկարաժամ կետ վիզաների տրա մա դրման վրա, նա խա-
տես վում է դիմումների մերժման մասին որոշումների դատական կարգով 
վերանայում։ Մեծամասամբ դատական կարգով վերանայումն իրականացվում 
է սովորական վարչական դա տա րաններում։ Մի շարք պե տու թյուններում պա-
հանջվում է նախնական վարչական ստուգումների իրականացում (որոշում 
ընդունողի կամ նրա վերադասի կողմից), ինչից հետո հնա րա վոր կլինի ներ-
կա յաց նել իրական դատական բողոք (օրինակ՝ Ֆրան սիայում)։ Այլ դեպքերում 
նման վարչական գործողությունները պարտադիր չեն, իսկ որոշ դեպքերում 
վարչական գործողություններ ընդհանրապես նա խա տես ված չեն (օրինակ՝ 
Լիտվայում)։ 

Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ թեև դատական կարգով բողոքարկման հնա-
րա վորու թյուններ առկա են ԵՄ անդամ պե տու թյուններից շատերում, հաճախ 
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իրավասու մարմիններից չի պա հանջվում ներ կա յաց նել վիզայի դիմումի 
մերժման պատճառները։ Կողմերի իրավահավասարության սկզբունքի լիակա-
տար պահպանման տեսանկյունից նպաստավոր կլիներ, եթե անդամ պե տու-
թյունները պարտավոր լինեին ներ կա յաց նել վիզայի մերժման պատճառները։ 

Ավելի ընդհանուր տեսանկյունից, պատճառներ ներ կա յաց նելու պար տա կա-
նու թյան բացակայությունը, ինչպես նաև դիմումի մերժման հիմքերի բազմա-
զանությունը հարցականի տակ են դնում վիզայի հետ կապված հարցերում 
վերանայման ըն թա ցա կարգերի արդյունավետությունը։ Նման իրավիճակը 
իրավասու մարմիններին հնա րա վորու թյուն է տալիս մերժման իրական 
հիմքերը փոխարինել այլ պատճառներով, որոնք ավելի լուրջ և նպա-
տակահարմար կթվան հետագա դատական վարույթի ընթացքում։ 

Համապատասխանությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին փաստաթղթային 
գործիքների հետ

Ընդհանուր մի ջազ գա յին իրա վունքով նա խա տես ված չեն հատուկ դրույթներ 
վիզաների և ներ գաղթի հարցերի հետ կապված։ Տարածաշրջանային մա-
կար դակով, Եվրոպայի խորհրդի անդամ պե տու թյունների միջև անձանց 
տե ղա  շարժը կար գա վորող կա նո նա կարգերի վե րա բեր յալ եվրոպական 
հա մա ձայնագիրը ստորագրվել է 1957 թվականի դեկտեմբերի 13–ին։ Այս 
կոնվենցիայի դրույթները կիրառելի են միայն երեք ամսից ոչ ավելի ժամ-
կետով տրված վիզաների դեպքում։ Նմանապես, ԵՄ միասնական քա ղա քա-
կանությունը վերաբերում է միայն կարճաժամ կետ վիզաներին։ Արդյունքում 
եր կա րաժամ կետ վիզաների հարցը հիմնականում գտնվում է անդամ պե տու-
թյունների հայեցողական իրավասության շրջանակներում։ 

Այդուհանդերձ եվրոպական հրա հանգների որոշ դրույթներ անուղղակի 
կերպով կիրառելի են վիզաների հետ կապված հարցերի դեպքում։ Օրինակ, 
«Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ 
հրա հանգի 5(3) հոդվածի հա մա ձայն,53 ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա-
վունքից օգտվելու համար «դիմումը մերժելու որոշումը պետք է պատճա-
ռաբանվի»։ Ինչպես նախկինում նշվել է, ԵՄ անդամ պե տու թյունները հաճախ 
չեն պահպանում այս դրույթը։ 

Նմանապես կարելի է առանձնացնել «Քաղաքացիական և քա ղա քա կան իրա-
վունքների մասին» մի ջազ գա յին դաշնագրի (ՔՔԻՄԴ) 14–րդ հոդվածը և Մար-
դու իրա վունքների եվրոպական կոնվենցիայի (ՄԻԵԿ) 6–րդ հոդ վածը, որոնք 
երաշ խա վորում են արդար դատավարության իրա վունքը։ Ինչպես արդեն նշվել 
է, թեև ԵՄ անդամ պե տու թյունների մեծ մասը նախատեսում է դատական 
վերահսկողություն վիզաների հետ կապված հարցերում, այ նուա մե նայ-
նիվ, այդ գործելակերպը ըն դուն ված չէ բոլոր անդամ պե տու թյուններում։ Դա 
անհրաժեշտ է, որպեսզի լիարժեք կերպով երաշ խա վորվի ար դա րա դա տու-

53 ՊՏ 2003թ. L 251/12, 2003 թվականի հոկտեմբերի 3:
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թյան մատչելիության իրա վունքը, ինչը արդար դատավարության իրա վունքի 
հիմնարար բաղադրիչներից է։ 

Եզրակա ցու թյուններ

ԵՄ անդամ պե տու թյունների՝ երկարաժամ կետ վիզաների գծով քա ղա քա-
կանության վերլուծությունը հանգեցնում է երկու հիմնական եզրակա ցու թյան։ 

Առաջինը վերաբերում է հենց երկարաժամ կետ վիզայի հասկա ցու թյանը։ 
Անհրաժեշտ է շեշտել, որ եթե պե տու թյունը նախընտրում է որդեգրել երկա րա -
ժամ կետ վիզաների վրա հիմնված ներ գաղթի քա ղա քա կանություն, ապա դա 
ենթադրում է, որ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում 
են «երկրի ներսում»։ Այլ կերպ ասած, իրականացվում է ներ գաղթի պայ-
ման ների կրկնակի ստուգում. առաջինը՝ ծագման երկրում եր կարաժամ կետ 
վիզայի տրա մա դրման ժա մա նակ, երկրորդը՝ նպա տակակետ երկրում բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման ժա մա նակ։ 

Հաջորդ եզրակա ցու թյունը վերաբերում է վարչական մարմիններին տրված 
լայն հայեցողական լիազորություններին վիզաների դիմումները մերժելու 
հարցում։ Մի ջազ գա յին ընդհանուր և տա րա ծա շրջանային իրա վունքով 
գրեթե ոչինչ չի նա խա տես վում այս հարցի առն չու թյամբ։ Հանրային կարգի 
լայն հասկա ցու թյունը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի վիզայի հետ 
կապված հարցերում. այս հան գա մանքը, ինչպես նաև դիմումի մերժման 
պատճառները ներ կա յաց նելու պար տա կա նու թյան բացակայությունը հար-
ցա կանի տակ են դնում վերանայման հնա րա վորու թյունների արդյունա-
վետությունը։

2.3 Բնակության/կա ցու թյան կանոնները 

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
պայ ման ները և ըն թա ցա կարգերը
Այս բաժնում ուսումնասիրվում են անդամ պե տու թյուններում ըն դուն ված 
բնա կության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կա նո նա կարգերին առնչվող պայ ման-
ներն ու ըն թա ցա կարգերը, որոնք գործում են սույն ուսում նա սի րության մեջ 
դիտարկված ներ գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների համար (ընդհանուր պայ-
ման ներ և ըն թա ցա կարգեր)54 Ներգաղթի յուրաքանչյուր կա տե գո րիայի համար 
սահ մանված որոշակի պա հանջները կուսումնասիրվեն «Համեմա տություն» 
բաժնի 2.3.3 կետում։

Այս համեմատության նպա տակներով, բնա կությունը/կա ցու թյունը վերա բե-

54 Ներգաղթի հարցերով մարմինների կողմից սահ մանված վճարների ընդհանուր նկարա-
գրու թյունը ներ կա յացված է «Բնակության/կա ցու թյան ընդհանուր պայ ման ներ» աղյուսակում 
(Հավելվածի աղյուսակ Բ)։
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րում է տվյալ ժա մա նակահատվածում հյուրընկալող երկրում ապրելու փաստին 
(տե՛ս Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան, 2004թ., էջ 56): Բնա-
կության/կա ցու թյան համար անհրաժեշտ պայ ման ների վե րա բեր յալ ուսում-
նա սի րությունը կիրականացվի մուտքի համար անհրաժեշտ պայ ման ներից 
առանձին։ Հարկ է նշել, որ ընդհանուր պայ ման ներից բացի այլ պայ ման-
ները, որոնք կիրառվում են մշտական բնա կության/կա ցու թյան (բնա կություն 
հաստատելու) դեպքում, կուսումնասիրվեն «Համեմատություն» բաժնի 2.3.2 
կետում։ 

Բավարարման ենթակա ընդհանուր պայ ման ները

Օրինական ներ գաղթի համար սահ մանվող ընդհանուր պայ ման ները ԵՄ մա-
կար դակով ներդաշնակեցված չեն։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս համեմատական 
ուսում նա սի րությունը ցույց է տալիս, որ որոշակի պայ ման ներ կիրառվում են 
երկրների ճնշող մեծամասնության կողմից որպես ընդհանուր պայ ման ներ։ 
Ստորև կներ կա յացվեն ֆի նան սա կան միջոցների, կացարանի, առողջական 
վիճակի, ինտեգրման և քվոտային համակարգի առն չու թյամբ ազգային մա-
կար դակում սահ մանվող պայ ման ների ուսում նա սի րությունները։ Բացի 
դրանից, հակիրճ կերպով անդրադարձ կարվի ընդհանուր այն պատ ճառ-
ներին, որոնք հիմք են հանդիսանում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն-
ների դիմումների մերժման համար։ 

Ֆինանսական միջոցները

Անդամ պե տու թյունների ավելի քան երկու երրորդի օրենս դրու թյուններում 
ներառված են դրույթներ ֆի նան սա կան միջոցների վե րա բեր յալ, որոնք 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները պետք է իրենց տնօրինության տակ ունենան 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ Այդ կերպ պե-
տու թյունները փորձում են հավաստիանալ, որ երրորդ երկրի քաղաքացու 
ժամանումը բացասական հետևանքներ չի ունենա ազգային տնտեսության 
վրա։ Հետևաբար, պա հանջվում են ապացույցներ այն մասին, որ օտար երկ-
րա ցին պե տու թյան համար ֆի նան սա կան բեռ չի դառնա։ Պետությունների 
կողմից հաճախ սահ մանվում է «բավարար ֆի նան սա կան միջոցներ» 
ունենալու պայ ման։ Սակայն, մեթոդները, որոնց միջոցով որոշվում են 
«բավարար ֆի նան սա կան միջոցները», տարբեր անդամ պե տու թյուններում 
տարբեր են։ Պետությունները կարող են պա հանջել, որ օտար երկ րա ցին 
չունենա պետական միջոցներից օգտվելու կարիք (օրինակ` Գերմանիայում), 
և որպես այլընտրանք՝ նրանք կարող են պա հանջել, որ օտար երկ րա ցին 
իր տնօրինության տակ ունենա միանվագ գումար կամ ունենա որոշակի 
ամսական եկամուտ։ Ամսական եկամուտ ունենալու պա հանջի դեպքում, պե-
տու թյունները որպես նվա զա գույն շեմ կարող են սահ մանել եկամուտը, որը 
օրինակ, հավասար է տվյալ պահին գործող ազգային սո ցիա լա կան նպաստի 
չափին (Լեհաստան), ազգային կենսաապահովման նվա զա գույն բյուջեին 
(Չեխիայի Հանրապե տու թյուն) կամ ազգային նվա զա գույն ամսական եկամտի 
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չափին (Սլովակիա)։ Ավս տրիայում ֆի նան սա կան միջոցների պակասը կարող 
է փոխհատուցվել «պատասխանատվության մասին հայտարարության» մի-
ջո  ցով («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 2(15) հոդ-
ված)։ «Պատասխանատվության մասին հայտարարությունն» իրենից ներ-
կա յաց նում է երրորդ անձի կողմից տրվող հայտարարություն այն մասին, 
որ նա պարտավորվում է հոգալ բոլոր ծախսերը, որ պե տու թյունը կարող է 
կրել կապված օտարերկրացու՝ այնտեղ գտնվելու հետ։ Հայտարարությունը 
կազմվում է հինգ տարի ժամ կետով։ Այն հան գա մանքը, որ երրորդ կողմն 
ի վիճակի է կա տա րել այս պարտավորությունները, հաստատվում է Ավս-
տրիայում գործող պետական նոտարի կամ դա տա րանի կողմից։ 

Բավարար ֆի նան սա կան միջոցների մասին պա հանջը կամ ներ կա յացվում 
է որպես բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման պայ ման, 
կամ ֆի նան սա կան միջոցների բացակայությունը ներառվում է թույլտվության 
համար դիմումի մերժման պատճառների ցանկում։ 

Կացարանը

Կացարանի առկայության մասին փաստեր ներ կա յաց նելու պա հանջը ևս մեկ 
պայ ման է, որով պե տու թյունները փորձում են ապահովել, որ անձը բեռ չի 
դառնա ազգային տնտեսության համար։ ԵՄ անդամ պե տու թյունների մո տա-
վո րա պես մեկ երրորդի դեպքում55 այս պայ մանը ներառվել է իրենց ներ գաղթի 
օրենս դրու թյունում։ Շատ դեպքերում պա հանջվում է, որ կացարանը հա մա պա-
տաս խան լինի չափերի կամ նույնիսկ սանիտարահիգիենիկ ստանդարտների 
տեսանկյունից։ 

Չեխիայի Հանրապե տու թյան դեպքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ 
օտար երկ րա ցիների համար ամենադժվարը կացարանի մասին ապացույցի 
պա հանջը բավարարելն է. հա մա պա տաս խան օրենս դրու թյան մեջ առկա 
բացերի պատճառով հնա րա վոր չէ օտարերկրացուն իր կամքին հակառակ 
հանել նրա բնա կության/կա ցու թյան վայրի գրանցումից, ինչի հետևանքով 
վարձատուները չեն ցանկանում վարձով բնակարաններ հատկացնել օտար-
երկ րա ցիներին։ Ավելին, շատ դեպքերում բնակելի տարածքը վարձա-
կալության է տրվում օրենքի խախտմամբ (օրինակ՝ հարկերից խուսափելու 
նպա տակով կամ ենթավարձակալության հանձնելով առանց վարձատուի 
հա մա ձայնության), հետևաբար վարձատուն չի ցանկանում ստորագրել 
կամ անտեղյակ է նրա մասին, որ իրենից պա հանջվում է ստորագրել 
վարձակալության մասին պայ մանավորվածությունը հաստատող որևէ 
պաշտոնական փաստաթուղթ։ Արդյունքում շատ օտար երկ րա ցիներ չեն 
ապրում իրենց գրանցման հաս ցեներում, և, հետևաբար, որոշ դեպքերում 
երրորդ անձանցից գնում են կացա րանի առկայության մասին ապացույցներ։ 

Առողջությանը վերաբերող պայ ման ները
55 Ավս տրիայում, Բուլղարիայում, Չեխիայի Հանրապե տու թյունում, Իտա լիայում (կարող է պա-
հանջվել), Լատվիայում, Լիտվայում, Լյուքսեմբուրգում, Լեհաստանում և Սլովակիայում։
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Բոլոր անդամ պե տու թյուններում երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների համար 
սահ մանվում են առողջությանը ներ կա յացվող որոշ պա հանջներ։ Նման պայ-
ման ները նա խա տես ված են հանրային առողջությունը պաշտպանելու, ինչպես 
նաև ազգային առողջապահական համակարգի ծա ռա յու թյունների չափազանց 
մեծ պա հանջարկից խուսափելու համար։ 

Ավելի լայն տեսանկյունից, առողջության հետ կապված պայ ման ները կարող 
են բաժանվել երեք խմբի. ա) վավեր առողջության ապա հո վա գրու թյուն ունե-
նալու պա հանջ, բ) հանրային առողջության համար վտանգավոր ցան կացած 
հիվանդության բացակայություն և գ) առողջական վիճակի պարտադիր 
գնա հատման իրականացում։ Կան նաև անդամ պե տու թյուններ, որոնք չեն 
ընդունում օտար երկ րա ցիներին, որոնք գալիս են այնպիսի տարածքներից, 
որտեղ համաճարակ է մոլեգնում, կամ առնվազն նման անձանցից պա հանջում 
են նախքան երկիր մուտք գործելը ներ կա յաց նել վարակված չլինելու մասին 
ապացույց (օրինակ՝ Սլովենիայում)։ 

Անդամ պե տու թյունների շրջանում ամենատարածված պայ մանը վավեր 
առողջության ապա հո վա գրու թյուն ունենալու պա հանջն է։ ԵՄ մի շարք հրա-
հանգներում (այն է՝ սույն ուսում նա սի րությանն ուղղակիորեն առնչվող ԵՄ 
երեք հրա հանգներից յուրաքանչյուրում)56 այս պա հանջի ներառումը վկայում 
է այն մասին, որ անդամ պե տու թյունների կողմից փորձ է արվում խուսափել 
հանրային առողջապահական ոլորտի համար նա խա տես ված բյուջեի ծախ-
սերից, ինչպես նաև այն մասին, որ ԵՄ մա կար դակով կարևորվում է այս 
պարտավորության ստանդարտացումը։ Ավելին, «Ուսման, աշակերտների 
փո խանակման, չվարձատրվող վե րա պատ րաստման կամ կամավոր հի մունք-
ներով ծա ռա յու թյունների մատուցման նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների ընդունման պայ ման ների մասին» Խորհրդի 2004 թվականի դեկ-
տեմբերի 13–ի 2004/114/ԵՀ հրա հանգում57 (Ուսման և վե րա պատ րաստման 
մասին հրա հանգ) առողջության ապա հո վա գրու թյունը հստակ կերպով նշվում 
է որպես «ընդհանուր պայ ման»։ 

Շատ հաճախ հանրային առողջությունը վտանգող հիվանդություններով 
վարակված չլինելու պա հանջով ենթադրվող հատուկ հիվանդությունները 
թվարկված են հա մա պա տաս խան օրենքում։58 Հունգարիայում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 
վարակը նշված է որպես հիվանդություն, որը կարող է վտանգել հանրային 
առողջությունը (2001 թվականի դեկտեմբերի 27–ի թիվ 48 հրամանագիր)։59 

Առողջ լինելու մասին ամենից հաճախ վկայում է տվյալ ԵՄ անդամ պե տու-
թյան պետական առողջապահական հաստատության (օրինակ` պետական 
հիվանդանոցի) կողմից տրված տեղեկանքը։ 

56 Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին հրա հանգ, «Երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգ, Ուսման և վե րա պատ րաստման մասին հրա-
հանգ։
57 ՊՏ 2004թ. L 375/12, 2004 թվականի դեկտեմբերի 13։
58 Տե՛ս, օրինակ, Իռլանդիայի «Ներգաղթի մասին» 2004 թվականի ակտի 4–րդ բաժինը։
59 Թվարկված հիվանդությունների շարքում են՝ի թիվս այլ հիվանդությունների, տուբերկուլոզը և 
հեպատիտ Բ–ն։
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Ներգաղթողների համար սահ մանված առողջական վիճակի պարտադիր 
գնահատման պայ ման ն ընդունվել է որոշ երկրներում։ Տարբեր պե տու-
թյուն  ներում առողջական վիճակի գնահատման պա հանջը տարբեր դրսևո-
րումներ ունի. օրինակ՝ Ֆրան սիայում այն կիրառվում է միայն առաջին անգամ 
դիմողների դեպքում, Նի դեռ լանդներում այն կիրառվում է միայն որոշակի 
հիվանդությունների առկայությունը ստուգելու համար (օրինակ` տուբերկուլոզ), 
իսկ Կիպ րոսում գնահատումն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ 
կասկածներ կան այն մասին, որ անձն ունի վարակիչ հիվանդություն։ 

Մի շարք պե տու թյուններում ազգային օրենս դրու թյան հա մա ձայն՝ հանրային 
առողջության համար վտանգավոր հիվանդությամբ տառապելը բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության դիմումի մերժման պատճառ է։ 

Երկրների զեկույցներից պարզ է դառնում, որ այն դեպքերում, երբ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների դիմումները կարող են մերժվել 
հանրային առողջության համար վտանգավորության հիմքով, ապա ազգային 
օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում են նաև այս սկզբունքից բացառություններ։60 
Այ նուա մե նայ նիվ, սույն ուսում նա սի րության խնդիրների թվին չի պատկանում 
այն հարցի վերլուծությունը, թե արդյոք այդ դրույթները հա մա պա տաս խանում 
են եվրոպական և մի ջազ գա յին իրա վունքով սահ մանված նորմերին։ 

Ինտեգրմանը վերաբերող պայ ման ները

Այս բաժնում ուսումնասիրվում են անդամ պե տու թյունների կողմից ինտե-
գրման ոլորտում սահ մանվող ընդհանուր պայ ման ները, որոնցից են օրինակ՝ 
հյուրընկալող երկրի լեզվի, պատմության, հա սա րա կու թյան կամ սոցիալ–
իրավական համակարգի իմացությունը («հասարակական գիտելիքները»)։ 
Հարկ է նշել, որ այս բաժինը նվիրված է միայն ինտեգրմանն առնչվող պայ-
ման ներին, այսինքն՝ այն պա հանջներին, որոնք պետք է բավարարվեն բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ Ինտեգրմանն ուղղված 
միջոցները, ինչպես օրինակ՝ օտարերկրացուն ըն դու նելուց հետո պե տու թյան 
կողմից իրականացվող ինտեգրման ծրագրերը, չեն ուսումնասիրվում։61

ԵՄ անդամ պե տու թյունների ճնշող մեծամասնության կողմից ինտեգրմանն 
առնչվող պայ ման ները չեն սահ մանվում որպես ընդհանուր պայ ման ներ 
(այսինքն՝ որպես ներ գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների դեպքում կիրառելի 
պայ ման ներ) կամ չեն կիրառվում ոչ մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
համար դիմումների դեպքում։ Ստորև ներ կա յացվում են այն երեք պե տու-
թյունները, որոնք առաջնորդվում են հակառակ գործելաոճով։ Բնակության 
հաստատման կամ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 

60 Հունգարիայում, ՄԻԱՎ վարակը բավարար հիմք է դիմումի մերժման համար, եթե օտար երկ-
րա ցին չի ապացուցում, որ կանոնավոր բուժում է ստանում։
61 «Ինտեգրման պայ ման ներ», թե «ինտեգրմանն ուղղված միջոցներ» (վերջինս Ընտանիքի վե-
րա միա վորման մասին հրա հանգում և «Երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգում կիրառվող հասկա ցու թյուն է) թեմայի վե րա բեր յալ 
քննարկման համար տե՛ս Գրոնենդիյկ, 2004թ.։
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դեպքում ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ների սահ մանումը ավելի տարածված 
է և կքննարկվի հա մա պա տաս խան բաժնում (տե՛ս «Համեմատություն» բաժնի 
2.3.2 կետը)։ 

Հատկապես վերջին երկու տարիների ընթացքում նկատվում է ինտեգրմանն 
առնչվող պա հանջները՝ որպես ընդհանուր պա հանջներ ազգային օրենս-
դրու թյունում ներառելու միտում։ 2006 թվականի մարտի 15–ի դրությամբ, 
որոշ բացառություններով, 16–ից մինչև 65 տարեկան ցանկացած անձ, ով 
ցանկանում է երկար ժա մա նակով բնակվել Նի դեռ լանդներում և որից պա-
հանջվում է դիմում ներ կա յաց նել ժա մա նակավորապես երկրում գտնվելու 
թույլատրության համար (MVV - Machtiging tot Voorlopig Verblijf), պետք է 
արտերկրում հանձնի քա ղա քա ցիական ինտեգրման թեստ։ Այս քննությունն 
իրենից ներ կա յաց նում է բանավոր քննություն, որը բաղկացած է լեզվի 
իմացության քննությունից և Նի դեռ լանդների հա սա րա կու թյան վե րա բեր-
յալ հարցերից։ Հարցեր կարող են տրվել Նի դեռ լանդներում տարածված 
ապրելակերպի, երկրի աշխարհագրության, տրանսպորտի, պատմության, 
սահ մա նա դրու թյան, ժողովրդավարության, օրենս դրու թյան լեզվի և այն 
սովորելու կարևորության, ինչպես նաև ծնողական պար տա կա նու թյունների, 
կրթու թյան, առողջապահության, աշ խա տանքի և տնտեսության վե րա բեր-
յալ։ Թեստը պետք է անցկացվի ար տա սահ մանում գտնվող Նի դեռ լանդների 
դեսպանատանը կամ հյուպատոսությունում, իսկ թեստը հաջողությամբ 
հանձնելը նախապայ ման է ժա մա նակավոր թույլտվության տրա մա դրման 
համար։ Թեստը հանձնելու վճարը կազմում է 350 եվրո։ 

2006 թվականի հուլիսի 24–ին Ներգաղթի և ինտեգրման մասին օրենքով 
Ֆրան սիայում ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ները պարտադիր դարձան։ 
Չափահաս նորեկներից և 16–ից 18 տարեկան օտար երկ րա ցիներից, ովքեր 
հաճախ մուտք են գործում Ֆրան սիայի տարածք և դիմում են ներ կա յացրել 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու նպա տակով, պա հանջվում 
է «ըն դու նելության և ինտեգրման մասին պայ մանագիր»։ Սույն պա հանջը չի 
կիրառվում միայն Ֆրան սիայում բնա կություն հաստատելու մտադրություն 
չունեցող օտար երկ րա ցիների, ինչպես օրինակ՝ ուսանողների և սեզոնային 
աշ խա տողների, ինչպես նաև այն օտար երկ րա ցիների նկատմամբ, ովքեր 
սովորել են Ֆրան սիայի միջնակարգ դպրոցում առնվազն երեք տարի։ Սույն 
պայ մանագրի հա մա ձայն՝ օտար երկ րա ցին կմասնակցի քա ղա քա ցիական 
կրթու թյան դասընթացների, և անհրաժեշտության դեպքում, կհաճախի լեզվի 
դասընթացների։ «Ընդունելության և ինտեգրման մասին պայ մանագրի» 
դրույթները կա տա րելը հաշվի է առնվում իրավասու մարմինների կողմից 
ժա մա նակավորապես երկրում գտնվելու քարտի գործողության ժամ կետը 
երկարացնելու կամ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
տրա մա դրելու ժա մա նակ։

Ավս տրիայում ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ները բավարարելու պարտա-
վորությունը ներմուծվել է 2002 թվականին։ Այն օտար երկ րա ցիները, ովքեր 
դիմում են բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար պետք 
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է բավարարեն «ինտեգրման հա մա ձայնագրում» նշված պայ ման ները։ Ին-
տեգրման հա մա ձայնագիրը բաղկացած է երկու մոդուլներից. առաջին մոդուլը 
կենտրոնացած է «կարդալու և գրելու ունակության ձեռքբերման» վրա, իսկ 
երկրորդ մոդուլը՝ «գերմաներենի իմացության ձեռքբերման և Ավս տրիայի 
սո ցիա լա կան, տնտեսական և մշակութային կյանքում ներգրավվել կարո-
ղանալու» վրա։ «Ինտեգրման հա մա ձայնագրի» պայ ման ները կա տա րելու 
համար անհրաժեշտ է ավարտական քննություն հանձնել՝ «հաջողությամբ 
հանձնված է» արդյունքով։ Ինտեգրման հա մա ձայնագիրը օրենքով պա-
հանջվող պարտավորություն է։ Այդ պարտավորության չկատարումը կարող է 
հանգեցնել վարչական պատիժների, զրկել ֆի նան սա կան արտոնություններից 
կամ հանգեցնել արտաքսման՝ որպես ծայրահեղ միջոց։

Վերը նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ պե տու թյունները մեծապես կա րևո-
րում են հյուրընկալող երկրի լեզվի իմացությունը։ Ավելին, Նի դեռ լանդներում 
պա հանջվում է հասարակական գիտելիքների առկայություն, իսկ Ֆրան-
սիայում պա հանջվում է ստա նալ քա ղա քա ցիական կրթու թյուն։

Պետությունների միջև ամենաէական տարբերությունները կապված են պա-
հանջների կիրառության կարգի և դրանց իրավական հետևանքների հետ։ 
Ավս տրիայում և Ֆրան սիայում սահ մանվում է պարտավորություն, որով գրեթե 
բոլոր ներ գաղ թողներից (չնայած որոշ բացառություններով) պա հանջվում է 
անցնել ինտեգրման ծրագիր։ Ավելին, Ավս տրիայի օրենս դրու թյամբ նա խա-
տես վում է, որ ներ գաղ թողները պետք է հանձնեն ավարտական քննություն, 
չհանձնելու դեպքում նա խա տես վում են պատժամիջոցներ, իսկ վատագույն 
դեպքում՝ ներ գաղ թողին սպառնում է արտաքսում։ Ֆրան սիայում ինտեգրման 
ծրագրի չարաշահումը կարող է հանգեցնել ժա մա նակավորապես երկրում 
գտնվելու քարտը երկարացնելու կամ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյուն թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու մերժման։ 

Մյուս կողմից Նի դեռ լանդներում պա հանջվում է, որ պոտենցիալ ներ գաղ թողը 
սովորի լեզուն և ստանա քա ղա քա ցիական կրթու թյուն դեռևս արտերկրում, 
հակառակ դեպքում՝ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն չի տրա մա դրվի։ 
Անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ շեշտել, որ պայ մանը ընդհանուր բնույթ ունի և, 
հետևաբար՝ սկզբունքորեն կիրառվում է բոլոր ներ գաղ թողների նկատմամբ։ 
Այս պայ մանի բավարարման համար շատ դեպքերում պա հանջվում է, որ 
պոտենցիալ ներ գաղ թողը ներդնի ֆի նան սա կան միջոցներ, հատկացնի ժա-
մա նակ և ջանքեր գործադրի պա հանջվող գիտելիքների ձեռքբերման համար։ 
Անհրաժեշտ է նշել, որ այս երկրներից դուրս գերմաներեն և հոլանդերեն 
սովորելու հնա րա վորու թյունները շատ ավելի սահ մանափակ են, քան 
անգլերեն սովորելու հնա րա վորու թյունները։ Ավելին, եթե պոտենցիալ ներ-
գաղ թողը գալիս է գյուղական վայրերից և (կամ) զարգացող երկրից, ապա 
այս պա հանջը դառնում է էլ ավելի խնդրահարույց։ Ուստի այս պայ մանը 
լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ներ գաղթի համար։ Նի դեռ լանդներում 2006 
թվականի ինտեգրման ցուցանիշները վկայեցին ժա մա նակավոր բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունների (MVV) թվի նվազման մասին, ինչն ամենայն 
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հավանականությամբ արտերկրում ինտեգրման պարտադիր թեստ հանձնելու 
հետևանքն է (TK 2006/07, թիվ 39. տե՛ս նաև Նի դեռ լանդների երկրի զեկույցը)։ 
Հետևաբար զարմանալի չէ, որ ինտեգրմանն առնչվող ընդհանուր պայ ման-
ները թեժ քննարկումների առարկա են ինչպես հա սա րա կու թյան մեջ, այնպես 
էլ գիտական շրջանակում։62

2004 թվականի նոյեմբերի 19–ին Բրյուսելում կայացած Ար դա րա դա տու թյան 
և ներքին գործերի խորհրդի հանդիպման ժա մա նակ ընդունվեց Ինտեգրման 
վե րա բեր յալ եվրոպական հայեցակարգը, որում նշվում է՝ ի թիվս այլ հան-
գա մանքների, որ «հյուրընկալող հա սա րա կու թյան լեզվի, պատմության 
և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մասին բազային գիտելիքներն 
անհրաժեշտություն են ինտեգրման տեսանկյունից. միգ րանտներին այդ 
բազային գիտելիքները ձեռք բերելու հնա րա վորու թյան ընձեռումը կարևոր 
նշանակություն ունի ինտեգրման արդյունավետ իրականացման համար» 
(ԱՆԳ խորհուրդ, 2004թ.)։ 

Թեև ԱՆԳ խորհրդի եզրակա ցու թյան մեջ խոսվում է «միգ րանտներին հնա-
րա վորու թյուն ընձեռելու մասին», ինտեգրման ներկայիս դրույթների առն-
չու թյամբ կարելի է նկատել, որ փո փո խու թյուն է տեղի ունեցել ինտեգրումը 
որպես դրական սո ցիա լա կան միջոց դիտարկելու հարցում, և այն սկսել են 
դիտարկել առավելապես որպես ինտեգրման ռեպրեսիվ միջոց, այսինքն՝ 
ինտեգրման պայ ման ներ (Բեսսելինկ, 2006թ.)։ Ավելին, դեռ հարցական է, 
թե որքանով են արդյունավետ ինտեգրման այդ պայ ման ները։ Օրինակ, 
լեզուն արտերկրում սովորելու և դասավանդելու համար, որտեղ չկա այդ 
լեզուն առօրյայում գործածելու հնա րա վորու թյուն, շատ ավելի մեծ ջանքեր ու 
ներդրումներ են պա հանջվում, քան կարող էին պա հանջվել հյուրընկալող 
երկրում սովորելու դեպքում, և հետևաբար այդ գործելակերպը լեզուն 
սովորելու ամենաարդյունավետ տարբերակը չէ (Գրոնենդիյկ, 2007թ.)։ Լեզվի 
իմացության մա կար դակը, որը հա մա պա տաս խան ազգային օրենս դրու-
թյամբ իրականում պա հանջվում է լեզվի քննությունը հանձնելու համար, ամեն 
դեպքում շատ ցածր է սովորական աշ խա տա շու կա մուտք գործելու հնա րա-
վորու թյուն տալու համար (Գրոնենդիյկ, 2007թ.)։ Բացի դրանից, փաստարկներ 
են ներ կա յացվել նաև այն մասին, որ սահ մանված ինտեգրման պայ ման ները 
համադարման չեն ինտեգրման հետ կապված խնդիրների լուծման համար, 
ինչպիսիք են՝ բնակարանային և քաղաքաշինության, կամ սո ցիա լա կան և 
մշակութային մեկուսացման հետ կապված խնդիրները (Բեսսելինկ, 2006թ.)։

Քվոտային համակարգը 

Այս բաժինը նվիրված է ԵՄ որոշ անդամ պե տու թյուններում կիրառվող 
քվոտային63 համակարգերին։ Ի տարբերություն որոշ ներ գաղթի ավանդական 

62 Վերջին օրինակների համար տե՛ս. Spiegel Online, 11 հուլիսի 2007թ., Radio Netherlands, 22 
օգոստոսի, 2007թ., Irish Independent, 26 օգոստոսի 2007թ.։
63 Ելնելով «քվոտայի» բնույթից (քանի որ այն «թվային սահ մանափակում» է, այլ ոչ թե 
«ամբողջի մաս, որը նա խա տես ված է կոնկրետ խմբի համար»), ՏՀԶԿ 2006 թվականի զեկույցում 
իրավացիորեն նշվում է, որ «նպա տակային մա կար դակ» տերմինի օգ տա գործումն ավելի ճիշտ է։ 
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երկրների (օրինակ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ Ավստրալիայի), 
Եվրոպական համատեքստում բավականին անսովոր է այն, որ ներ գաղթի 
ոլորտում գործում է քվոտային համակարգ, որը կիրառվում է ներ գաղթի բոլոր 
կա տե գո րիաների համար (որպես ընդհանուր պայ ման)։ 

Եվրոպական համատեքստում քվոտան երբեմն օգ տա գործ վում է փախս տա-
կան ների ընդունման համար. սկանդինավյան երկրները, ինչպես նաև Նի-
դեռ լանդները, Իռլանդիան և Միացյալ Թա գա վո րու թյունը ստանձնել են 
որոշակի թվով փախս տա կան ներ ըն դու նելու պարտավորություն, որոնք ամեն 
տարի իրենց երկիր են ուղարկվում Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու-
թյան փախս տա կան ների հարցերով գերագույն հանձ նա կա տարի (ՄԱԿ ՓԳՀ) 
կողմից։ Ավելին, նույնքան կարևոր է նաև այն, որ քվոտային համակարգերը 
ԵՄ մի շարք անդամ պե տու թյուններում օգ տա գործ վում են որպես գործիք 
օտար երկ րա ցիների մուտքն իրենց աշ խա տա շու կաներ կար գա վորելու համար։ 
Իսկապես, բոլոր անդամ պե տու թյունների մո տա վո րա պես մեկ քառորդի 
կողմից քվոտա կիրառվում է աշ խա տանքի նպա տակներով ներ գաղթի 
դեպքերի համար (տե՛ս «Համեմատություն» բաժնի 2.3.3.2.1 կետը)։ 

Միայն երկու երկրներ՝ Ավս տրիան և Էստոնիան, քվոտա են կիրառում ներ-
գաղթի բոլոր դեպքերի համար։ Հետևաբար, այն կարող է բնութագրվել որպես 
ընդհանուր պայ ման։64

Ավս տրիայում քվոտային համակարգը ներդրվել է 1990–ականների 
սկզբներին։ Արդյունքում, բնա կության/կա ցու թյան նպա տակների մեծ 
մասի դեպքում (ուսումն, օրինակ, բացառություն է կազմում) թույլ տվու-
թյուններ կարող են տրվել միայն որոշակի քվոտան չգերազանցելու 
դեպքում։ Քվոտաները տարեկան կտրվածքով սահ մանվում են Ավս տրիայի 
Դաշնային Կառավարության կողմից և բաժանվում ըստ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունների տարբեր տեսակների։ Քվոտաներ հատկացվում 
են առանցքային վարձու աշ խա տողներին, ոչ վարձու առանցքային անձ նա-
կազմին, ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքերի, անձնական նպա տակներով 
գտնվելու դեպքերի համար և այն անձանց, որոնք մեկ այլ անդամ պե տու-
թյունում երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեն։ 
Թույլտվությունները բաշխվում են նահանգների միջև «իրենց հնա րա վորու-
թյուններին և պա հանջներին հա մա պա տաս խան» («Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 13-րդ հոդված)։ Հարկ է նշել, որ թեև 
քվոտաներ կիրառվում են աշ խա տանքի հետ կապված կա տե գո րիաներից 
բացի այլ կա տե գո րիաների դեպքում, այ նուա մե նայ նիվ, որպես քվոտաների 
որոշման ժա մա նակ հաշվի առնելու հան գա մանք հատուկ հղում է արվում 

Այ նուա մե նայ նիվ, դյուրըմբռնման և ԵՄ անդամ պե տու թյուններում օգ տա գործ վող տերմինների 
հետ հա մա պա տաս խանությունն ապահովելու նպա տակներով այս ուսումն ա սի րությունում օգ տա-
գործ վում է «քվոտա» տերմինը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս նաև 2006 թվականի 
ՏՀԶԿ զեկույցի «Միգրացիայի թվերի վերահսկողություն» բաժինը, էջ 115, որում տարանջատվում 
են երկու կա տե գո րիա՝ «հայեցողական» և «ոչ հայեցողական» ներ գաղթ։
64 Այսինքն, քվոտան կիրառվում է նաև ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքերի համար։ 
Ընտանիքի վե րա միա վորման դեպքերի համար տարեկան քվոտաների կիրառության համար տե՛ս 
«Համեմատություն» բաժնի 2.3.3.1 կետը։
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տեղական աշ խա տա շու կայի կարողություններին («Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 13-րդ հոդված)։ 

Էստոնիայում քվոտային համակարգը ներդրվել է 1990–ականներին. «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» Էստոնիայի ակտով ներ գաղթի տարեկան քվոտան 
սահ մանվում է Էստոնիայի մշտական բնակչության առա վե լա գույնը 0.05 
տոկոսի չափով։ Ներգաղթի քվոտաների բաշխման համար պա տաս-
խանատու է ներքին գործերի նախարարը։ Այ նուա մե նայ նիվ, օրեն քով նա-
խա տես վում են բազմաթիվ բացառություններ։65 Ելնելով այս հան գա մանքից՝ 
հար ցա կանի տակ է դրվում քվոտային համակարգի արդյու նավետությունն 
ու օգտա կարությունը (տե՛ս Էստոնիայի երկրի զեկույցը)։ Առաջարկվում է, որ 
բարեփոխումների նպա տակով ցանկացած նախա ձեռ նություն սկսվի երկրի 
իրական աշ խա տանքային միգրացիոն կարիքների ուսում նա սի րությունից 
(Ինդանս և այլոք, 2007թ., տե՛ս Էստոնիայի ազգային զեկույցը)։ 

Եվրոպայում շատ հազվադեպ բնույթ է կրում քվոտայի կիրառությունը ներ-
գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների համար։ «Քվոտային համակարգի» օգ-
տա գործման ամենատարածված ձևն է այն աշ խա տանքային միգրացիայի 
համատեքստում կիրառելու պրակտիկան։ Այ նուա մե նայ նիվ, վերը նշված 
քվոտային համակարգի գործողության ուսում նա սի րությունը ցույց է տալիս, 
որ թեև դրա կիրառումն ընդհանուր բնույթ ունի, սակայն իրական նպա-
տակը ազգային աշ խա տա շու կա մուտքի կար գա վորումն է։ Ուստի, Ավս-
տրիայում քվոտան սահ մանվում է հաշվի առնելով տեղական աշ խա տա շու-
կայի կարողությունները, իսկ Էստոնիայում ընթացող քննարկումներից թերևս 
կարելի է ենթադրել, որ քվոտային համակարգը պետք է ծառայի աշ խա-
տանքային միգրացիայի կար գա վորման նպա տակին։ 

Մերժման ընդհանուր պատճառները 

Այս բաժնում ուսումնասիրվում են բնա կության/կա ցու թյան դիմումների մերժ-
ման ընդհանուր պատճառները, որոնք մերժման հիմք կարող են հանդիսանալ 
բնա կության/կա ցու թյան բոլոր տեսակի թույլ տվու թյունների համար։

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անդամ պե տու թյունները հե-
տևո ղականորեն հիմք են ընդունում որոշակի պատճառներ բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության դիմումների մերժման համար։ Դրանցից են՝ 
հանրային առողջությանը սպառնացող վտանգը (ինչի մասին խոսվել է վե-
րևում), հանրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգը, երկրի մի ջազ-
գա յին հա րա բե րու թյուն ներին սպառնացող ռիսկերը, հանցագործության հա-
մար դատվածությունը, դիմումի ներ կա յացման ըն թա ցա կարգերում կեղծ տե-
ղե կությունների տրա մա դրումը կամ տվյալներն այն մասին, որ ներ գաղ թողն 
իրականում ներ գաղթի այլ նպա տակ է հետապնդում, ի տարբերություն այն 
նպա տակի, որի համար դիմել է (օրինակ՝ անդամ պե տու թյուններում հատուկ 

65 Թեև քվոտան ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքերում կիրառվում է 1999 թվականից սկսած, 
այն չի դիտարկվում որպես այս համատեքստում բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության մերժման 
հիմք, Էստոնիայի գերագույն դա տա րանի որոշման հա մա ձայն (RT III 2000, 14, 149)։
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առանձնացվում են հաշվենկատ ամուս նու թյունները)։ 

Կիրառվող ընդհանուր ըն թա ցա կարգերը 

Այս բաժնում ուսումնասիրվում են բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
տրա մա դրման հետ կապված ըն թա ցա կարգերը, որոնք ԵՄ տարբեր անդամ 
պե տու թյուններում կիրառվում են ներ գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների դեպքում։ 
Քննարկման առարկա են իրավասու մարմինները, դիմումը ներ կա յաց նելու 
վայրը, ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը և բողոքարկելու իրա վունքները։ 

Իրավասու մարմինները

Այս բաժինը նվիրված է այն մարմիններին, որոնց վերապահված է բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրելու իրավասությունը ԵՄ 
տարբեր երկրներում։ Սույն բաժնում չեն ուսումնասիրվում բազմաթիվ այլ 
պետական մարմինները, որոնք առավել ընդհանուր մա կար դակում զբաղվում 
են միգրացիայի հետ կապված հարցերով։ 

Ինչ վերաբերում է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու 
իրավասություն ունեցող մարմիններին, ապա կարելի է առանձնացնել չորս 
հիմնական կառույց՝

1) ԵՄ անդամ պե տու թյուններում ամենատարածված գործելակերպն այն է, 
որ թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են Ներգաղթի հարցերով գրա սե նյակի 
կողմից, որը գործում է ներքին գործերի նախարարության համակարգում։ 
Ներկայում, 11 երկրներում66 բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա-
մա դրման գործընթացը կազմակերպվում է այս եղանակով։ 

2) Որոշ երկրներում67 բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա-
դրվում են Ոստիկանության բաժանմունքի կողմից, որը նույնպես գործում է 
ներքին գործերի նախարարության համակարգում։

3) Մեկ այլ կարևոր խումբ են կազմում այն երկրները,68 որտեղ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունները տրվում են ար դա րա դա տու թյան նախարա րության 
համակարգում գործող Ներգաղթի հարցերով գրա սե նյակների կողմից։

4) Չորրորդ խմբի դեպքում թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են իրավասու 
տա րա ծա շրջանային մարմինների կողմից։69 Այս գործելակերպը չի կիրառվում 
միայն դաշնային կառուցվածք ունեցող երկրներում (օրինակ` Գերմանիայում 
և Ավս տրիայում), այլ նաև, օրինակ՝ Ֆրան սիայում, որտեղ բնա կության/կա-

66 Բելգիա, Բուլղարիա, Կիպ րոս, Էստոնիա, Ֆին լան դիա, Լատվիա, Լիտվա, Մալթա, Պորտու-
գալիա, Ռումինիա և Միացյալ Թա գա վո րու թյուն։
67 Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Իտա լիա և Սլովակիա։
68 Հունգարիա, Իռլանդիա, Մալթա, Նի դեռ լանդներ և Շվեդիա։
69 Ավս տրիա, Ֆրան սիա, Գերմանիա, Հունաստան, Լեհաստան և Իս պա նիա (յուրաքանչյուր 
նահանգում Կառավարության կողմից վերալիազորված՝ Օտար երկ րա ցիների հարցերով բյուրո)։
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ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրման իրավասությունը վերապահված է 
Պրեֆեկտին։ 

Մի քանի երկրների կա պակ ցու թյամբ, որոնք չեն ներառվում վերը նշած կա-
տե գո րիաներից որևէ մեկում, կարելի է նշել հետևյալը։ Դանիայում ներ գաղթի 
հարցերով գրա սե նյակը («Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյուն») 
գործում է Փախստականների, ներ գաղթի և ինտեգրման հարցերով նախա-
րարության համակարգում, որը զբաղվում է միգրացիայի հետ կապված հար-
ցերով։ Դանիան միակ ԵՄ անդամ պե տու թյունն է, որն ունի միգրացիայի հար-
ցե րով զբաղվող հատուկ և առանձին նախարարություն, որը չի մտնում այլ 
նա խա րարության կազմի մեջ ինչպես Շվեդիայի և Նի դեռ լանդների դեպքում 
(այստեղ միգրացիայի հարցերով նախարարը գործում է ար դա րա դա տու թյան 
նախա րարության կազմում)։ Սլովենիան չունի ներ գաղթի հարցերով հատուկ 
գրա սե նյակ, փոխարենը՝ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա-
մա դրվում են Ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող 
Վար չական ներքին հարցերով տնօրինությանը ենթակա վարչական ստո-
րա բա ժանումների կողմից։ Իտա լիայում՝ կախված բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյան տեսակից, այն տրվում է կամ ոստիկանության մարմինների 
կամ ներ գաղթի հարցերով տարածքային գրա սե նյակների կողմից։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, երկու կառույցներն էլ գործում են Ներքին գործերի նախարա րության 
համակարգում։ 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ երկրների ճնշող մեծամասնությունում 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրման համար օգ տա-
գործ վում է մաս նա գի տացված կառույցների ներուժն ու փորձառությունը։ Այս 
ամենն արտացոլում է կարևորությունը, որը հատկացվում է ներ գաղթի հար-
ցերին ազգային օրակարգերում։ Թեև առկա են տարբերություններ այն 
առումով, թե ում ենթակայության տակ են գործում այս մարմինները, թերևս 
մեծամասնություն կազմող դեպքերում իրավասու մարմինները գործում են 
ներքին գործերի նախարարության ենթակայությամբ։ 

Ինչ վերաբերում է այս մարմինների աշ խա տանքի գնահատմանը, ապա տար-
բեր երկրների մասով տվյալներ են ստացվել հանրությանը և օտար երկ րա-
ցի ներին մատուցվող ծա ռա յու թյունների անբավարարության, ինչպես նաև 
թափանցիկության բացակայության հետ կապված խնդիրների մասին։ Որոշ 
երկրներում նման մտահոգությունները հանգեցրել են ներ գաղթի հարցերով 
գրա սե նյակների կառուցվածքային փո փո խու թյունների՝ նպա տակ ունենալով 
դրանք դարձնել ավելի կենտրոնացած սպասարկման վրա (օրինակ՝ Դա-
նիա յում)։ Ինչ վերաբերում է Չեխիայի Հանրապե տու թյանը, ապա, հա մա ձայն 
ուսում նա սի րություն կա տա րող փորձագետի, գոր ծու նեու թյան անար դյու նա-
վե տությունը պայ մանավորված է կադրերի պակասով, ինչպես նաև գրա սե-
նյակային տարածքի ու աշ խա տանքային ժամերի սահ մանափակ բնույ թով 
(տե՛ս Չեխիայի Հանրապե տու թյան երկրի զեկույցը)։ Իսկ Սլովակիայի դեպ-
քում ուսում նա սի րություն կա տա րող փորձագետը նշել է, որ առկա են խնդիր-
ներ՝ կապված ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի և հա մա պա տաս խան գրա սե-
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նյակների բացակայության հետ, ինչպես նաև պաշտոնական խորհրդա րա-
նական կամ կառավարական կոմիտեների բացակայության հետ, որոնք ներ-
գաղթի հետ կապված հարցերին կանդրադառնային իրավական տեսան կյու-
նից և քա ղա քա կան դաշտում (տե՛ս Սլովակիայի երկրի զեկույցը)։ 

Մի շարք երկրներից հաղորդումներ են ստացվել այն մասին, որ ներ գաղթի 
հարցերով գրա սե նյակներում չի դրսևորում «բարեհամբույր վերաբերմունք 
միգ րանտների նկատմամբ» կամ որ «բաժանմունքում որոշակի օտարա տյա-
ցություն է նկատվում կապված այն հան գա մանքի հետ, որ շատ օտար երկ-
րա ցիներ դիտվում են որպես անախորժությունների աղբյուր հանդիսացող 
անձինք կամ գոր ծա զրկության պատճառ»։ Մի քանի անգամ տեղեկություններ 
են ստացվել նաև այն մասին, որ պետական մարմինները հաճախ ընկալվում 
են որպես օտար երկ րա ցիների նկատմամբ՝ ըստ նրանց ծագման երկրի, 
խտրական վերաբերմունք ցուցաբերող մարմիններ։ Ասիական, աֆրիկյան 
և Միջին Արևելքի երկրներից եկող միգ րանտները ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
դժգոհում են անարդարացի վերաբերմունքից, որն արտահայտվում է իրենց 
բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու 
հարցում իրավասու մարմինների դժկամությամբ, կամ նախքան թույլ տվու-
թյունը տալը արհեստական խոչընդոտների ստեղծմամբ, որոնցից կարող են 
լինել վիզաների, առողջական վիճակի մասին տեղեկանքների և ըն տա նիքի 
անդամների համար հրավերների հետ կապված խնդիրները։ 

Ըստ ստացված տեղեկություների՝ պարբերաբար հանդիպող խնդիրներից 
մեկն էլ այն է, որ շատ դեպքերում բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար դիմումի վե րա բեր յալ որոշում կայացնելու գործընթացում ներգրավված 
են տարբեր մարմիններ, ինչն առաջացնում է իրավասությունների համընկնում 
և արդյունքում՝ կրկնություն, ինչպես նաև համակարգման և ձգձգումների հետ 
կապված խնդիրներ։ Սա հատկապես նկատելի է աշ խա տանքի հետ կապված 
թույլ տվու թյունների դեպքում, քանի որ հաճախ անհրաժեշտ է խորհրդակցել 
նաև զբաղվածության հարցերով զբաղվող գոր ծա կա լու թյան հետ։ Այս հարցն 
առավել մանրամասնորեն կքննարկվի «Համեմատություն» բաժնի 2.3.3.2.1 
կետում։ 

Դիմումը ներ կա յաց նելու վայրը

Ըն թա ցա կարգային պա հանջներից մեկն էլ այն է, որ երկրների մեծ մասի 
դեպքում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների համար դիմումները 
պետք է ներ կա յացվեն արտերկրում։ Սա գործնականում խնդիրներ է 
առաջացնում դիմողների համար, որոնք բնակվում են այնպիսի պե տու թյուն-
ներում, որտեղ ապագա հյուրընկալող երկրի դեսպանատներ տեղակայված 
չեն։ Նման դեպքերում, դիմումը ներ կա յաց նելու համար դիմողը պետք է 
մեկնի մեկ այլ երկիր, ինչը կարող է բավականին ծախսատար լինել և, որոշ 
դեպքերում, նույնիսկ անհնար՝ կախված այն պե տու թյունում գործող վիզային 
կար գա վորումներից, որտեղ տեղակայված է իրավասու դեսպանատունը։ 
Արդյունքում ստացվում է, որ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության դիմումն 
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արտերկրից ներ կա յաց նելու պա հանջը լուրջ խոչընդոտ է օրինական ներ-
գաղթի համար՝ միգ րանտից թե՛ ֆի նան սա կան ռեսուրսներ, և թե՛ ժա մա նակ 
պա հանջող։ 

Ավելին, ըն թա ցա կարգային պա հանջները կարող են լուրջ բարդություններ 
առաջացնել այն դեպքերում, երբ օտար երկ րա ցիներն արդեն օրինականորեն 
գտնվում են պե տու թյան տարածքում և ցանկություն ունեն փոխելու բնա-
կության/կա ցու թյան նպա տակը («կար գա վի ճակի փոփոխում»)։ Այն կա տե-
գո րիաների համար, որոնց պարագայում չի թույլատրվում դիմումները ներ-
կա յաց նել երկրի ներսում (և այս սկզբունքից որևէ բացառություն չի արվում), 
դա նշանակում է, որ օտար երկ րա ցին պետք է հետ վերադառնա իր ծագման 
երկիրը և դիմումը ներ կա յաց նի այնտեղ՝ նախքան ներ գաղթի երկիր կրկին 
մուտք գործելը։ 

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

Ցավոք, շատ քիչ տեղեկատվություն է առկա բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների դիմումները քննելու համար օրենքով սահ մանված առա վե-
լա գույն ժամ կետի վե րա բեր յալ։ Միայն յոթ երկրներում,70 ըստ ստացված 
տվյալների, գոյություն ունի բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների հա -
մար դիմումների քննության առա վե լա գույն ժամ կետ։ Ֆին լան դիայի վե րա բեր-
յալ զեկույցում նշվում է, որ նման դրույթներ չկան, իսկ Բելգիայի վե րա բեր յալ 
զեկույցում նշվում է, որ հա մա պա տաս խան դրույթ գոյություն ունի, բայց միայն 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման առն չու թյամբ։ Դիմումների քննու թյան համար 
նա խա տես ված ժամ կետները հաճախ հավասար են այն ժամ կետներին, որոնք 
սահ մանված են ընդհանուր վարչական ըն թա ցա կարգերի համար և նույնն են, 
ինչ վարչական այլ որոշումների համար։ 

Այն երկրներում, որտեղ սահ մանվում է դիմումների քննության առա վե լա գույն 
ժամ կետ, նա խա տես ված ժա մա նակահատվածն էականորեն տարբերվում է. 
կարող է տևել հինգ օրից մինչև վեց ամիս։ Հարկ է նշել, որ այս ժամ կետային 
սահ մանափակումները վերաբերում են միայն այն ժա մա նակահատվածին, 
որը հա մա պա տաս խան մարմիններին անհրաժեշտ է բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության համար դիմումի վե րա բեր յալ որոշում կայացնելու համար։ 
Գործնականում, ավելի շատ ժա մա նակ է պա հանջվում բոլոր անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը հավաքելու և դիմումը պատրաստելու համար։ Ուշագրավ է, 
սակայն այն, որ օրենքով որոշված ժամ կետային սահ մանափակումները շատ 
ավելի խիստ են, քան «Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» 
Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա հանգով (Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին 
հրա հանգ) սահ մանված ժամ կետը, այն է՝ ինն ամիս։ Անհրաժեշտ է նշել, որ 
Լատվիայում նա խա տես ված է մեխանիզմ, ըստ որի վճարի չափը կապված է 
դիմումի քննության ժամ կետի հետ։ 

Մի շարք երկրներից տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ գործնականում, 

70 Ավս տրիա, Հունգարիա, Լատվիա, Լիտվա, Լեհաստան, Պորտուգալիա և Սլովենիա։ 
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ներ գաղ թողների համար գոյություն ունեցող խոչընդոտներից մեկն իրականում 
սպասելու երկար ժա մա նակահատվածն է, ինչը հետևանք է այն բանի, որ, 
օրինակ, վարչական մարմինները պարբերաբար դիմում են թույլտվության 
քննության ժամ կետները բացառիկ կարգով երկարաձգելու համար։ Հաշվի 
առնելով այս իրավիճակը՝ Իտա լիայում ներքին գործերի նախարարության 
2006 թվականի օգոստոսի 5–ի հրա հանգով ընդլայնվեցին թույլտվության 
երկարացմանը սպասող օտար երկ րա ցիների իրա վունքները։ Նմանապես, 
2007 թվականի օրենքի նախագծով (Disegno di legge) շեշտվում է, որ 
թույլտվության երկարացմանը սպասելիս օտար երկ րա ցին օգտվելու է այն իրա-
վունքներից, որոնք տրվում են թույլտվությամբ։ 

Բողոքարկելու իրա վունքը 

Այս բաժնում ուսումնասիրվում են տարբեր անդամ պե տու թյուններում սահ-
ման ված բողոքարկման իրա վունքները, երբ մերժվում է բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրումը։ 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր ԵՄ անդամ պե տու թյուններում 
նա խա տես ված են որոշակի բողոքարկման իրա վունքներ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունների մերժման վե րա բեր յալ իրավասու մարմինների 
որո շումների առն չու թյամբ։ Ուշագրավ է Իռլանդիայում առկա իրավիճակը. 
բնա կության/կա ցու թյան համար դիմումի վե րա բեր յալ բացասական որոշ-
ման դեպքում առկա է ներ գաղթի հարցերով մարմնի ավելի վերադաս պաշ-
տոնյայի կողմից ներքին վերանայում պա հանջելու հնա րա վորու թյուն։ Բա-
ցա սական որոշումները, սակայն, չեն կարող բողոքարկվել անկախ տրի բու-
նալում։ Փոխարենը, բացասական որոշումները կարող են դատական կարգով 
վերանայվել Բարձրագույն դա տա րանի կողմից։ Այ նուա մե նայ նիվ, Բարձ-
րագույն դա տա րանի դերակատարությունը տարբերվում է բողոքարկման 
մարմնի գործառույթներից. թեև այն կարող է չեղյալ հայտարարել որո շումը 
անօրինականության, ըն թա ցա կարգային անարդարության կամ անտրա-
մաբանական գործողությունների հիմքով, այն չի կարող վերաքննել որո-
շումն ըստ էության և չի կարող նախնական որոշում կայացնող մարմնի 
դիրքորոշումը փոխարինել իր դիրքորոշմամբ։ Ավելին, ներ գաղթի համար 
դիմումների վե րա բեր յալ Բարձրագույն դա տա րանի կողմից ըն դուն ված 
որոշումները վերջնական են. դրանք չեն կարող բողոքարկվել Գերագույն դա-
տա րանում, եթե Բարձրագույն դա տա րանը չի հավաստում, որ իր կողմից ըն-
դուն ված որոշումը բացառիկ հանրային կարևորություն ունեցող իրա վունքի 
հարց է ներառում և, որ որոշման բողոքարկման հնա րա վորու թյունը բխում է 
հանրության շահերից։

Երկրների մեծամասնությունում նա խա տես վում է երկփուլ ըն թա ցա կարգ. 
սկզբում՝ վարչական վերանայում, և այնուհետև՝ դատական վերանայում։ 
Բացառություն են կազմում այն երկրները, որտեղ բողոք կարելի է ներ կա յաց-
նել անմիջապես դա տա րան առանց մինչ այդ վարչական բողոքարկման ըն-
թա ցա կարգի միջով անցնելու։ Բողոքը վարչական կարգով քննվում է կա՛մ 
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միևնույն մարմնի կողմից, որը պատասխանատու էր որոշման կայացման 
համար, կա՛մ դրա վերադաս մարմնի կողմից, իսկ դատական կարգով 
վերանայումն իրականացվում է հա մա պա տաս խան դա տա րանի կողմից։ 
Դեպքերի մեծամասնությունում ըն թա ցա կարգի նկատմամբ կիրառվում են 
ընդհանուր վարչական նորմեր, օրինակ՝ Վարչական ըն թա ցա կարգերի մասին 
ակտի դրույթները։ Ուստի, վարչական և դատական կարգով վերանայման 
համար նա խա տես ված վերջնաժամ կետները նույնն են, ինչ այլ վարչական 
ակտերի վերանայման համար։ Դատական վերանայման համար հայցերը 
հիմնականում ներ կա յացվում են Վարչական դա տա րան։ Կախված ազգային 
վարչական իրա վունքի դրույթներից՝ հնա րա վոր է նաև Վարչական դա տա-
րանի որոշման բողոքարկում վերադաս դա տա րանում (Գերագույն վարչական 
դա տա րան, Սահմանադրական դա տա րան կամ Պետական խորհուրդ)։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, ուսում նա սի րությունը ցույց է տալիս, որ որոշ անդամ պե տու-
թյուններում հատուկ մարմիններ են ստեղծվում բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների վե րա բեր յալ որոշումների դեմ բողոքների հարցերով զբաղվելու 
համար, ինչպես օրինակ՝ Բելգիայում Օտար երկ րա ցիների բողոքների 
հարցերով խորհուրդը (մաս նա գի տացված վարչական իրավազորությամբ) կամ 
Մալթայի Ներգաղթի հարցերով բողոքարկման խորհուրդը։ Մյուս օրինակը 
վերաբերում է Շվեդիային, որտեղ 2006 թվականի մարտ ամսին «Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ատի ընդունմամբ ստեղծվեցին միգրացիոն հարցերով դա-
տա րաններ։ Այնուհետև միգրացիոն հարցերով դա տա րանների որոշումները 
վերանայվում են միգրացիոն հարցերով վերաքննիչ դա տա րաններում։ 
Միացյալ Թա գա վո րու թյունում գործում են Ապաստանի և ներ գաղթի 
հարցերով տրիբունալներ, որոնք իրենց գոր ծու նեու թյունն իրա կա նաց նում են 
Ապաստանի և ներ գաղթի հարցերով տրիբունալների համար հատուկ (ըն թա-
ցա կարգային) կանոններին հա մա պա տաս խան։ 

Որոշ երկրներում սահ մանափակվում է որոշակի թույլ տվու թյունների կա պակ-
ցու թյամբ կայացված որոշումների բողոքարկման իրա վունքը։ Աշխատանքի 
(այդ թվում՝ վարձու աշ խա տանքի, ոչ վարձու աշ խա տանքի և սեզոնային աշ-
խա տանքի) հետ կապված թույլ տվու թյունների առն չու թյամբ բողոքարկման 
իրա վունքները թերևս ամենաշատն են ենթակա սահ մանափակումների։ 

Ավելին, բողոք ներ կա յաց նելը միշտ չէ, որ ունենում է որոշումը կասեցնելու 
ազդեցություն։ Այս փաստը ներ կա յացվել է որպես բաց որոշ երկրներում 
իրա վունքների արդյունավետ պաշտպանության ապահովման առումով։ 
Ցավոք, այս հարցի մանրամասն վերլուծությունը սույն ուսում նա սի րության 
շրջանակներից դուրս է։ 

ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային 
գործիքների հետ հա մա պա տաս խանությունը

Վերևում ներ կա յացված քննարկման որոշ ասպեկտներ կար գա վորվում են 
ԵՄ մա կար դակում ըն դուն ված որոշակի հրա հանգներով, որոնք վերաբերում 
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են ներ գաղ թողների կոնկրետ խմբի և քննարկվում են հա մա պա տաս խան 
բաժնում։ Ներկայումս գոյություն չունեն ԵՄ իրա վունքի՝ ուժի մեջ մտած 
փաստաթղթային գործիքներ՝ նպա տակաուղղված երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիների ընդունման «ընդհանուր» պայ ման ների կար գա վորմանը։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, միատեսակ թույլտվության և համընդհանուր իրա վունքների 
մասին հրա հանգի վե րա բեր յալ վերջերս ներ կա յացված Հանձնաժողովի 
առաջարկն ուղղված է աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունների հետ կապված ըն թա ցա կարգերի ներդաշնակեցմանը (տե՛ս 
«Ձևավորվող ԵՄ միգրացիոն իրա վունք և քա ղա քա կանություն» բաժինը, 
2–րդ կետ)։ Հարկ է նշել, որ «երրորդ երկրից եկող աշ խա տող» տերմինը 
վերաբերում է ոչ միայն անդամ պե տու թյան տարածք աշ խա տանքի նպա-
տակով ըն դուն ված անձանց, այլ նաև այն անձանց, որոնք սկզբնապես 
ընդունվել են այլ նպա տակներով և որոնց նույնպես տրվել է աշ խա տա շու-
կա մուտք գործելու հնա րա վորու թյուն Համայնքի կամ ազգային օրենս դրու-
թյան դրույթների հա մա ձայն (օրինակ՝ ըն տա նիքի անդամներին, փախս տա-
կան ներին, ուսանողներին և հետազոտական աշ խա տանք կա տա րողներին)։ 
Սակայն, առաջարկվող հրա հանգը չի վերաբերում ներ գաղթի բոլոր կա-
տե գո րիաներին։ Արդյունքում հետևյալ խմբերը դուրս են մնում առաջարկի 
գործողության ոլորտից. «Ծա ռա յու թյուն ների մատուցման շրջանակներում 
աշ խա տողներին պաշտոնի նշանակելու վե րա բեր յալ» Եվրոպական պառ լա-
մենտի և Խորհրդի 1996/71/ԵՀ հրա հանգին71 հա մա պա տաս խան պաշտոնի 
նշանակված երրորդ երկրների քա ղա քա ցիները, քանի որ նրանք չեն 
համարվում այն անդամ պե տու թյան աշխատուշու կայի մասնակիցներ, որտեղ 
նշանակում են ստացել. կազ մա կեր պու թյան ներսում փոխադրվող աշ խա տա-
կիցները, պայ մանագրային հիմունքներով ծա ռա յու թյուններ մա տու ցողները և 
վե րա պատ րաստում անցնող շրջանավարտները՝ Ծա ռա յու թյուն ների առևտրի 
գլխավոր հա մա ձայնագրի (GATS) շրջանակներում՝ ըստ միևնույն սկզբունքի, 
որը կիրառվում է նշանակված աշ խա տողների նկատմամբ. սեզոնային աշ-
խա տողները՝ ելնելով նրանց կար գա վի ճակի առանձ նա հատ կու թյուններից և 
ժա մա նակավոր բնույթից. և երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները, որոնք ստացել 
են երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ՝ իրենց առավել 
արտոնյալ կար գա վի ճակի և բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության առանձ-
նա հատուկ տեսակի շնորհիվ։ 

Ինչ վերաբերում է մի ջազ գա յին իրա վունքի հետ հա մա պա տաս խանությանը, 
ապա ազգային օրենս դրու թյունը, որը որպես բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության համար դիմումի մերժման հիմք նախատեսում է հիվանդությամբ 
տառապելը, որն ըստ ազգային օրենս դրու թյան, վտանգավոր է հանրության 
առողջության տեսանկյունից, խնդրահարույց է երկու պատճառով։ Առաջինը, 
պետք է ուշադիր և մանրամասն գնահատվի, թե արդյոք գոյություն ունի 
հանրության առողջությանը սպառնացող վտանգ, թե ոչ։ Օրինակ, ՄԻԱՎ 
վարակների դեպքում հանրության առողջության համար անմիջական վտանգ 
գոյություն չունի, քանի որ վարակը չի կարող փոխանցվել ՄԻԱՎ վարակով 

71 ՊՏ 1996 L 18, 1996 թվականի դեկտեմբերի 16։
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վարակված անձի երկրում պարզապես ներկայության հետևանքով կամ 
սովորական շփման միջոցով (ինչպես օրինակ՝ օդակաթիլային ճանապարհով 
կամ միևնույն մեքենայի համատեղ օգ տա գործման միջոցով). ՄԻԱՎ վարակը 
փոխանցվում է կոնկրետ գործողությունների միջոցով, որոնք գրեթե միշտ 
անձնական բնույթ են կրում։ Մինչդեռ, սահ մանափակող բնույթի միջոցներն, 
իրականում, կարող են հակառակ ազդեցություն ունենալ հանրային 
առողջության հետ կապված շահերի տեսանկյունից, քանի որ երրորդ 
երկրների՝ ՄԻԱՎ վարակ ունեցող քա ղա քա ցիների մուտքի բացառումն 
էլ ավելի է նպաստում ՄԻԱՎ վարակով ապրող մարդկանց նկատմամբ 
խարանի և խտրականության մթնոլորտին, և ըստ այդմ կարող է քա ղա քա-
ցիներին, ինչպես նաև երրորդ երկրիների քա ղա քա ցիներին ստիպել հեռու 
մնալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակի կանխարգելման և խնամքի ծա ռա յու թյուններից 
օգտվելու մտքից (ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիր ՄԱՁԻԱՀ/ՄՄԿ 
հայտարարությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված ճանապարհորդելու սահ-
մանափակումների վե րա բեր յալ, 2004թ.)։

Երկրորդը, պետք է ապահովվի, որ յուրաքանչյուր առանձին դեպքում 
դիմումի մերժումը համաչափ լինի մար դու իրա վունքների ցանկացած սահ-
մանափակմանը։ Մի ջազ գա յին իրա վունքով արգելվում է առողջական 
վիճակի հիմքով խտրականությունը (ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ 
ծրագիր ՄԱՁԻԱՀ/ՄՄԿ հայտարարությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված 
ճանապարհորդելու սահ մանափակումների վե րա բեր յալ. տե՛ս, ի թիվս 
այլ փաստաթղթերի, Մար դու իրա վունքների հանձնաժողովի 1995/44 և 
1996/43 բանաձևը)։ Սա ևս մեկ անգամ շեշտվել է վերջերս՝ Եվրոպայի 
առողջապահության նախարարների 8–րդ խորհրդաժողովի ընթացքում 
(Բրատիսլավայի հռչակագիր, 2007 թվական)։ Մար դու իրա վունքների մի-
ջազ գա յին իրա վունքով նույնպես նա խա տես վում է, որ բոլոր անձինք 
հավասար են օրենքի առջև և ունեն օրենքի հավասար պաշտպանության 
իրա վունք, ինչը պարտավորեցնում է օրենսդիր մարմիններին զերծ մնալ 
օրենս դրու թյան մեջ խտրական վերաբերմունքից (ՔՔԻՄԴ, Հոդված 26)։ 
Վերաբերմունքի ցանկացած տարբերություն պետք է հիմնված լինի ողջամիտ 
և օբյեկտիվ չափորոշիչների վրա (Նովակ, Քաղաքացիական և քա ղա քա-
կան իրա վունքների դաշնագիր (ՔՔԻԴ), դիտողություններ, 1993 թվական)։ 
Պետությունները սո վո րա բար հանրային առողջությունը պաշտպանելու 
և պետական ֆի նան սա կան միջոցների չափազանց մեծ պա հանջարկից 
խուսափելու նկատառումներն են նշում որպես առաջնային հիմք ՄԻԱՎ 
վարակի հետ կապված ճանապարհորդելու սահ մանափակումներ մտցնելու 
համար։ Թեև հանրային առողջության պաշտպանությունն իրավաչափ հիմք 
է մար դու որոշակի իրա վունքների սահ մանափակման համար (Սիրակուզայի 
սկզբունքներ), ինչպես արդեն նշվել է վերը, այ նուա մե նայ նիվ, վիճահարույց 
է այն հարցը, թե արդյոք ՄԻԱՎ–ի հետ կապված սահ մանափակումներն 
իսկապես արդյունավետ են հանրության առողջության պաշտպանության 
տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով դրա փոխանցման եղանակը։ 
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Եզրակա ցու թյուններ

ԵՄ մա կար դակում գոյություն չունի միասնական քա ղա քա կանություն ներ-
գաղթի ընդհանուր պայ ման ների վե րա բեր յալ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ուսում-
նա սի րությունը ցույց է տալիս, որ անդամ պե տու թյունների մեծ մասում սահ-
մանվում են նման պայ ման ներ, թեև դրանք զգալիորեն տարբերվում են։ 
Ամենատարածված պայ ման ներից են՝ բավարար ֆի նան սա կան միջոցների 
առկայությունը, կացարանով ապահովվածությունը և վավեր բժշկական ապա-
հո վա գրու թյունը։ Ուստի կարելի է համարել, որ առկա են հիմքեր ընդհանուր և 
միասնական քա ղա քա կանության ձևավորման համար։ 

Թեև ԵՄ անդամ պե տու թյունների ճնշող մեծամասնության կողմից 
ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ներ չեն սահ մանվում որպես ընդհանուր պայ-
ման ներ, այ նուա մե նայ նիվ, նկատվում է այդ պայ ման ներն ազգային օրենս-
դրու թյան մեջ ներառելու միտում։ Ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ները, 
մասնավորապես լեզվի քննությունները և հասարակական գիտելիքները 
ստուգող քննությունը, կարող են լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ պոտենցիալ 
ներ գաղ թողների համար։

Հարկ է նշել, որ երկու երկրներում ներ գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների համար 
սահ մանվում են քվոտաներ։ 

Ինչ վերաբերում է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների դիմումների 
հարցերով զբաղվելու իրավասություն ունեցող մարմիններին, ապա կարելի 
է նկատել չորս հիմնական համակարգ։ Տարբերությունները վերաբերում են 
այն հան գա մանքին, թե արդյոք բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները 
տրա մա դրվում են ներ գաղթի հարցերով գրա սե նյակի, ոստիկանության կամ 
տարածքային մարմինների կողմից։ Ավելին, ներ գաղթի հարցերով գրա սե-
նյակները կարող են գործել ներքին գործերի նախարարության կամ ար դա րա-
դա տու թյան նախարարության համակարգում։ 

Ընդհանուր առմամբ, ԵՄ անդամ պե տու թյուններում բողոքարկման որոշակի 
իրա վունքներ շնորհվում են դիմողներին, որոնք մերժում են ստացել բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրման հարցում։ ԵՄ անդամ 
պե տու թյուններում ներ գաղթի կարևորության աճին զուգահեռ, ավելի ու ավելի 
շատ պե տու թյուններում կարող են ստեղծվել ներ գաղթի իրա վունքում մաս-
նա գի տացված բողոքարկման մարմիններ, որոնցից են օրինակ՝ միգրացիոն 
հարցերով դա տա րանները կամ օտար երկ րա ցիների բողոքների հարցերով 
խորհուրդները։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյան 
Այս բաժնում ուսումնասիրվում են ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից 
նորեկների համար սահ մանվող պայ ման ներն ըստ բնա կության/կա ցու թյան 
տևո ղու թյան, այլ կերպ ասած՝ բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյան և տրվող 
թույլտվության տեսակի միջև կապը։ 
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Ինչ վերաբերում է բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյանը, ապա հստակորեն 
կարելի է տարանջատել կարճաժամ կետ, երկարաժամ կետ և մշտական բնա-
կությունը/կա ցու թյունը։ Անդամ պե տու թյունների մեծ մասում չեն որոշվում 
հստակ ժամ կետային սահ մանափակումներ կամ սահ մանումներ «կարճաժամ-
կետ», «երկարաժամ կետ» և «մշտական» բնա կության/կա ցու թյան (կամ «բնա-
կության հաստատման») համար։ Այս իրավիճակին հանգեցնող գործոնները 
կուսումնասիրվեն այս բաժնում։ 

Միգրացիայի ոլորտի տերմինների 2004 թվականի բառարանում այս հասկա-
ցու թյունների համար տրվում են հետևյալ սահ մանումները. կարճաժամ կետ 
միգ րանտ նշանակում է «անձ, ով, առնվազն երեք ամսով, բայց մեկ տարուց 
պակաս ժամ կետով տեղափոխվում է իր՝ սո վո րա բար բնակվելու վայրի երկրից 
տարբեր երկիր», երկարաժամ կետ միգրացիա նշանակում է միգրացիա 
«առնվազն մեկ տարի» ժամ կետով և մշտական բնա կությունը սահ մանված է 
որպես «մշտական հիմունքներով (անսահ մանափակ ժամ կետով) ... ապրելու 
և աշխատելու .... իրա վունք»։ Այս սահ մանումները թերևս լայնորեն կիրառելի 
են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում գոյություն ունեցող կա տե գո րիաների 
նկատմամբ։ Ավելին, դրանք հա մա պա տաս խանում են ԵՄ օրենս դրու թյամբ 
սահ մանված հասկա ցու թյուններին։ Օրինակ՝ Շենգենյան հա մա ձայնագրով 
նա խա տես վում են մինչև 90 օր տևո ղու թյամբ վիզաներ, ենթադրելով, որ ավելի 
երկար ժամ կետով երկրում գտնվելն իրականում համարվում է բնա կություն։ 
Եվրոպական հանձնաժողովի համար սկզբունքային տարբերություն գոյություն 
ունի վիզա և բնա կություն/կա ցու թյուն հասկա ցու թյունների միջև՝ ըստ երկրում 
գտնվելու տևո ղու թյան. երկրում երեք ամսից ավելի ժամ կետով գտնվել 
թույլատրող փաստաթուղթը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից համարվում 
է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, նույնիսկ եթե ազգային օրենս դրու-
թյամբ այն անվանվում է «վիզա» (Հարցազրույց Եվրոպական հանձնաժողովի 
պաշտոնյաների հետ, 2007թ.)։ 

Ազգային համակարգերը 

Անդամ պե տու թյունները, ի տարբերություն ներ գաղթի ավանդական երկրների 
(որոնցից են օրինակ՝ Ավստրալիան և Կանադան), հակված են երկիր 
ժամանելու դեպքում ժա մա նակավոր թույլ տվու թյուններ տրա մա դրել նույնիսկ 
այն անձանց, որոնք ժամանում են մշտական բնա կության՝ ինչպես օրինակ՝ ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով։ Այդ թույլ տվու թյունները սո վո րա բար 
երկարացվում են և, ժա մա նակի ընթացքում, վերաձևակերպվում երկարաժամ-
կետ թույլ տվու թյունների և վերջում՝ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների։72 Այս մոտեցման հիմքում ընկած է հետևյալ սկզբունքը՝ «որքան 

72 Հետաքրքրական է նշել, որ ՏՀԶԿ–ի Միգրացիայի մի ջազ գա յին հեռանկարներ, 2007թ., 
հրատարակության հա մա ձայն. մշտական կար գա վի ճակին այս աստիճանական կարգով 
մոտեցման հետ առնչվող ցանկացած անորոշություն թերևս ազդեցություն չի ունենում բնա կություն 
հաստատելու մասշտաբների վրա։ Համամասնորեն, ԵՄ անդամ պե տու թյուններում թերևս 
բնակվում են նույնքան ներ գաղ թողներ, որքան Ավստրալիայում և Կանադայում (ՏՀԶԿ զեկույց, 
2007թ.)։
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երկար եք մնում, այնքան ավելի շատ իրա վունքներ եք ունենում։» 

Այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչպես է կար գա վորվում ավելի երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների աստիճանա կան կարգով 
տրա մա դրումը։ Այս ուսում նա սի րությունը հանգեցրել է կարևոր եզրակա ցու-
թյան այն մասին, որ անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյուն ներում որևէ 
տարանջատում չի նա խա տես վում «կարճաժամ կետ», «երկարաժամ կետ» և 
«մշտական» բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ների համար։ Փոխարենը 
տարբերակվում են ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան և մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները։ Ժամանումից հետո օտարերկրացուն 
տրվում է ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ներ գաղթի 
որոշակի նպա տակի համար։ Թույլտվությունը մի քանի անգամ երկարացվում 
է, եթե ապահովվում է անհրաժեշտ պա հանջների հետ հա մա պա տաս-
խանությունը։ Անդամ պե տու թյուններում մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության տրա մա դրման համար հիմնական չափորոշիչն այն է, որ օտար-
երկ րա ցին երկրում որոշակի թվով տարիների ընթացքում օրինականորեն 
բնակվել է։73 Բնակության/կա ցու թյան տևո ղու թյունը նույնպես նշվում է որպես 
հիմնական չափորոշիչ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ստա նալու համար («Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակի մասին» 
Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգ74 («Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգ))։ 

Ուշագրավ է, որ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը ստա-
նալուց հետո ներ գաղթի նպա տակներն այլևս էական չեն։ Այսինքն 
օտարերկրացու բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքն այլևս պայ մանավորված չէ 
ներ գաղթի որոշակի նպա տակի առկայությամբ։ Մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձինք հաճախ ունենում են նույն իրա վունքները, 
որոնք ունեն քա ղա քա ցիները։ 

Վերլուծություն՝ ըստ երկրում բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյան

Այս բաժնում վերլուծության են ենթարկվում անդամ պե տու թյունների կողմից 
բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյան հիման վրա սահ մանված պայ ման-
ները։ Վերլուծությունը բաժանվում է ըստ ժա մա նակավոր (որը ներառում է 
կարճաժամ կետ և երկարաժամ կետ բնա կությունը/կա ցու թյունը) և մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան կա տե գո րիաների։ 

Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը կապված է ներ գաղթի կա տե գո-
րիայի հետ։ Ուստի, ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
73 Կիրառվող լրացուցիչ այլ պայ ման ները ավելի մանրամասն կդիտարկվեն այս բաժնի հետագա 
մասերում։
74 ՊՏ 2004 L 016/44, 2003 թվականի նոյեմբերի 25։
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ստա նալու համար անհրաժեշտ պայ ման ների համար հիմք են հանդիսանում 
ներ գաղթի ընդհանուր պայ ման ները, որոնց ավելացվում են տվյալ ներ գաղթի 
տեսակին հատուկ պայ ման ները։ 

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան համար տրա մա դրվող թույլ տվու-
թյունների գործողության ժամ կետները անդամ պե տու թյուններում էականորեն 
տարբերվում են և առաջին հերթին պայ մանավորված են ներ գաղթի նպա-
տակով։ Պետությունների կողմից ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են այնքան ժա մա նակով, որքան գոյություն 
ունի ներ գաղթի նպա տակը, օրինակ՝ ըստ աշ խա տանքային պայ մանագրի կամ 
ուսման տևո ղու թյան։ 

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների գործողության 
ժամ կետին վերաբերող կա նո նա կարգումները թերևս շատ ոչ հստակ և 
աղոտ բնույթ ունեն։ Անդամ պե տու թյուններում նման թույլ տվու թյունների 
գործողության նվա զա գույն ժամ կետների գնահատման փորձ անելիս կարելի 
է նկատել, որ նվա զա գույն տևո ղու թյունը որոշվում է վիզաների գործողության 
առա վե լա գույն ժամ կետների հիման վրա։ Ժամանակավոր բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են երեք ամսից ավելի ժամ կետով։ 
Ժամանակավոր թույլտվության գործողության առա վե լա գույն ժամ կետը 
կարող է լինել մինչև հինգ տարի, օրինակ Լիտվայի դեպքում։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, շատ անդամ պե տու թյուններում ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են միայն մեկ տարի ժամ կետով, եթե որևէ 
այլ ցուցանիշներ չկան։

Ուշագրավ է, որ մի շարք անդամ պե տու թյուններում ժա մա նակավոր բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները կոչվում են «վիզաներ», թեև դրանք 
փաստացիորեն թույլ տվու թյուններ են, որոնցով դրանց իրավատիրոջն 
իրա վունք է տրվում բնակվել երկրում ներ գաղթի որոշակի նպա տակով 
և երեք ամսից ավելի ժամ կետով։ Այս անհստակությունը վկայում է այն 
մասին, որ վիզաների և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների միջև 
հստակ սկզբունքային տարբերություն (ինչպես որ, օրինակ, սահ մանված է 
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից, տե՛ս վերը) գոյություն չունի որոշ ԵՄ 
անդամ պե տու թյունների օրենս դրու թյուններում (տե’ս «Համեմատություն» 
բաժնի 2.2 կետը)։ 

Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը անձին հնա րա վորու թյուն 
է տալիս երկրում բնակվել անորոշ ժամ կետով առանց այդ երկրի քա ղա քա-
ցի լինելու։ Թեև այս կար գա վի ճակը չի հավասարվում քա ղա քա ցիություն 
ունեցող անձի կար գա վի ճակին, բայց այդուհանդերձ, իրավատիրոջը զգալի 
չափով իրա վունքներ է տալիս։ Ըստ Նիսենի և Շքիբելի, բնա կության/կա ցու-
թյան հաստատուն կար գա վի ճակ և (կամ) քա ղա քա ցիություն տրա մա դրելը 
Եվրոպայում միմյանց լրացնող կամ այլընտրանքային ռազմավարություններ 
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են կա ռա վա րու թյունների և անհատ ներ գաղ թողների համար (Նիսեն և 
Շքիբել, 2004 թվական)։

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգի միջոցով երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար-
գա վի ճակ ունեցող անձանց տրվում է մշտական կար գա վի ճակ և շնորհվում 
են որոշակի իրա վունքներ, որոնք հավասարազոր են քա ղա քա ցիություն 
ունեցող անձանց իրա վունքներին («Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգ, հոդված 8, հոդված 
11)։ Հրահանգը պարտադիր է բոլոր անդամ պե տու թյունների համար, 
բացառությամբ Դանիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թա գա վո րու թյան։ 
Հրահանգի փոխատեղումը հանգեցրել է նրան, որ մի շարք անդամ պե տու-
թյուններում գոյություն ունեն երկու տեսակի մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուններ. մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուն 
և ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ հրա հանգն 
ազգային իրա վունք փոխատեղելուց հետո։ Արդյունքում ինն անդամ պե տու-
թյուններում75 գործում է միայն մեկ տեսակի մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն, իսկ տասներեք անդամ պե տու թյուններում76 դրանք երկուսն 
են։ Լյուքսեմբուրգի 1972 թվականի «Ներգաղթի մասին» օրենքով հստակորեն 
չի նա խա տես վում օտար երկ րա ցիներին մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակի տրա մա դրման հնա րա վորու թյունը։77 Էստոնիայի դեպքում, 
պարզվել է երրորդ տեսակի թույլտվության գոյության մասին, այն է՝ «ԵՄ/
ԵՏՏ քա ղա քա ցիների երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն»։78 Երեք անդամ պե տու թյուններում, որոնց համար «Երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգը 
պարտադիր չէ (Դանիայում, Իռլանդիայում և Միացյալ Թա գա վո րու թյունում) 
գոյություն ունեն միայն մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու-
թյուններ։ Իռլանդիան առանձնանում է նրանով, որ «Ներգաղթի, բնա կության/
կա ցու թյան և պաշտպանության մասին» 2007 թվականի օրենքի նախագծով՝ 
ընդունվելու դեպքում, ներմուծվելու է երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան ազգային թույլ տվու թյուն (որը չի լինելու ԵՄ հրա հանգի փոխատեղման 
արդյունք) ի լրումն արդեն գոյություն ունեցող մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան ազգային թույլտվության։ 

Հաջորդ բաժնում համեմատության կենթարկվեն նախևառաջ ԵՄ անդամ 
պե տու թյունների (ազգային) մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունները և այնուհետև ԵՄ տարբեր երկրներում գործող ԵՀ երկարաժամ կետ 

75 Բուլղարիա, Ֆրան սիա, Իտա լիա, Լիտվա, Նի դեռ լանդներ, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա 
և Իս պա նիա։
76 Ավս տրիա, Բելգիա, Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Ֆին լան դիա, Գերմանիա, 
Հունաստան, Հունգարիա, Լատվիա, Մալթա, Լեհաստան, Պորտուգալիա և Շվեդիա։
77 Այժմ քննարկվող ներ գաղթի մասին օրենքի նախագծով նա խա տես վում է «Երկարաժամ ետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգի փոխատեղումը։
78 Թույլտվությունը՝ նա խա տես ված ԵՀ երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ 
ունեցող անձանց համար, ովքեր ձեռք են բերել ԵՄ/ԵՏՀ անդամ պե տու թյուններից որևէ մեկի քա-
ղա քա ցիություն, կվերաձևակերպվի՝ դառնալով «ԵՄ/ԵՏՏ քա ղա քա ցիների երկարաժամ ետ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն»։
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բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները։ 

1) (Ազգային) մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ 

Բնակության/կա ցու թյան պա հանջվող տևո ղու թյունը

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը սո վո րա բար տրա մա-
դրվում է այն դեպքում, երբ ներ գաղ թողը ժա մա նակավոր թույլ տվու թյունների 
հիման վրա որոշակի ժա մա նակահատվածի ընթացքում բնակվել է պե տու-
թյան տարածքում։ Ինչպես արդեն նշվել է վերը, մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան կար գա վի ճակը սո վո րա բար կապված չէ ներ գաղթի նպա տակի հետ, 
այլ որպես հիմնական պայ ման հիմք է ընդունվում այն ժա մա նակահատվածի 
երկարությունը, որի ընթացքում ներ գաղ թողն արդեն բնակվել է երկրում։ 

Երկրներից79 վեցում, որտեղ գործում են մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան ազգային թույլ տվու թյուններ, պա հանջվում է, որ միգ րանտը երկրում 
օրինականորեն բնակված լինի առնվազն հինգ տարի։ Մնացած երկրների 
դեպքում պա հանջվող տարիների թիվը տատանվում է երեքից (Հունգարիա) 
մինչև տասնհինգ տարվա (Կիպ րոս) սահ մաններում։ Որոշ դեպքերում, 
օրինակ՝ ըն տա նիքի որոշակի անդամների համար, մի շարք երկրներում չի 
սահ մանվում նախկինում բնակվելու պա հանջ (օրինակ՝ Հունգարիայում)։ 
Մալթայի դեպքում տվյալներ չեն ստացվել նախկինում բնակվելու վե րա բեր յալ 
պա հանջների մասին։ Միացյալ Թա գա վո րու թյունում ներ գաղթի նպա տակը 
չի սահ մանվում որպես պայ ման մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալու համար։ Այ նուա մե նայ նիվ, ներ գաղթի տարբեր կա տե գո-
րիաների դեպքում բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյանը ներ կա յացվում են 
տարբեր պա հանջներ։ Օրինակ՝ վարձու աշ խա տանքում ներգրավված և ձեռ-
նար կա տի րական գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող անձանցից պա հանջվում է 
հինգ տարվա նախնական բնա կություն, մինչդեռ որևէ հստակ կար գա վորում 
նա խա տես ված չէ ուսանողների և վե րա պատ րաստվողների համար։ Մեկ այլ 
հետաքրքիր իրավիճակ է Դանիայում, որտեղ մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունը կարող է տրվել ըն դուն ված յոթ տարիների փոխարեն՝ 
հինգ տարի հետո, եթե ներ գաղ թողն, ի թիվս այլ հան գա մանքների՝ «էական 
կապեր» ունի աշ խա տա շու կայի հետ և «առանցքային կապ» է հաստատել 
Դանիայի հա սա րա կու թյան հետ։80

79 Բելգիա, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Էստոնիա, Գերմանիա, Լատվիա և Իռլանդիա։
80 Աշխատաշու կայի հետ «էական կապեր» ունենալը նշանակում է, որ օտարերկրյա քա ղա քա-
ցին ներգրավված է անորոշ ժամ ետով աշ խա տանքում, կամ ներգրավված է ոչ վարձու աշ խա-
տանքում, իսկ բիզնեսը չի գտնվում լուծարման կամ սնանկացման գործընթացում (Դանիայի 
«Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 2–րդ հոդված)։ Հնարավոր է նաև, որ 
օտարերկրյա քաղաքացուց պա հանջվի հայտարարել, որ նա աշ խա տանք ունի մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրումից հետո մեկ տարվա համար («Բնակություն 
հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 2–րդ հոդված)։ «Առանցքային կապը» նշանակում է, 
որ օտարերկրյա քա ղա քա ցին դանիական հա սա րա կու թյունում լայն կապեր է ձեռք բերել, որ 
օտարերկրյա քա ղա քա ցին տարբեր գործողություններով նպաստում է իր իսկ ինտեգրմանը, և 
որ օտարերկրյա քա ղա քա ցին երկար ժա մա նակ կրթու թյուն է ստացել Դանիայում («Բնակություն 
հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 3–րդ հոդված)։ 
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Կանոնից բացառությունը. Ներգաղթի կա տե գո րիայի հետ կապված հարցերը 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տեսանկյունից 

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու 
համար հիմնական չափորոշիչը ԵՄ անդամ պե տու թյունում օրինականորեն 
բնակվելու տևո ղու թյունն է։ Սա, այ նուա մե նայ նիվ, որոշ հան գա մանքներում 
կարող է կախված լինել ներ գաղթի կա տե գո րիայից։ 

Որոշ պե տու թյուններում նա խա տես վում է, որ ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
դեպքերում բնա կության/կա ցու թյան պա հանջը (որոշակի ժա մա նակա-
հատվածի ընթացքում երկրում բնակվելու մասին) չի կիրառվում որոշակի 
հան գա մանքներում։ Օրինակ` եթե զուգ ըն կերոջ հետ միու թյունը (Շվեդիա) 
կամ ամուս նու թյունը (Հունգարիա) գոյություն է ունեցել ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման մասին դիմումը ներ կա յաց նելուց առաջ երկու տարվա ընթացքում, 
ապա մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում 
է անմիջապես։ Մեկ այլ օրինակ է Չեխիայի՝ «Բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտություններ ունեցող աշ խա տողների ծրագիրը», որի միջոցով ծրագրի 
մասնակիցները երկուս ու կես տարի հետո (հինգ տարվա փոխարեն) կարող 
են դիմել մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ 
Ավս տրիայում նույնպես գործում է բնա կություն հաստատելու հատուկ թույլ-
տվու թյուն, որը տրվում է «առանցքային աշ խա տողներին»81 որոշակի պայ ման-
ներ, սակայն բնա կություն հաստատելուց ոչ շուտ, քան 18 ամիս հետո։ 

Կիպ րոսում՝ ըստ ստացված տվյալների, մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան ազգային թույլ տվու թյունը մերժվում է միգ րանտների որոշակի խմբերի 
համար։ Միայն հետևյալ կա տե գո րիաներին պատկանող անձինք կարող են 
ստա նալ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն. անձինք՝ ովքեր 
նախատեսում են զբաղվել ոչ վարձու աշ խա տանքով գյուղատնտեսության 
կամ անասնաբուծության ոլորտում, հանքար դյու նա բե րության ոլորտում կամ 
բիզնես գոր ծու նեու թյան ոլորտում, անձինք՝ ովքեր իրենց տնօրինության 
տակ ունեն որոշակի ֆի նան սա կան կապիտալ և անձինք՝ ովքեր ստացել են 
ոչ ժա մա նակավոր բնույթի աշ խա տանքի առաջարկ, ինչպես նաև որոշակի 
տարեկան եկամուտ ունեցող անձինք։ 

Ինտեգրման պայ ման ներ 

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուններ տրա մա դրող 
մի շարք անդամ պե տու թյուններում չեն սահ մանվում ինտեգրմանն առնչվող 
պայ ման ներ՝ որպես նախապայ ման թույլ տվու թյունը տալու համար։ 

Յոթ երկրներում82 սահ մանվում է տեղի լեզուն իմանալու պա հանջ։ Սակայն, 

81 Անձի՝ «առանցքային աշ խա տող» լինելու հան գա մանքը որոշվում է ըստ նրա աշխատավարձի։ 
Անհրաժեշտ եկամտի չափը կազմում է 2304 եվրո կամ 1536 եվրո, եթե աշ խա տանքը ծերերի կամ 
հիվանդների խնամքի ոլորտում է։
82 Ավս տրիա, Դանիա, Էստոնիա, Հունաստան, Լատվիա, Պորտուգալիա և Միացյալ Թա գա վո-
րու թյուն։
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սկսնակ մա կար դակի իմացությունը համարվում է բավարար։ Հատկանշական 
է, որ պա հանջվող մա կար դակն ավելի բարձր չէ այն մա կար դակից, որը պա-
հանջվում է որպես ընդհանուր պայ ման բնա կության/կա ցու թյան համար, 
թեև օտար երկ րա ցին արդեն ապրել է երկրում մի քանի տարի։83 Մինչդեռ 
Իռլանդիայում տրա մա դրվող մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային 
թույլտվության համար չի պա հանջվում լեզվի իմացություն, «Ներգաղթի, 
բնա կության/կա ցու թյան և պաշտպանության մասին» 2007 թվականի օրենքի 
նախագծով՝ ընդունվելու դեպքում, կներմուծվի «իռլանդերենի կամ անգլերենի 
հիմնավոր իմացության» պա հանջ մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային 
թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ 

Գերմանիայում և Միացյալ Թա գա վո րու թյունում՝ որպես մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան ազգային թույլտվության տրա մա դրման նախապայ-
ման, պա հանջվում է հասարակական գիտելիքների առկայության ապացույց։ 
Գերմանիայում պա հանջվում է Գերմանիայի իրավական և հանրային կարգի 
տարրական իմացություն։ Իմացությունը կարող է ապացուցվել ինտեգրման 
դասընթացներին հաջողությամբ մասնակցելու միջոցով։ Միացյալ Թա գա-
վո րու թյունում անորոշ ժա մա նակով բնակվելու թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար դիմողները պետք է ունենան Միացյալ Թա գա վո րու թյունում կյանքի 
մասին պատկերացում և տեղեկություններ։84 Դանիայում հասարակական 
գիտելիքների առկայությունը, որպես այդպիսին, չի պա հանջվում, սակայն 
Ինտեգրման մասին ակտով նա խա տես ված անձինք85 պետք է ավարտած լինեն 
ինտեգրման ծրագիր, որը կարող է պարունակել հասարակական գիտելիքների 
տարրեր։ 

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուններ տրա մա-
դրող երկրների միջից միայն Դանիան է սահ մանում ինտեգրմանն առնչվող 
հավելյալ պայ ման ներ։ Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
տրա մա դրումը կախված է օտարերկրացու կողմից ինչպես ինտեգրման 
մասին պայ մանագրի, այնպես էլ ինտեգրման և Դանիայի հասարակական 
կյանքում ակտիվ քա ղա քա ցիական մասնակցության մասին հայտարարագրի 
ստորագրումից։ Առաջինը պայ մանագիր է, որը վերաբերում է ինտեգրման 
ծրագրին մասնակցությանը, որը հատուկ մշակվում է յուրաքանչյուր 
օտարերկրացու համար, իսկ երկրորդը ինտեգրվելու և Դանիայի ակտիվ քա-
ղա քա ցի լինելու պատրաստակամության մասին հայտարարագիր է։ Այս պայ-
ման ները չբավարարելու դեպքում անորոշ ժամ կետով բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության տրա մա դրումը հետաձգվում է։ Իռլանդիայի «Ներգաղթի, 
բնա կության/կա ցու թյան և պաշտպանության մասին» 2007 թվականի օրենքի 

83 Այն երկրների համար, որտեղ լեզվի իմացության պա հանջը կիրառվում է որպես ընդհանուր 
պայ ման և որտեղ գործում են մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուններ, 
այսինքն՝ Ավս տրիայում և Գերմանիայում։
84 Բացառություններ են արվում այն անձանց համար, ովքեր 18–ից 65 տարեկանների 
տարիքային խմբին չեն պատկանում, ինչպես նաև զինված ուժերի նախկին անդամների համար և 
նրանց համար, ովքեր ընդունվել են «այլ ազ գա կաններ» կա տե գո րիայով։
85 Ակտը վերաբերում է Դանիայում օրինականորեն բնակվող փախս տա կան ներին և նրանց ըն-
տա նիքի անդամներին, բացառությամբ ԵՄ և ԵՏՏ քա ղա քա ցիների։ Ակտով նա խա տես վում է 
«Ճանաչողական ծրագիր», որում ներառված են, օրինակ՝ դանիերենի դասընթացներ։ 
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նախագծով՝ ընդունվելու դեպքում, կներմուծվի «ինտեգրման ուղղությամբ 
ողջամիտ ջանքեր գործադրելու» պա հանջ՝ Իռլանդիայում երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ 

Այլ պայ ման ներ

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու-
թյունից և ինտեգրման հետ կապված պա հանջներից բացի անդամ պե-
տու թյունների կողմից լրացուցիչ շատ քիչ պայ ման ներ են սահ մանվում։ 
Սահմանվող պայ ման ներից ամենատարածվածներն են՝ բավարար ֆի-
նան սա կան միջոցները, հա մա պա տաս խան կացարանը (Հունգարիայում, 
մասնավորապես, միևնույն հարկի տակ ապրող յուրաքանչյուր անձի համար 
անհրաժեշտ է վեց քառակուսի մետր տարածք) և առողջության ապա հո վա-
գրու թյունը։ Որոշ պե տու թյուններում պա հանջվում է նաև դատվածության 
բացակայություն։ Բացի դրանից, Գերմանիայում պա հանջվում է, որ ներ գաղ-
թողը 60 ամսվա համար կա տա րած լինի սո ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան 
վճարում կամ ունենա մասնավոր ապա հո վա գրու թյուն, որով տրա մա դրվում է 
համարժեք պաշտպանություն։ 

Ըն թա ցա կարգերի տևո ղու թյունը

Ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ ըն թա ցա կարգերի տևո ղու-
թյունը տատանվում է մեկից (Միացյալ Թա գա վո րու թյուն) մինչև տասնչորս 
(Իռլանդիա) ամսվա սահ մաններում։ 

2) ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 

Հրահանգը 

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգով ԵՄ մա կար դակում ստանդարտացված կար գա վի ճակ է 
ստեղծվում երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար։ Այս կար գա վի ճակին վերաբերող 
իրա վունքներն ամրագրված են Հրահանգի 11–րդ հոդվածում։ ԵՄ անդամ 
պե տու թյուններում երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող անձանց նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի նույն վերաբերմունքը, 
ինչ ցուցաբերվում է քա ղա քա ցիություն ունեցող անձանց նկատմամբ այն 
հարցերում, որոնք վերաբերում են վարձու աշ խա տանքի, ոչ վարձու աշ խա-
տանքի, կրթու թյան և մաս նա գի տա կան ուսուցման մատչելիությանը, մաս նա-
գի տա կան դիպլոմների, վկայականների և այլ որակավորումների ճանաչմանը, 
սո ցիա լա կան ապա հո վու թյանը, սո ցիա լա կան աջակցությանը և սո ցիա լա կան 
պաշտպանությանը, հարկային արտոնություններին, ապ րանքների և ծա ռա յու-
թյունների հասանելիությանը, միավորման, միու թյուններ ստեղծելու և դրանց 
անդամակցության ազատությանը, ինչպես նաև ԵՄ ողջ տարածքում ազատ 
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մուտքի հնա րա վորու թյանը։ Ավելին, երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ մեկ այլ 
անդամ պե տու թյունում բնակվելու իրա վունքները կար գա վորվում են հրա-
հանգի III գլխում։86

Առաջին անգամ է, որ սահ մանվել են երկրորդ անդամ պե տու թյունում երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների տեղաշարժի և բնա կության/կա ցու թյան համար պայ-
ման ներ (Papagianni 2006)։

Հրահանգով սահ մանվող պայ ման ները և ըն թա ցա կարգերը 

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգով սահ մանվում են ԵՄ մա կար դակով գործող պայ ման-
ներ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա-
նալու համար։ Թույլտվությունը ստա նալու համար հիմնական պայ մանը 
ԵՄ անդամ պե տու թյունում երրորդ երկրի քաղաքացու բնա կության/կա-
ցու թյան տևո ղու թյունն է։ 4–րդ հոդվածով նա խա տես վում է, որ կար գա վի-
ճակը շնորհվում է 5 տարվա օրինական և շարունակական բնա կությունից 
հետո։ Ավելին, 5–րդ հոդվածով պա հանջվում է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին ապացույցներ ներ կա յաց նի այն մասին, որ ունի կայուն և կանոնավոր 
միջոցներ, որոնք բավարար են իր և իր ըն տա նիքի անդամների ապրուստն 
ապահովելու համար՝ չդիմելով տվյալ պե տու թյան սո ցիա լա կան համակարգի 
օգնությանը։ 5–րդ հոդվածով նաև պա հանջվում է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիները ապացույց ներ կա յաց նեն այն մասին, որ ունեն «հիվանդություններից 
ապա հո վա գրու թյուն, որը ծածկում է այն բոլոր ռիսկերը, որոնք սո վո րա բար 
ընդգրկվում են տվյալ անդամ պե տու թյան քա ղա քա ցիների համար նա խա տես-
ված ապա հո վա գրու թյան փաթեթներում»: 

Ըստ «Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձանց մասին» հրա հանգի 5(2) հոդվածի՝ անդամ պե տու թյուններին տրվում 
է ազգային օրենս դրու թյան հա մա ձայն երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար 
ինտեգրման պայ ման ներ սահ մանելու հայեցողություն։ Բացի դրանից, 6–րդ 
հոդվածով հնա րա վորու թյուն է տրվում մերժել թույլտվության տրա մա դրումը՝ 
պետական քա ղա քա կանության կամ անվտանգության նկատառումներից 
ելնելով։ 

Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նալու ըն թա ցա-
կարգերը սահ մանվում են հրա հանգի 7–րդ հոդվածով։ Իրավասու ազգային 
մարմինն իր որոշման մասին դիմումատուին գրավոր ծանուցում պետք է ներ-
կա յաց նի հնա րա վորինս շուտ և, ցանկացած պարագայում, դիմումը ստա նալու 
օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամիս հետո: Այս ժամ կետը կարող է երկարացվել 
բացառիկ հան գա մանքներում։ 

86 ԵՄ անդամ պե տու թյուններից որևէ մեկում ԵՀ երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեցող՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ստանում է մեկ այլ անդամ պե տու թյան 
տարածքում բնակվելու իրա վունք։ Այս իրա վունքը կարելի է իրա կա նաց նել որոշակի պայ ման ների 
բավարարման դեպքում, որոնցից են օրինակ՝ կայուն և կանոնավոր միջոցների առկայությունը և 
առողջության ապա հո վա գրու թյան առկայությունը ։
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Ըստ հրա հանգի 8–րդ հոդվածի, թույլտվությամբ շնորհվող կար գա վի ճակը 
մշտական է։ Կարգավիճակը հավաստվում է ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվությամբ, որը կարող է տրա մա դրվել փակցվող թերթիկի 
կամ առանձին փաստաթղթի տեսքով։ Թույլտվությունը վավեր է առնվազն 
հինգ տարի։ Դիմումի հիման վրա այն ավտոմատ կերպով նորացվում է ժամ-
կետը լրանալուց հետո («Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգ, հոդված 8(2))։ 

Հրահանգի և դրա պայ ման ների ու ըն թա ցա կարգերի փոխատեղումը 

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգի 26–րդ հոդվածով պա հանջվում է, որ այն ազգային իրա-
վունք փոխատեղվի մինչև 2006 թվականի հունվարի 23–ը։ Ինչպես նշվել է, 
Դանիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թա գա վո րու թյան համար հրա հանգը 
պարտադիր չէ։ 2007 թվականի հուլիսի 2–ի դրությամբ, ըստ անդամ պե տու-
թյունների կողմից տրված ծանուցումների, փոխատեղման մասով իրավիճակը 
հետևյալն էր՝87

Ամբողջական փոխատեղում. Բուլղարիա, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Կիպ-
րոս, Էստոնիա, Ֆին լան դիա, Ֆրան սիա, Հունաստան, Հունգարիա, Իտա-
լիա, Լատվիա, Լիտվա, Մալթա, Նի դեռ լանդներ, Լեհաստան, Սլովակիա, 
Սլովենիա և Շվեդիա։

Մասնակի փոխատեղում՝ Բելգիա88 և Ռումինիա։ 

Փոխատեղում չի կա տա րվել՝ Գերմանիա,89 Իս պա նիա և Լյուքսեմբուրգ։ 

ԵՄ օրենս դրու թյան հետ հա մա պա տաս խանությունը 

Այս բաժնում ուսումնասիրվում է, թե արդյոք ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման համար ազգային մա կար դակով 
սահ մանված պայ ման ները համահունչ են ԵՄ օրենս դրու թյանը, մասնա-
վորապես «Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձանց մասին» հրա հանգին։ 

ա) Հինգ տարվա բնա կությունը/կա ցու թյունը 

Բոլոր այն պե տու թյունները, որտեղ նա խա տես վում է ԵՀ երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրում, իրենց ազգային օրենս-

87 Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 2007 թվականի հուլիսի 2–ին ստացված 
տեղեկության։ Ավս տրիայի վե րա բեր յալ տեղեկություններ առկա չեն։
88 Այս ուսումն ա սի րության արդյունքում ստացված տվյալները՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 
23–ի դրությամբ, ցույց են տալիս, որ Բելգիան այդ ընթացքում որոշակի փո փո խու թյուններ է 
իրականացրել հա մա պա տաս խան օրենս դրու թյունում։
89 Սույն ուսումն ա սի րության արդյունքում ստացված տվյալները՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 23–ի 
դրությամբ, վկայում են այն մասին, որ այդ ընթացքում Գերմանիայում փո փո խու թյուններ են կա-
տա րվել հա մա պա տաս խան օրենս դրու թյունում։
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դրու թյան մեջ ներառել են հինգ տարվա բնա կության/կա ցու թյան պա հանջը 
որպես հա մա պա տաս խանության համար անհրաժեշտ պայ ման։ 

բ) Կայուն և կանոնավոր միջոցները 

Բոլոր պե տու թյունները հա մա պա տաս խան պայ ման ների մեջ ներառել են 
կայուն և կանոնավոր միջոցների պա հանջը։ Հստակ ձևակերպումը տարբեր 
երկրներում տարբեր է, այ նուա մե նայ նիվ, բոլոր երկրներում պա հանջվում է 
ապացույց այն մասին, որ անձը ֆի նան սա կան բեռ չի դառնա պե տու թյան սո-
ցիա լա կան համակարգի համար։90

գ) Առողջության ապա հո վա գրու թյունը 

Տասներկու անդամ պե տու թյուններից տվյալներ են ստացվել,91 որ առող-
ջու թյան ապա հո վա գրու թյուն պա հանջվում է ազգային օրենս դրու թյամբ ԵՀ 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։92

դ) Ինտեգրման պայ ման ները 

Հրահանգի 5(2) հոդվածի հա մա ձայն, անդամ պե տու թյունները կարող են պա-
հանջել, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները կա տա րեն ազգային օրենս դրու-
թյամբ սահ մանված ինտեգրման պայ ման ները։ Այս հնա րա վորու թյունն օգ տա-
գործ վում է տարբեր եղանակներով (եթե ընդհանրա պես օգ տա գործ վում է)։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թեև երկրների մեծամասնու-
թյունում չի պա հանջվում տեղի լեզվի իմացություն, այ նուա մե նայ նիվ 11 անդամ 
պե տու թյուններում93 պա հանջվում է սկսնակ մա կար դակի իմացություն։ 
Ուշագրավ է, որ լեզվի իմացության պա հանջը հաճախ արտացոլված է 
Արևելյան Եվրոպայի նախկին երկրների ազգային օրենս դրու թյուններում, 
որտեղ վերջին ժա մա նակներում մշակվել է նոր միգրացիոն օրենս դրու թյուն։ 

Հինգ երկրներում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն տրա մա դրելու համար որպես պայ ման կիրառվում է հասարակական 
գիտելիքների առկայության պա հանջը։ Պետություններում իրարից փոքր ինչ 
տարբերվող չափորոշիչներ են կիրառվում երկրի վե րա բեր յալ օտարերկրացու 
գիտելիքների ստուգման և ըստ այդմ՝ նրա ինտեգրման հարցի հաստատման 
համար։ Գերմանիայում պա հանջվում են «իրավական և հանրային կարգի 
վե րա բեր յալ բազային գիտելիքներ»։ Հունաստանում պա հանջվում են 
90 Այս պայ մանի առն չու թյամբ տեղեկություններ չկան Ավս տրիայի, Չեխիայի Հանրապե տու թյան, 
Լատվիայի, Նի դեռ լանդների, Սլովենիայի և Իս պա նիայի վե րա բեր յալ։
91 Բելգիա, Կիպ րոս, Էստոնիա, Ֆրան սիա, Գերմանիա, Հունաստան, Հունգարիա, Մալթա, 
Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա և Սլովակիա։
92 Տեղեկություններ չկան Ավս տրիայի, Բուլղարիայի, Չեխիայի Հանրապե տու թյան, Ֆին լան-
դիայի, Իտա լիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Նի դեռ լանդների, Սլովենիայի, Իս պա նիայի և Շվեդիայի 
վե րա բեր յալ։
93 Ավս տրիա, Էստոնիա, Ֆրան սիա, Գերմանիա, Հունաստան, Լատվիա, Լիտվա, Նի դեռ-
լանդներ, Պորտուգալիա, Ռումինիա և Սլովակիա։ 
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«Հունաստանի պատմության և հունական քաղաքակրթու թյան վե րա բեր-
յալ» գիտելիքներ, իսկ Լիտվայում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմող անձինք պետք է հանձնեն 
երկրի սահ մա նա դրու թյան իմացության տարրական քննություն։ Նի դեռ-
լանդներում անցկացվում է քա ղա քա ցիական ինտեգրման թեստ. բանավոր 
քննության ժա մա նակ դիմողները պետք է պատասխանեն Նի դեռ լանդների 
հա սա րա կու թյան վե րա բեր յալ հարցերին։94 Հարցեր կարող են տրվել Նի-
դեռ լանդներում ապրելակերպի, երկրի աշխարհագրության, տրանսպորտի, 
պատմության, սահ մա նա դրու թյան, ժողովրդավարության, օրենս դրու թյան, 
լեզվի և այն սովորելու կարևորության, ծնողական պար տա կա նու թյունների, 
կրթու թյան, առողջապահության, աշ խա տանքի և եկամուտների վե րա բեր յալ։ 
Ֆրան սիայում դիմողները պետք է ապացույց ներ կա յաց նեն այն մասին, որ 
մասնակցել են հասարակական գիտելիքների մասով վե րա պատ րաստման, 
որում ներառվել են Ֆրան սիայի պետական հաստատությունների և Հանրապե-
տու թյան արժեքների, այդ թվում՝ տղամարդկանց և կանանց հավասար կար-
գա վի ճակի և «աշխարհիկության» սկզբունքի վե րա բեր յալ դասընթացներ։ 
Հասարակական գիտելիքների առն չու թյամբ Սլովակիայում առկա իրավիճակը 
դեռ հստակեցված չէ։ Դիմումի վե րա բեր յալ որոշում կայացնելիս հաշվի է 
առնվում օտարերկրացու՝ հա սա րա կու թյունում ինտե գրվածության մա կար-
դակը։ Այ նուա մե նայ նիվ, օրենս դրու թյունում չի մանրամասնվում, թե որոշում 
կայացնելու համար ինչն է քննության առնվում։ 

Ինչ վերաբերում է ինտեգրման այլ պայ ման ներին (այսինքն՝ լեզվի 
իմացությունից և հասարակական գիտելիքների առկայությունից բացի 
այլ պայ ման ներին), ապա անհրաժեշտ է առանձնացնել Ֆրան սիայում և 
Սլովակիայում առկա իրավիճակը։ Սլովակիայի ոչ հստակ ձևակերպված 
օրենս դրու թյունը կարող է մեկնաբանվել այնպես, որ լեզվի իմացությունից 
և հասարակական գիտելիքների առկայությունից բացի նա խա տես վում են 
ինտեգրման այլ պայ ման ներ։ Ֆրան սիայում «Ներգաղթի և ինտեգրման 
մասին» 2006 թվականի օրենքով նա խա տես վում է «հա սա րա կու թյանն 
ինտեգրվելու» պա հանջը։ Դրա համար պա հանջվում է ինտեգրման մասին 
պայ մանագրի կա տա րում, որը օտար երկ րա ցին ստորագրում է առաջին 
անգամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը ստա նալիս, այսինքն՝ 
ֆրանսերենի և պետական հաստատությունների, ինչպես նաև Ֆրան սիայի 
արժեքների մասին բավարար գիտելիքների առկայության ապացույցների 
ներ կա յացում։ Բացի դրանից՝ գնահատվում է գործնականում Ֆրան սիայի 
ղեկավար սկզբունքների պահպանումը։ 

Ինչպես նկարագրվել է «Համեմատություն» բաժնի 2.3.1 կետում, Ավս-
տրիայում, Ֆրան սիայում և Նի դեռ լանդներում ինտեգրմանն առնչվող պայ-
ման ները ներ կա յացվում են որպես բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
ստա նալու համար ընդհանուր պայ ման ներ։ Մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմող օտարերկրացու դրությունը 
տարբերվում է առաջին անգամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա-

94 Լեզվական հմտությունները ստուգվում են նույն քննության ժա մա նակ։
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նալու համար դիմող օտարերկրացու դրությունից։ Մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմող օտար երկ րա ցին սո վո րա-
բար երկրում ապրել է հինգ տարի շարունակ։ Ուստի ակնկալվում է առավել 
խորը լեզվական և հասարակական գիտելիքների առկայություն։ Հետևաբար, 
ուշագրավ է, որ չնայած դրան՝ Ավս տրիայում և Նի դեռ լանդներում երկու 
դեպքում էլ կիրառվում են ինտեգրմանն առնչվող նույն պայ ման ները։ Ֆրան-
սիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար 
սահ մանված «հա սա րա կու թյունում ինտեգրվելու» պայ մանով պա հանջվում է 
«ըն դու նելության և ինտեգրման մասին պայ մանագրի» կա տա րում, որը օտար-
երկ րա ցին ստորագրել էր առաջին անգամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալիս, բայց գնահատվում է նաև ինտեգրման մա կար դակը՝ անկախ 
կա տա րման հան գա մանքից։ Հաշվի են առնվում նաև այլ ասպեկտները, 
ինչպես օրինակ՝ Ֆրան սիայի ղեկավար սկզբունքները հարգելու անձնական 
խոստումը և գործնականում դրանց պահպանումը։ 

ե) Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը 

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգի 7(2) հոդվածում սահ մանվում է, որ իրավասու ազգային 
մարմինն «իր որոշման մասին դիմումատուին գրավոր ծանուցում պետք է ներ-
կա յաց նի հնա րա վորինս շուտ և, ցանկացած պարագայում, դիմումը ստա նալու 
օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամիս հետո»։ 

Չորս երկրների դեպքում95 պարզվել է, որ օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է 
վեցամսյա ժամ կետ: Վեց երկրների դեպքում96 նա խա տես ված է նույնիսկ ավելի 
կարճ վերջնաժամ կետ։97

ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
և Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյունների 
համեմատությունը 

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգով փորձ է արվում ԵՄ մա կար դակով ստանդարտացնել 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված հարցերը կար գա վորող 
կանոնները և փոխարինել մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ-
տվու թյունները (հարցազրույց Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյաների 
հետ, 2007թ.): Այդուհանդերձ, սահ մանված կարգի հա մա ձայն՝ անդամ պե տու-
թյունները կարող են շարունակել կիրառել նաև մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան իրենց ազգային թույլ տվու թյունները։

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյունների տրա մա-

95 Ֆին լան դիա, Հունաստան, Լիտվա և Նի դեռ լանդներ։
96 Բուլղարիա, Ֆրան սիա, Իտա լիա, Լատվիա, Լեհաստան և Սլովենիա։
97 Մնացած երկրների դեպքում երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան ԵՀ թույլ տվու թյուններ 
տրա մա դրելու ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյան վե րա բեր յալ որևէ տեղեկություն չի ստացվել։
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դրման պայ ման ները տարբեր են։ Այ նուա մե նայ նիվ, ԵՀ երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների և մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունների տրա մա դրման պայ ման ները համեմատելի են։ Երկու թույլ-
տվու թյունների դեպքում էլ ամենակարևոր չափորոշիչը անդամ պե տու թյունում 
բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյունն է։ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրման պայ ման ները սահ մանելիս շեշտը 
դրվում է կայուն և կանոնավոր միջոցների ու բժշկական ապա հո վա գրու թյան 
առկայության վրա։ Նշված երկու պա հանջները ներառված են նաև մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյունների տրա մա դրման համար 
սահ մանված ընդհանուր պայ ման ներում։ Ավելին, ինտեգրմանն առնչվող պայ-
ման ները սահ մանվում են մշտական բնա կության/կա ցու թյան թե՛ ազգային, թե՛ 
ԵՀ թույլ տվու թյունների համար։

Սակայն բավականին շփոթեցնող իրավիճակ է ստեղծվում, երբ մեկ երկրում 
կիրառվում է մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների երկու 
տեսակ, որոնց տրա մա դրման համար ներ կա յացվում են նմանատիպ պայ-
ման ներ։ Այդուհանդերձ, հիմնական տարբերությունն այն է, որ ազգային 
թույլ տվու թյունը վավեր է միայն մեկ ԵՄ անդամ պե տու թյունում, մինչդեռ 
ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը ճանաչվում է 
նաև ԵՄ այլ անդամ պե տու թյուններում. ավելին, դրանով նույնիսկ երաշ խա-
վորվում է երկրորդ անդամ պե տու թյունում բնակվելու իրա վունքը։ Ուստի, 
հաճախ անդամ պե տու թյունում ազգային թույլ տվու թյունը տրվում է մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն շնորհելու նպա տակով, եթե ԵՀ 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար սահ մանված 
պայ ման ները չեն բավարարվում, սակայն, այ նուա մե նայ նիվ, օտարերկրացուն 
(օրինակ՝ հինգ տարի անընդմեջ և օրինական բնա կության/կա ցու թյան պա-
հանջը դեռ չբավարարած ըն տա նիքի անդամներին) մշտական բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրելը բխում է տվյալ երկրի շահերից:

Եզրակա ցու թյուններ

Անդամ պե տու թյուններում տարբերակվում են ժա մա նակավոր և մշտական 
կա ցու թյան ձևերը։ Մինչդեռ ժա մա նակավոր կա ցու թյան համար չկա որևէ 
ներդաշնակեցված հասկա ցու թյուն։ Բացի դրանից, վիզաների ու բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների միջև կոնցեպտուալ տարբերակումը 
բավականին անորոշ է։

«Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
մասին» հրա հանգով մշակվել է մշտական բնա կության/կա ցու թյան ոլորտին 
առնչվող ընդհանուր քա ղա քա կանություն։ Այդուհանդերձ, բավականին մեծ 
թվով երկրներում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունից բացի, շարունակում են կիրառել մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
ազգային թույլ տվու թյունները։ Թե՛ մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային 
թույլ տվու թյունների, թե՛ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
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տվու թյունների դեպքում մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
շնորհելու հիմնական պայ մանը նախկինում դիմողի օրինական բնա կությունն 
է տվյալ անդամ պե տու թյունում։ Մի շարք երկրներում նաև պա հանջվում է նաև 
տվյալ երկրի լեզվի բազային մա կար դակով իմացություն։

Ստացված տեղեկություններից կարելի է եզրակացնել, որ «Երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մասին» հրա հանգն 
ընդհանուր առմամբ փոխատեղվել է ազգային իրա վունք, որում արտացոլվել 
են հիմնական պայ ման ները (հինգ տարվա բնա կություն/կա ցու թյուն և կայուն 
ու կանոնավոր միջոցների ու բժշկական ապա հո վա գրու թյան առկայություն): 
Մի շարք երկրների դեպքում բժշկական ապա հո վա գրու թյան և կայուն ու 
կանոնավոր միջոցների առկայության պա հանջի ներառման վե րա բեր յալ 
որևէ տեղեկություն չի ստացվել։ Այդուհանդերձ, այս պայ ման ներն ամեն 
դեպքում ներ կա յացվում են, քանի որ դրանք ներառված են բնա կության/կա-
ցու թյան բոլոր տեսակի թույլ տվու թյունների ձեռքբերման համար սահ մանված 
ընդհանուր պա հանջներում։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Այս բաժնում ուսումնասիրվում են այն պայ ման ները, որոնք ներ կա յացվում 
են ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով ներ գաղ թող երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցիներին։ Երկրների վե րա բեր յալ զեկույցներում ներառված են որոշ 
տեղեկություններ քա ղա քա ցիների և ԵՄ քա ղա քա ցիների՝ ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման իրա վունքի վե րա բեր յալ, սակայն համեմատության մեջ 
հիմնականում խոսվում է միայն ԵՄ անդամ պե տու թյունում արդեն բնակվող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ իրենց ըն տա նիքի հետ միանալու իրա վունքի 
մասին։ Ուստի, այս մասում չեն քննարկվելու երրորդ երկրների քա ղա քա ցի 
հանդիսացող ըն տա նիքի անդամների՝ ԵՄ քա ղա քա ցիների հետ վե րա միա-
վորմանը վերաբերող հարցեր։ 

«Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ 
հրա հանգով ըն տա նիքի վե րա միա վորման հետ կապված հարցերը կար-
գա վորվում են ԵՄ մա կար դակով, իսկ ըն տա նիքի վե րա միա վորումը սահ-
մանվում է որպես «տվյալ անդամ պե տու թյունում օրինական կերպով բնակվող 
երրորդ երկրի քաղաքացու ըն տա նիքի անդամի մուտքն ու բնա կությունը այդ 
անդամ պե տու թյուն ըն տա նիքի միասնությունը պահպանելու նպա տակով՝ 
անկախ այն փաստից, թե ընտանեկան հա րա բե րու թյուն ները սկիզբ են առել 
մինչև բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող այդ անձի տվյալ երկիր 
մուտք գործելը, թե դրանից հետո» («Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» 
հրա հանգ): Ֆրանսերենում գործածվող իրավական տերմինների (Termes 
Juridiques) հա մա ձայն ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակը սահ մանվում 
է որպես «բնականոն ընտանեկան կյանքով ապրելու ցանկություն («Մար-



ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն 

86

դու իրա վունքների մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8–րդ հոդվածի հա մա-
ձայն)» (Իրավական տերմինների բառարան, 2006թ.)։

ԵՄ անդամ պե տու թյուններում մշակվել է ըն տա նիքի վե րա միա վորմանն 
առնչվող բավականին հստակ ներ գաղթային օրենս դրու թյուն։ Նշված օրենս-
դրու թյամբ մանրամասն սահ մանվում է, թե ինչ հան գա մանքներում երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցին կարող է որպես հովանավոր հանդես գալ ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման համար, և թե իր ըն տա նիքի որ անդամները կարող են ներ-
գաղթել ըն տա նիքի վե րա միա վորման ծրագրի շրջանակներում (ինչպես 
նշվում է ներքևում): Ավելին, պե տու թյուններում սահ մանվել են պայ ման ներ, 
որոնք ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքում պետք է բավարարվեն։ Նշված 
պայ ման ները կարող են ներառել. բավարար ֆի նան սա կան միջոցների, 
բնակարանային պայ ման ների և եկամտի առկայություն և ինտեգրման պա-
հանջներ։

Մինչև ընդհանուր համեմատություն անցկացնելը պետք է ուշադրություն 
դարձնել որոշ անդամ պե տու թյունների ազգային օրենս դրու թյունների առանձ-
նա հատ կու թյունների վրա։ Նի դեռ լանդների ազգային օրենս դրու թյամբ 
տարբերակում է արվում ըն տա նիքի վե րա միա վորման (երբ ընտանեկան 
կապերն արդեն ստեղծված են եղել արտերկրում) և ըն տա նիքի կազմավորման 
միջև (երբ ըն տա նիքը կազմավորվում է ներ գաղթային գործընթացի միջոցով և 
արտերկրում նախապես ստեղծված չի եղել)։98 Սույն ուսում նա սի րության նպա-
տակներով՝ «ըն տա նիքի վե րա միա վորում» տերմինն օգ տա գործ վում է վե րա-
միա վորման երկու ձևերն էլ նկարագրելու համար։

Նշվում է, որ Իռլանդիայում ԵՏՏ քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց 
ընդունումը համակարգված ձևով չի կար գա վորվում։99 Հստակ դրույթներ 
սահ մանվել են միայն երկու կա տե գո րիաների՝ աշ խա տողների ըն տա-
նիքի անդամների ու փախս տա կան ների ըն տա նիքի անդամների համար։ 
Մյուս հովանավորների համար որոշումների կայացման գործընթացն 
իրականացվում է գերատեսչական լիազորությունների հայեցողական 
կիրառման միջոցով՝ ելնելով կոնկրետ դեպքերից։ Իռլանդիայի կա ռա-
վա րու թյունն երկու անգամ տեղեկատվական գրքույկներ է հրապարակել 
«Աշխատողների ըն տա նիքի վե րա միա վորման» վե րա բեր յալ. առաջին 
անգամ՝ 2005 թվականին, իսկ երկրորդ անգամ ավելի ուշ՝ 2007 թվականին 
(ԻՀՆԾ, 2007 թվական): Այս հրապարակումներում ներ կա յացված են 
միայն ուղեցույցներ. դրանցով չեն սահ մանափակվում վիզայի հարցերով 
աշխատակցի՝ դիմումների վե րա բեր յալ որոշումներ կայացնելու հայեցողական 
լիազորությունները (տես՛ Իռլանդիայի երկրի զեկույցը)։ Լյուքսեմբուրգի 
ներկայիս օրենս դրու թյունը չի պարունակում ըն տա նիքի վե րա միա վորումը 
կար գա վորող դրույթներ։ Հետևաբար, ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
համար որպես իրավական հիմք կարող է լինել ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածը։ Այս 
անսովոր իրավիճակը կարող է բացատրվել այն փաստով, որ 1972 թվականի 

98 Օրինակ, ամուս նու թյունը տեղի է ունենում ընդունող երկրում։
99 Պետք է նշել նաև, որ Իռլանդիան չի միացել «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա-
հանգին, ուստի, դրա կիրառումը պարտադիր չէ Իռլանդիայում։



87

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

«Ներգաղթի մասին» օրենքի ընդունումից հետո, Լյուքսեմբուրգ մուտք գործող 
ներ գաղ թողների համար ըն տա նիքի վե րա միա վորման վե րա բեր յալ երկկողմ 
հա մա ձայնագրերն արդեն իսկ կնքվել էին ծագման հիմնական երկրների, 
ինչպես օրինակ՝ Պորտուգալիայի և Նախկին Հարավսլավիայի հետ (Kollweler 
2005թ., տես՛ Լյուքսեմբուրգի երկրի զեկույցը)։

ԵՄ տարբեր անդամ պե տու թյունների ազգային ներ գաղթային օրենս դրու-
թյուններում արտացոլվում են չափորոշիչները բավարարող հովանավորներին 
ու ըն տա նիքի անդամներին, ինչպես նաև ներ կա յացված այլ պայ ման ներին 
առնչվող տարբերությունները։ Այ նուա մե նայ նիվ, ԵՄ–ում ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման դեպքերն ուսումնասիրելիս պետք է հաշվի առնել «Ընտանիքի 
վե րա միա վորման մասին» հրա հանգն ու դրա ազդեցությունն ազգային օրենս-
դրու թյան ներդաշնակեցման վրա։100 Գրոնենդիյկը նշում է, որ նվա զա գույն 
չափանիշների ներդրման միջոցով «առաջին անգամ որոշ անդամ պե տու-
թյունների ազգային օրենս դրու թյուններով հստակ և մանրամասն կանոններ 
են սահ մանվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքի վե րա բեր յալ» 
(Գրոնենդիյկ և այլոք, 2007թ.)։ 

Հետևյալ բաժիններում ուսումնասիրվում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքին առնչվող պայ ման ներն ու ըն թա-
ցա կարգերը։ Ավելին, ուսումնասիրվում է նաև ազգային իրա վունքի և ԵՄ 
փաստաթղթային գործիքների, օրինակ՝ «Ընտանիքի վե րա միա վորման 
մասին» հրա հանգի, ինչպես նաև մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային 
գործիքների հա մա պա տաս խանությունը։

Ընտանիքի վե րա միա վորման նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող 
պայ ման ները

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիներին ներ կա յացվող պայ ման ները ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման նպա տակով ներ գաղթի վե րա բեր յալ։ Դրանք վերաբերում 
են նրան, թե ով կարող է լինել հովանավոր և ով է համարվում ըն տա նիքի 
անդամ, ինչպես նաև ներառում են քվոտաներին, ֆի նան սա կան միջոցներին, 
բնակարանային պայ ման ներին, բժշկական ապա հո վա գրու թյանն ու 
ինտեգրմանն առնչվող՝ անդամ պե տու թյուններում սահ մանված պայ ման ները։

100 ԵՄ օրենս դրու թյունում ըն տա նիքի վե րա միա վորմանն առնչվող մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ 
է «Միության քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի անդամների՝ անդամ պե տու թյունների 
տարածքում ազատ տեղաշարժվելու և բնակվելու իրա վունքի մասին» Եվրոպական պառ լա մենտի 
և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29–ի 2004/38/ԵՀ հրա հանգը, ՊՏ 2004թ. L 150/77։ Մինչդեռ 
այդ փաստաթուղթը սույն համեմատության շրջանակներից դուրս է, որտեղ հիմնականում խոսքը 
գնում է ԵՄ–ում բնակվող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող 
իրենց ըն տա նիքի անդամների հետ վե րա միա վորման մասին։ Խորհրդի՝ 1968 թվականի 
հոկտեմբերի 15–ի 1612/68/ ԵՏՀ կա նո նա կարգով, ՊՏ 1968թ. L 257/2, կար գա վորվում է ԵՄ աշ խա-
տողների և նրանց ըն տա նիքի անդամների ազատ տեղաշարժը։
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Հովանավոր լինելու իրա վունք ունեցող անձը

Հովանավորը կարող է սահ մանվել որպես «անդամ պե տու թյունում օրինական 
կերպով բնակվող երրորդ երկրի քա ղա քա ցի, որը կամ որի ըն տա նիքի 
անդամները դիմում են ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար՝ իրեն միանալու 
նպա տակով» («Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգի 2(գ) հոդված)։

Օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացու՝ ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման նպա տակով հովանավոր լինելը կախված է անդամ պե տու թյունում իր 
ներ գաղթային կար գա վի ճակից։

Հինգ անդամ պե տու թյունների առն չու թյամբ արձանագրվել է,101 որ ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման իրա վունք ունեն միայն մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները։ Այդուհանդերձ, մի 
շարք ԵՄ երկրներում բավարար է համարվում, որ հավանական հովանավորն 
ունենա ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Որոշ 
երկրներում (օր.՝ Կիպ րոս, Ֆրան սիա) պա հանջվում է ժա մա նակավոր թույլ-
տվու թյուն առնվազն մեկ տարի վավերականության ժամ կետով։ Միացյալ 
Թա գա վո րու թյունում գործում է բավականին բարդ համակարգ, որի հա մա-
ձայն ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն («սահ մանափակ 
ժամ կետով երկրում մնալու թույլ տվու թյուն») ունեցող ոչ բոլոր կա տե գո-
րիայի անձինք կարող են հովանավոր լինել ըն տա նիքի անդամների համար։ 
Հովանավորության իրա վունք ունեցող անձանց կա տե գո րիաների դեպքում 
որոշակի տարբերակում է արվում այն ըն տա նիքի անդամների առն չու թյամբ, 
որոնք կարող են հովանավորվել (մանրամասների համար տես՛ Միացյալ Թա-
գա վո րու թյան երկրի զեկույցը):

ԵՄ այլ անդամ պե տու թյուններում շնորհվում են ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
տարբեր իրա վունքներ, որոնք պայ մանավորված են բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության տեսակով։ Օրինակ՝ ժա մա նակավոր բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող անձանց կարող են միանալ միայն պարզ 
(նուկլեար) ըն տա նիքի անդամները,102 մինչդեռ մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ունեցող անձինք իրա վունք ունեն վե րա միա վորվել իրենց՝ 
ավելի լայն իմաստով ըն տա նիքի անդամների հետ։ Օրինակ, Էստոնիայում 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցիները կարող են վե րա միա վորվել իրենց ծնողների և տատիկների 
ու պապիկների հետ, ինչը չեն կարող անել ժա մա նակավոր բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները։ Նույն կերպ, 
Սլովակիայում միայն մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ 
ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան կամ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով 
տրվող ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող 
անձինք կարող են վե րա միա վորվել հովանավորի խնամքի տակ գտնվող 
միայնակ ծնողների հետ։ Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան այլ կա տե-

101 Ավս տրիա, Դանիա, Էստոնիա, Գերմանիա և Լատվիա։
102 Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին հրա հանգի նախաբանով պարզ (նուկլեար) ըն տա նիքը 
սահ մանվում է որպես ամուսինները և ան չա փա հաս երեխաները։
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գո րիաներում ընդգրկված անձանց դեպքում ծնողների հետ վե րա միա վորումը 
հնա րա վոր չէ։

Վերամիավորման համար հովանավորի իրավական կար գա վի ճակից բացի, 
կարող է ներ կա յացվել նաև սպասման ժամ կետի պա հանջ։ Սա նշանակում է, 
որ հովանավորները ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար չեն կարող դիմել 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը ստա նալուց անմիջապես հետո. 
այդ նպա տակի համար նրանք պետք է որոշակի ժա մա նակահատվածի 
ընթացքում օրինական կերպով բնակված լինեն ԵՄ տվյալ երկրում։ Տասնմեկ 
երկրներում103 ներ կա յացվում է սպասման ժամ կետի այս պա հանջը։ Անդամ 
պե տու թյուններում ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք շնորհելու համար 
երրորդ երկրի քաղաքացուն ներ կա յացվող օրինական բնա կության/կա ցու թյան 
ժա մա նակահատվածի պա հանջի տևո ղու թյունը տարբեր է։ Իս պա նիայում 
պա հանջվում է, որ օտար երկ րա ցին տասներկու ամիս անընդմեջ օրինական 
հիմունքներով բնակված լինի երկրում։ Իռլանդիայի դեպքը հատուկ է, որտեղ 
աշ խա տողների համար նա խա տես ված ուղեցույցում պա հանջ է ներ կա յացվում, 
որ նրանք 12 ամիս շարունակ Իռլանդիայում ներգրավված լինեն վարձու աշ-
խա տանքում։ Ինչ վերաբերում է Դանիայում ամուսինների համար ըն տա նիքի 
վե րա միա վորմանը, ապա այստեղ պա հանջվում է, որ հովանավորն առնվազն 
երեք տարի օրինական կերպով բնակված լինի երկրում։ Մնացած երկրներից 
շատերում երկու տարի տևո ղու թյամբ սպասման ժամ կետի պա հանջ է ներ կա-
յացվում։

Ընտանիքի՝ վե րա միա վորման իրա վունք ունեցող անդամները

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների դեպքում կարևոր է այն, թե ըստ հա մա պա-
տաս խան ազգային օրենս դրու թյան ով է համարվում «ըն տա նիքի անդամ»։ 
Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին հրա հանգի հա մա ձայն՝ ամուսինը և ան-
չա փա հաս երեխան (պարզ (նուկլեար)ըն տա նիքի անդամները) ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման ծրագրերով ընդունվում են բոլոր ԵՄ երկրներում։ Ըն թա ցա-
կարգերն ավելի բարդ են, իսկ կա նո նա կարգերն ավելի տարբեր՝ ըն տա նիքի 
այլ անդամների, ինչպես օրինակ՝ չափահաս երեխաների, ծնողների, տատ ու 
պապերի և գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող զուգ-
ըն կերների դեպքում։

Ամուսինները և ան չա փա հաս երեխաները

Այս ուսում նա սի րությամբ պարզվել է, որ բոլոր ԵՄ երկրներում, որպես կանոն, 
ըն դու նելի են համարվում հա մա պա տաս խան հովանավոր լինելու իրա վունք 
ունեցող անձի ամուսինն ու ան չա փա հաս երեխաները։ Այնուհանդերձ, որոշ 
երկրներ սահ մանում են հատուկ պայ ման ներ այս խմբում ընդգրկված ներ գաղ-
թողների համար։

103 Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Էստոնիա (որոշ դեպքերում), Ֆրան սիա, 
Գերմանիա, Հունաստան, Իռլանդիա (աշ խա տողը պետք է աշ խա տանքում ներգրավված լինի 
առնվազն 12 ամսվա ընթացքում), Լիտվա (որոշ դեպքերում), Լեհաստան և Իս պա նիա։
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1) Ամուսինները

Ամուսինների ներ գաղթի առումով որոշ անդամ պե տու թյուններում պա-
հանջվում է, որ ամուսնու, կամ թե՛ ամուսնու, և թե՛ հովանավորի նվա զա գույն 
տարիքը լրացած լինի։ Պետությունները պնդում են, որ նման իրավական 
դրույթը օգնում է կանխարգելել հարկադիր ամուս նու թյունների դեպքերը։ Այս 
հիմնավորումը նաև ներ կա յացված է «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» 
հրա հանգի 4(5)–րդ հոդվածում, որի հա մա ձայն «անդամ պե տու թյունները 
կարող են պա հանջել, որ հովանավորի և նրա ամուսնու՝ սահ մանված նվա-
զա գույն տարիքը՝ առա վե լա գույնը 21 տարեկան, լրացած լինի, մինչև 
ամուսինը կկարողանա միանալ նրան»։ Գերմանիայում, Նի դեռ լանդներում, 
Միացյալ Թա գա վո րու թյունում, ինչպես նաև որոշ կա տե գո րիաների համար՝ 
Սլովակիայում, թե՛ ամուսինը կամ զուգ ըն կերը, և թե՛ հովանավորը պետք է 
լինեն առնվազն 18 տարեկան։ Հունաստանի ներ գաղթային օրենս դրու թյամբ 
նա խա տես վում է, որ ամուսինը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան, մինչդեռ 
Բելգիայում և Լիտվայում ամուսինը կամ զուգ ըն կերը պետք է լինի առնվազն 21 
տարեկան։

Դանիան պարտավորված չէ «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա-
հանգով, և այնտեղ գործում է բավականին բարդացված իրավական 
դրույթների համակարգ, որոնք ավելի խիստ են, քան հրա հանգում սահ-
մանված դրույթները։ Ամուսինների վե րա միա վորման համար, Դանիայում 
բնակվող անհատը պետք է ունեցած լինի առնվազն երեք տարվա մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Բացի դրանից, ամուսինների վե րա-
միա վորման նկատմամբ կիրառվում է այն պա հանջը, որ թե՛ հովանավորը, 
և թե՛ նրա ամուսինը կամ զուգ ըն կերը լինեն 24 տարեկանից մեծ, և որ 
հովանավորի և նրա ամուսնու կամ զուգ ըն կերոջ համատեղ կապ վա ծու թյունը 
Դանիայի հետ ավելի մեծ լինի, քան որևէ այլ երկրի հետ։ Նշված «կապ վա-
ծու թյան պա հանջը»՝ 2002 թվականին ներ կա յացվելուց հետո անմիջապես 
պարզ դարձավ, որ այն ազդելու էր Դանիայի այն քա ղա քա ցիների վրա, 
որոնք ամուսնացել էին և երկար ժա մա նակ բնակվել ար տա սահ մանում: 
Նման ամուս նու թյունները ներառելուց խուսափելու նպա տակով, ավելացվեց 
28 տարվա վե րա բեր յալ կանոնը, որով «կապ վա ծու թյան պա հանջից» 
ազատվում էին այն զուգ ըն կերները, որոնց հովանավորները ավելի քան 28 
տարի Դանիայի քա ղա քա ցիներ էին («Դանիայի օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտ, հոդված 9)։ Հարցը դրվում է «հատուկ քննարկման» այն դեպքում, երբ 
Դանիայի շահերից է բխում, որ որակավորված աշ խա տողը բնակվելու նպա-
տակով մնա Դանիայում։

Ամուսինների վե րա միա վորման համար մեկ այլ պա հանջ է հա րա բե րու թյուն-
ների տևո ղու թյունը։ Կիպ րոսի օրենս դրու թյամբ պա հանջվում է, որ ամուս նու-
թյունը կնքվի ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար դիմումը ներ կա յաց նելուց 
մեկ տարի առաջ։
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2) Անչափահաս երեխաները

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիություն ունեցող հովանավորի՝ իր երեխաների հետ 
վե րա միա վորվելու հետ կապված, պե տու թյունները սո վո րա բար թույլատրում 
են ըն տա նիքի վե րա միա վորումն այն երեխաների համար, որոնք ազգային 
օրենս դրու թյան հա մա ձայն ան չա փա հաս են համարվում։ Որոշ պե տու թյուններ, 
այ նուա մե նայ նիվ, կիրառում են հավելյալ սահ մանափակումներ երեխաների 
առա վե լա գույն տարիքի առումով։ Գերմանիայում գործող համակարգը 
կազմակերպված է ըստ տարբեր տարիքային խմբերի. 16 տարեկանից փոքր 
երեխաներն ընդունվում են, եթե ծնողներն ունեն Գերմանիայում բնակվելու 
իրա վունք և ապրուստի կայուն միջոցներ, իսկ ավելի մեծ՝ մինչև 18 տարեկան 
երեխաները, պետք է ունենան գերմաներենի լավ իմացություն կամ պետք է 
ակնկալվի նրանց արդյունավետ ինտեգրումն ուսումն ավարտելուց հետո, 
ամեն դեպքում, դժվարին իրավիճակներում հայտված անձանց դեպքում 
արվում են բացառություններ։ 18 տարեկանից մեծ երեխաները ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման նպա տակով կարող են Գերմանիա տեղափոխվել միայն 
արտակարգ դժվարին իրավիճակների առկայության դեպքերում։ Լիտվայում 
մշտական կա ցու թյան իրա վունք ունեցող օտար երկ րա ցին, ով ընդունակ չէ 
աշխատելու կենսաթոշակային տարիքում լինելու կամ հաշ ման դա մու թյուն 
ունենալու պատճառով, կարող է Լիտվա ներ գաղթելու համար հովանավորել 
իր երեխաներին։ Նման դեպքերում տարիքային սահ ման նա խա տես ված 
չէ։ Դանիայի օրենս դրու թյամբ ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար դիմած 
երեխաների առա վե լա գույն տարիքը սահ մանվում է 15 տարեկանը։

Անդամ պե տու թյուններում գործող ընդհանուր պա հանջն այն է, որ ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման համար դիմելու թույլ տվու թյուն ստա նալու համար ան չա փա-
հաս երեխաները պետք է ամուսնացած չլինեն։

Ընտանիքի՝ վե րա միա վորման իրա վունք ունեցող մյուս անդամները

Որոշ ԵՄ անդամ պե տու թյուններում ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար 
ընդունում են նաև ըն տա նիքի այլ անդամներին` որոշ պայ ման ների պահ-
պանմամբ։ Վերամիավորման իրա վունք ունեցող ըն տա նիքի մյուս անդամներն 
են՝ չափահաս երեխաները, «ուղիղ վերընթաց գծով» անմիջական ազ գա կան-
ները և չամուսնացած զուգ ըն կերները։ Որոշ դեպքերում կարող են լինել նաև 
ազգային օրենս դրու թյանը բնորոշ այլ կա տե գո րիաներ։

1) Չափահաս երեխաները

Մի շարք երկրների համար արձանագրվել է, որ հովանավոր լինելու իրա վունք 
ունեցող անձի չափահաս երեխաները կարող են ընդունվել հատուկ հան գա-
մանքներում։104 Որոշ երկրների ներ գաղթային իրա վունքում որպես հատուկ 

104 Էստոնիան, Իտա լիան, Լյուքսեմբուրգը, Նի դեռ լանդները, Պորտուգալիան, Ռումինիան, 
Սլովակիան, Սլովենիան և Իս պա նիան ընդունում են չափահաս երեխաներին, եթե նրանք 
գտնվում են հովանավորի խնամքի տակ:
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հան գա մանքի օրինակ նշվում են առողջական պատճառները կամ հաշ ման դա-
մու թյունը։ Գերմանիայում և Շվեդիայում105 չափահաս երեխաներին ընդունում 
են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվելու դեպքում և այլ բացառիկ հան գա-
մանքներում։

Եթե վերոնշյալ պայ ման ները բավարարվում են, չափահաս երեխա ները 
ընդունվում են երկիր, և նրանց տարիքի հետ կապված այլ սահ մանա փա-
կումներ չեն դրվում։

2) «Ուղիղ վերընթաց գծով» առաջին աստիճանի ազ գա կանները

Մեկ այլ ուշագրավ խումբ է «ուղիղ վերընթաց գծով» առաջին աստիճանի 
ազ գա կանների խումբը: Տասնչորս անդամ պե տու թյուններում106 առկա է 
հովանավորի` իր ծնողների հետ վե րա միա վորման հնա րա վորու թյուն: Բացի 
դրանից, երբեմն հովանավորի ամուսնու ծնողները նույնպես կարող են 
ընդունվել: Միայն Էստոնիայում է, որ հովանավորի տատն ու պապը նույնպես 
կարող են լինել ըն տա նիքի՝ վե րա միա վորման իրա վունք ունեցող անդամներ:

ԵՄ անդամ պե տու թյունների ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում է 
խնամքի տակ գտնվելու հան գա մանքի առկայությունը, այսինքն` ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման իրա վունք ունեցող ըն տա նիքի անդամ լինելու համար ծնողը 
պետք է գտնվի հովանավորի խնամքի տակ: Ավելին, կարող են սահ մանվել 
նաև այլ պայ ման ներ` ներ գաղթը կար գա վորող որոշ օրենքներով սահ մանվում 
է ծնողների նվա զա գույն տարիքը, որը որոշ դեպքերում 65 տարեկանն է 
(Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Նի դեռ լանդներ) կամ կենսաթոշակային 
տարիքը (Լատվիա): Բացի դրանից, նախապայ ման կարող է լինել նաև այն, որ 
ծնողը լինի միայնակ (Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Նի դեռ լանդներ) կամ որ 
ծնողի համար նպա տակահարմար չէ ծագման երկրում բնակվելը (Էստոնիա, 
Իտա լիա): Նի դեռ լանդների օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է, որ 65 
տարեկանից մեծ միայնակ ծնողը կարող է վե րա միա վորվել հովանավորի հետ 
այդ երկրում, եթե նրա բոլոր երեխաները (երեխաներից շատերը) բնակվում են 
Նի դեռ լանդներում և՝ ինչպես սահ մանված է Նի դեռ լանդների ար դա րա դա տու-
թյան հարցերով պետքարտուղարի (Staatssecretaris of Justice) կողմից, ծագման 
երկրում նա չունի երեխա, ով կարող է խնամել իրեն։

Հարկ է նշել, որ Կիպ րոսում, Սլովակիայում և Միացյալ Թա գա վո րու թյունում 
ծնողների հետ ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքը տրվում է երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների որոշ կա տե գո րիաներին միայն: Օրինակ, Միացյալ 
Թա գա վո րու թյունում այս հնա րա վորու թյունից կարող են օգտվել միայն այն 
անհատները, որոնք բնա կություն են հաստատել կամ ունեն բնա կություն 
հաստատելու իրա վունք. ծնողների հետ ըն տա նիքի վե րա միա վորումը չի 

105 Համապատասխան Շվեդիայի կա նո նա կարգում հղում է արվում «18 տարեկանից մեծ 
մերձավոր հարազատներին»:
106 Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Էստոնիա, Հունգարիա, Իտա լիա, Լատվիա, Լիտվա, 
Լյուքսեմբուրգ, Նի դեռ լանդներ, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Իս պա նիա և Միացյալ 
Թա գա վո րու թյուն:
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թույլատրվում այն անհատներին, որոնք սահ մանափակ պայ ման ներով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեն:

3) Զուգընկերները

Ութ անդամ պե տու թյունների107 համար պարզվել է, որ չամուսնացած զուգ ըն-
կերները (այսինքն՝ գրանցված, չգրանցված կամ համատեղ բնակվող զուգ ըն-
կերները` կախված երկրից) համարվում են ըն տա նիքի անդամներ։108

Որոշ երկրներում սահ մանվում են նաև հա րա բե րու թյուն ների բնույթին 
վերաբերող լրացուցիչ պայ ման ներ։ Որպես կայուն հա րա բե րու թյուն ների 
ապացույց ներ կա յացվում է դրանց տևո ղու թյունը։ Դանիայի ներ գաղթային 
օրենս դրու թյան հա մա ձայն՝ համատեղ բնակվող զուգ ըն կերների ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման համար անհրաժեշտ են «երկարատև բնույթի կայուն 
հա րա բե րու թյուն ներ»։ Սովորաբար, դիմողները պետք է կարողանան 
փաստաթղթային ապացույց ներ կա յաց նեն այն մասին, որ նրանք բնակվել 
են միևնույն հասցեով առնվազն 18 ամիսների ընթացքում։ Ֆին լան դիայում 
համատեղ բնակվող զուգ ըն կերների վե րա միա վորման համար պա հանջվում է, 
որ Ֆին լան դիա ժամանելուց առաջ զուգ ըն կերները համատեղ բնակված լինեն 
երկու տարի։ 

4) Ընտանիքի մյուս անդամները

Բացառությամբ վերոնշյալ խմբերի՝ որոշ ԵՄ անդամ պե տու թյունների 
ազգային օրենս դրու թյամբ ըն տա նիքի վե րա միա վորման ծրագրով ընդունվում 
են նաև այլ անձինք։ Ընտանիքի այդ անդամները կարող են լինել, օրինակ՝ 
հովանավորի քույրերն ու եղբայրները (Հունգարիա), այն անձը, ով գտնվում է 
հովանավորի ծնողական խնամակալության կամ խնամքի տակ (Հունգարիա, 
Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Էստոնիա), կամ հովանավորի այլ 
օրինական խնամակալը այն դեպքում, երբ խնամակալը ան չա փա հաս է (Ֆին-
լան դիա)։

Քվոտային վերաբերող պայ ման ները

Միայն Ավս տրիայում է ըն տա նիքի վե րա միա վորման նկատմամբ կիրառվում 
քվոտա։109 Ընտանիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրա մա դրվող բնա-

107 Բելգիա, Դանիա, Ֆին լան դիա, Լիտվա, Նի դեռ լանդներ, Պորտուգալիա, Շվեդիա և Միացյալ 
Թա գա վո րու թյուն։
108 Ինչ վերաբերում է նույնասեռական հա րա բե րու թյուն ների մեջ գտնվող անձանց ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման վե րա բեր յալ կա նո նա կարգերին, պարզվել է, որ Ֆին լան դիայի, Միացյալ Թա գա-
վո րու թյան և Նի դեռ լանդների ազգային իրա վունքով թույլատրվում է նույնասեռ զուգ ըն կերների 
ըն տա նիքի վե րա միա վորումը։
109 Էստոնիայում գործում է ընդհանուր ներ գաղթային քվոտա, որը, ըստ էության, կիրառվում 
է բոլոր ներ գաղթային կա տե գո րիաների նկատմամբ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման համար այն կարող է չկիրառվել, քանի որ ըն տա նիքի վե րա միա վորման ըն թա ցա կարգով 
երկիր մտնող ըն տա նիքի անդամների մեծ մասն ազատվում են քվոտայի պա հանջից։
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կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների քանակը որոշվում է ամեն տարի 
Ավս տրիայի Դաշնային Կառավարության կողմից բնա կության հաստատման 
մասին կա նո նա կարգերով։ 2007 թվականին, ընդհանուր թվով 6500 թույլ տվու-
թյուններից 4540 թույլ տվու թյունները տրվել են ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
համար (Բնակություն հաստատելու մասին կա նո նա կարգ 2007թ.): Ընտանիքի 
վե րա միա վորման դեպքերում, եթե նահանգում քվոտայով նա խա տես ված 
տեղերի քանակը սպառվել է, հա մա պա տաս խան մարմինը հետաձգում է 
որոշման կայացումը, մինչև քվոտայի ազատ տեղ է բացվում, եթե այս մարմինը 
չի մերժել դիմումը այլ պատճառներով։ Այ նուա մե նայ նիվ, դիմումը ներ կա-
յաց նելուց երեք տարի հետո որոշման կայացման հետագա հետաձգում չի 
թույլատրվում և քվոտայի պա հանջը այլևս չի գործում այդ դեպքի համար։

Գործնականում սա կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Դաշնային Կառավա րու-
թյունը իրավասու չէ տրա մա դրել ավելի մեծ քանակությամբ թույլ տվու թյուններ, 
քան հայցվում է նահանգների կողմից։ Ուսումնասի րությունից պարզ է դարձել, 
որ Կարինթիա նահանգը հաճախ ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար թույլ-
տվու թյունների շատ փոքր թվով հայտեր է ներ կա յաց նում, և արդյունքում 
դիմողները բախվում են մինչև երեք տարի տևո ղու թյամբ սպասման ժամ-
կետների հետ (տե՛ս Ավս տրիայի երկրի զեկույցը)։ ԵՄ և մի ջազ գա յին իրա-
վունքի փաստաթղթերի հետ քվոտայի պա հանջի համատեղելիությունը 
քննարկվում է ստորև։

Բավարար ֆի նան սա կան միջոցներին վերաբերող պայ ման ները

Մի շարք երկրների դեպքում «բավարար ֆի նան սա կան միջոցների» 
առկայությունը պարտադիր պայ ման է ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար։110 
Այ նուա մե նայ նիվ, ինչպես արդեն նշվել է, շատ երկրներում բավարար ֆի նան-
սա կան միջոցներ ունենալը (և արդյունքում՝ ազգային սո ցիա լա կան ապա հո-
վու թյան համակարգից չօգտվելը) բոլոր ներ գաղ թողների համար ընդհանուր 
պայ ման է։

Ընդհանուր առմամբ, պա հանջվում է, որ ֆի նան սա կան ռեսուրսները 
«բավարար լինեն ըն տա նիքի կարիքները հոգալու համար» (օրինակ՝ 
Հունաստանում, Կիպ րոսում)՝ առանց «օգտվելու սո ցիա լա կան աջակցության 
համակարգից» (օրինակ՝ Կիպ րոսում)։ Նի դեռ լանդներում գործում է առավել 
բարդ համակարգ՝ ֆի նան սա կան պա հանջները փոխվում են՝ ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման տեսակից կախված։ Ընտանիքի վե րա միա վորման դեպքում 
(եթե ընտանեկան կապերը գոյություն են ունեցել նախքան ներ գաղթը), 
հովանավորը պետք է ունենա սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան նորմատիվային 
չափի 100 տոկոսի չափով զուտ եկամուտ տվյալ ըն տա նիքի անդամների թվին 
հա մա պա տաս խան (երեխաների հետ կամ առանց երեխաների)։ Ընտանիքի 
ձևավորման դեպքում (եթե ընտանեկան կապեր գոյություն չեն ունեցել 
նախքան ներ գաղթը), Նի դեռ լանդներում բնակվող անձը պետք է ունենա նվա-

110 Ոչ բոլոր անդամ պե տու թյուններն են սույն ուսումն ա սի րության շրջանակներում 
տեղեկություններ ներ կա յացրել այս հարցի վե րա բեր յալ։
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զա գույն աշխատավարձի առնվազն 120-ապատիկին հավասար զուտ եկամուտ 
(ներառյալ արձակուրդի համար վճարվող գումարը)։

Շվեդիայի դեպքում, ինչպես տեղեկացվել է, բավարար ֆի նան սա կան 
միջոցներ ունենալը պարտադիր չէ ըն տա նիքի վե րա միա վորման ծրագրով։ 
Բելգիայի դեպքում հովանավորից պա հանջվում է ապացուցել կայուն, 
կանոնավոր և բավարար ֆի նան սա կան ռեսուրսների առկայության փաստը, 
միայն եթե նա ուսանող է։

Կացարանին վերաբերող պայ ման ները

Տեղեկացվել է, որ մի շարք երկրներում ըն տա նիքի վե րա միա վորման կարևոր 
նախապայ ման է համարվում հա մա պա տաս խան կացարանի մասին ապացույց 
ներ կա յաց նելը։111 Այ նուա մե նայ նիվ, ինչպես ֆի նան սա կան միջոցների դեպքում, 
շատ երկրներ կացարանի վե րա բեր յալ պայ մանը պարտադրում են բոլոր ներ-
գաղ թողներին՝ որպես ընդհանուր պայ ման։

Կացարանի վե րա բեր յալ պա հանջը կարող է ձևակերպվել լայն իմաստով, 
որպես՝ «պատշաճ կացարան» (օրինակ՝ Հունաստանում) ամբողջ ըն տա-
նիքի համար, կամ կարող է արտահայտվել ավելի կոնկրետ ձևակերպմամբ, 
օրինակ՝ ըն տա նիքի յուրաքանչյուր անդամի համար պա հանջվող քառակուսի 
մետրի չափով տարածք (օրինակ` Ռումինիայում պա հանջվում է 12 քառակուսի 
մետր յուրաքանչյուր անձի համար)։ Կիպ րոսում նույն հասկա ցու թյունը նշվում 
է որպես «նույն շրջանում նմանատիպ ըն տա նիքի համար նորմալ համարվող 
կացարան, որը հա մա պա տաս խանում է սանիտարական և անվտանգության 
ընդհանուր ստանդարտներին»։

Առողջության ապա հո վա գրու թյանը վերաբերող պայ ման ները

Տվյալները ցույց են տալիս, որ մի շարք երկրների դեպքում ըն տա նիքի բոլոր 
անդամների առողջության պատշաճ ապա հո վա գրու թյունը ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման նախապայ ման է։112 Այ նուա մե նայ նիվ, ինչպես ֆի նան սա կան 
միջոցների դեպքում, անդամ պե տու թյունները այս պա հանջը ներ կա յաց նում են 
բոլոր ներ գաղ թողներին՝ որպես ընդհանուր պայ ման։

Ինտեգրմանը վերաբերող պայ ման ները

Գերմանիայի, Նի դեռ լանդների և Ֆրան սիայի դեպքում նախքան ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման իրա վունք տրա մա դրելը պետք է պահպանվեն ինտեգրմանը 
վերաբերող որոշ պայ ման ներ։ Այս պայ ման ները պետք է բավարարվեն 
նախքան երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող ըն տա նիքի անդամը մուտք 
կգործի անդամ պե տու թյուն։

111 Այս կետի վե րա բեր յալ տեղեկություններ չեն ստացվել բոլոր երկրների համար։
112 Այս կետի վե րա բեր յալ տեղեկություններ չեն ստացվել բոլոր երկրների համար։
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Գերմանիայում պա հանջվում է, որ ներ գաղ թող կինը կամ ամուսինը 
կարողանա գերմաներեն խոսել բազային մա կար դակով։ Լեզվի մասին պա-
հանջից բացառություն է արվում երրորդ երկրների այն քա ղա քա ցիների 
համար, որոնք ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք ունեն առանց 
վիզայի։ Այս բացառության պատճառով Թուրքիայի քա ղա քա ցիները գտնում 
են, որ իրենց նկատմամբ կիրառվում է էթնիկ պատկանելիության հիմքով 
խտրականություն, քանի որ Թուրքիայի քա ղա քա ցիների վրա չի տարածվում 
վիզայի հիմքով այս արտոնությունը (տե՛ս Գերմանիայի երկրի զեկույցը)։ 
Օրենքով նա խա տես վում է նաև արտոնություն լեզվի մասին պա հանջի մասով, 
եթե «ինտեգրման անհրաժեշտությունը մեծ չէ»,113 եթե ամուս նու թյունը տեղի 
է ունեցել նախքան կնոջ կամ ամուսնու Գերմանիա մուտք գործելը, կամ այն 
դեպքերում, երբ ներ գաղ թող կինը կամ ամուսինը չի կարողանում ապացուցել 
լեզվի տարրական իմացությունը որևէ խոչընդոտի պատճառով։

Նի դեռ լանդներում, որոշ բացառություններով,114 16–ից 65 տարեկան անձինք, 
որոնք ցանկանում են ապրել Նի դեռ լանդներում երկար ժա մա նակով, 
ներառյալ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով դիմողները, պետք է 
քա ղա քա ցիական գիտելիքների ստուգման թեստ հանձնեն արտերկրում։ 
Այս թեստն իրենից ներ կա յաց նում է բանավոր քննություն, որը բաղկացած 
է լեզվի իմացության քննությունից և Նի դեռ լանդների հասարակական 
ոլորտին առնչվող հարցերից։ Հարցեր կարող են տրվել Նի դեռ լանդների 
ապրելակերպի, աշխարհագրության, տրանսպորտի, պատմության, սահ մա-
նա դրու թյան, ժողովրդավարության, օրենս դրու թյան, լեզվի վե րա բեր յալ, այն 
իմանալու կարևորության վե րա բեր յալ, ինչպես նաև ծնողական պար տա կա-
նու թյունների, կրթու թյան, առողջապահության, աշ խա տանքի և եկամուտների 
վե րա բեր յալ։ Թեստը պետք է հանձնել Նի դեռ լանդների՝ արտերկրում գտնվող 
դեսպանատանը կամ հյուպատոսությունում։

Ֆրան սիայի «Ներգաղթի մասին» օրենքի հա մա ձայն, ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման հովանավորը պետք է հաստատի, որ ինքը պահպանում է Հանրապե-
տու թյան իրա վունքով ճանաչված հիմնարար սկզբունքները (հիմնականում՝ 
գենդերային հավասարության սկզբունքը, հակակրոնականության (սեկուլյա-
րիզմ) սկզբունքը և ծագման հիմքով խտրականության բացառման սկզբունքը)։

Ինչպես արդեն նշվել է, ինտեգրմանը վերաբերող պայ ման ները, որոնք 
կիրառվում են Գերմանիայում և Նի դեռ լանդներում, էական գործնական 
խոչընդոտ են հանդիսանում ըն տա նիքի վե րա միա վորման դիմում ներ կա յաց-
113 Այս հասկա ցու թյան մասին ավելի շատ մանրամասներ ներ կա յացված չեն հա մա պա տաս խան 
օրենքում։
114 Հետևյալ անձինք ազատված են «MVV»–ի (ժա մա նակավոր կա ցու թյան թույլ տվու թյուն) պա-
հանջից և՝ հետևաբար, պարտավոր չեն հանձնել քա ղա քա ցիական ինտեգրման քննություն 
արտերկրում ներ գաղ թողներ, որոնք եկել են Ավստրալիայից, Կանադայից, Ճապոնիայից 
և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից. ներ գաղ թողներ, որոնց համար ճամփորդությունը 
վտանգավոր կարող է լինել առողջական պատճառներով (այն դեպքերում, երբ ներ գաղ թողը 
արդեն Նի դեռ լանդներում է և՝ ըստ բժշկի եզրակա ցու թյան, չի կարող երկար ճանապարհ անցնել 
առողջությանը սպառնացող հնա րա վոր ռիսկերի պատճառով). մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերը. 
ներ գաղ թողներ, որոնք բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու իրա վունք ունեն ԵՏՀ–
Թուրքիա ասոցացման խորհրդի 1/80 որոշման հիման վրա։
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նողների համար։ Ընտանիքի անդամից բավականին ֆինանսներ, ժա մա նակ և 
ջանքեր են պա հանջվում լեզուն սովորելու և հասարակական գիտելիքներ ձեռք 
բերելու համար դեռևս արտերկրում գտնվելու ընթացքում։ Կախված դիմողի 
ծագման երկրից, հայրենի քաղաքից կամ գյուղից՝ պա հանջվող առարկաները 
ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հնա րա վորու-
թյուններ գտնելը կարող է դժվար լինել։ Ավելին, պետք է նշել, որ լեզու 
սովորելը, անշուշտ, ավելի դժվար է մեծահասակների և (կամ) նրանց համար, 
որոնք ցածր կրթական մա կար դակ ունեն կամ նույնիսկ գրագետ չեն։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, նման մարդիկ ունեն ըն տա նիքի վե րա միա վորման միևնույն իրա-
վունքը, ինչպիսին ունեն գրագետ մարդիկ (տե՛ս Գրոնենդիյկ, 2007թ.)։

Բացի դրանից, այդ պայ ման ները վիճելի են իրավական տեսանկյունից։ 
Գրոնենդիյկը վիճահարույց է համարում այն, որ Ընտանիքի վե րա միա վորման 
հրա հանգի 7(2) հոդվածով (որը պարտադիր իրավական ուժ ունի Նի դեռ-
լանդների և Գերմանիայի համար) նա խա տես վում են միայն «ինտեգրման 
միջոցներ» և ոչ «ինտեգրման պայ ման ներ»։ Այդ հրա հանգի հա մա ձայն, 
պե տու թյունը կարող է պա հանջել, որ հավանական ներ գաղ թողները 
մասնակցեն լեզվի դասընթացներին, եթե նման դասընթացներ տրա մա-
դրվում են ծագման երկրում, սակայն չհանձնել քննություն որպես ընդունման 
պայ ման (Գրոնենդիյկ, 2007թ.)։ Բացի դրանից, Գրոնենդիյկը նշում է, որ 
ինտեգրման թեստ հանձնելու պա հանջը նախքան երկիր մուտք գործելը կարող 
է խախտել ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածը, եթե ըն տա նիքի անդամը չի կարողանում 
անցնել թեստը և չկա այլ երկիր, որտեղ ողջամտորեն կարելի է ակնկալել, որ 
ամուսինները կարող են բնակվել, կամ չի կարելի ակնկալել, որ ԵՄ անդամ 
պե տու թյունում գտնվող կինը կամ ամուսինը թողնի այն կյանքը, որ ստեղծել է 
(Գրոնենդիյկ, 2007թ.)։

Ընտանիքի վե րա միա վորման նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող ըն-
թա ցա կարգերը

Ընտանիքի անդամներին տրված բնա կության/կա ցու թյան 
թույլատվությունները

Ընտանիքի անդամին տրա մա դրվող բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
տեսակը կախված է նրանից, թե ըն տա նիքի անդամը որ կա տե գո րիայում 
է ներառված և հովանավորը ինչ իրավական կար գա վի ճակ ունի։ Որոշ 
դեպքերում ըն տա նիքի անդամներին մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն տրա մա դրվում է երկիր մուտք գործելիս։ Օրինակ` որոշ պայ-
ման ների դեպքում, Սլովակիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ունեցող օտարերկրացու երեխաները նույնպես կարող են ստա նալ 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, առավել 
ըն դուն ված է, որ ըն տա նիքի անդամներին տրվի երկարաձգվելու հնա րա վորու-
թյամբ ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ հաճախ մեկ 
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տարի տևո ղու թյամբ։

Որոշ երկրներում ըն տա նիքի անդամներին տրա մա դրվում է բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ հովանավորից առանձին, անդամ պե տու թյունում 
բնակվելու որոշակի ժամ կետից հետո։115

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը կամ սպասման ժա մա նակը տարբեր ԵՄ անդամ 
պե տու թյուններում տատանվում է երկու ամսից (Լեհաստան, Սլովենիա) մինչև 
առա վե լա գույնը ինը ամսվա սահ մաններում (օրինակ` Բելգիա, Ֆին լան դիա, 
Հունաստան)։ Ըն թա ցա կարգի կամ սպասման ժա մա նակի միջին տևո ղու թյունը 
մո տա վո րա պես հինգ ամիս է։ Իռլանդիայի դեպքում (որը պարտավորված չէ 
Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին հրա հանգով) տվյալերը ցույց են տալիս, 
որ օրենքներով սահ մանված չէ ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյան առա վե լա գույն 
ժա մա նակ և որոշ դեպքերում հա մա պա տաս խան մարմիններից պա հանջվում 
է մինչև 20 ամիս ժա մա նակ դիմումի մասին որոշում կայացնելու համար (տե՛ս 
Իռլանդիայի երկրի զեկույցը)։

Համապատասխանությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

ԵՄ իրա վունքը

Ընտանիքի վե րա միա վորման վե րա բեր յալ ամենակարևոր գործիքը «Ընտա-
նիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգն է, որով ամրագրվում է երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքը ԵՄ մա-
կար դակում, սահ մանվում են նրանց հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
պայ ման ները, ապահովվում է որոշակի աստիճանի պաշտպանություն ար-
տաքսման դեպքերից, և որոշակի թվով իրա վունքներ են տրա մա դրվում ըն տա-
նիքի՝ հա մա պա տաս խան երկիր ըն դուն ված անդամներին (Groenendijk 2004)։

Համաձայն Հրահանգի 20–րդ հոդվածի՝ անդամ պե տու թյունները պարտավոր 
են Հրահանգը փոխատեղել ազգային իրա վունք մինչև 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 3–ը։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, Դանիայի, Իռլանդիայի և ՄԹ–ի համար սույն Հրա հան-
գը չունի պարտադիր բնույթ։ Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի՝ մինչև 2007 
թվականի հուլիսի 2–ը ամբողջական փոխատեղման մասին ծանու ցում են ներ-
կա յացրել հետևյալ երկրները՝ Ավս տրիա, Բելգիա, Կիպ րոս, Չե խիա յի Հան-
րապե տու թյուն, Էստոնիա, Ֆին լան դիա, Ֆրան սիա, Հունաս տան, Հուն գա-

115 Օրինակ` Նի դեռ լանդներում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող ըն տա նիքի 
անդամն իրա վունք ունի ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան անհատական թույլ տվու թյուն երեք 
տարի հետո։ Այդ դեպքում, կարևոր չէ, թե հովանավորի հետ հարաբերությունը դեռ պահպանվում 
է, թե ոչ։
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րիա, Իտա լիա, Լատվիա, Լիտվա, Մալթա, Նի դեռ լանդ ներ, Լեհաս տան, Պոր-
տուգալիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իս պա նիա և Շվեդիա։ Մասնակի փոխա-
տեղ ման մասին ծանուցում են ներ կա յացրել միայն Գեր մանիան և Ռումինիան։ 
Փոխատեղում չկատարելու մասին ծանուցել են Բուլղա րիան և Լյուքսեմբուրգը 
(Եվրոպական հանձնաժողով, 2007թ.)։116 

Սույն Բաժնում ուսումնասիրվում են անդամ պե տու թյուններում ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման առն չու թյամբ կիրառվող պայ ման ները և ըն թա ցա կարգերը, 
որոնք, ինչպես ցույց է տալիս մեկնաբանությունը, լայն առումով հա մա պա տաս-
խանում են «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգի դրույթներին։ 
Այդուհանդերձ, հետևյալ խնդիրները արժանի են հիշատակման և լրացուցիչ 
քննարկման։

Մի քանի ԵՄ անդամ պե տու թյունների առն չու թյամբ տեղեկացվել է, որ 
ազգային օրենս դրու թյամբ ըն տա նիքի անդամների միայն սահ մանափակ 
շրջանակ կարող է օգտվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքից։ Շատ 
ուսումնասիրողներ ափսոսանքով նշել են, որ Հրահանգի 4(2) հոդվածով և 4(3) 
հոդվածով նա խա տես վող հնա րա վորու թյուններից, այն է՝ ուղիղ վերընթաց 
գծով առաջին հերթի մերձավոր ազ գա կանների ըն տա նիքի վե րա միա-
վորումից, չեն օգտվում չամուսնացած չափահաս երեխաները և գրանցված 
ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող զուգ ըն կերները։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, 4–րդ հոդվածով անդամ պե տու թյունների հայեցողությանն է թողնվում 
ըն տա նիքի այդ անդամներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու հարցը։ 
Նշվել է նաև, որ մի քանի երկրներում ազգային օրենս դրու թյամբ նա խա տես-
վում են ամուսինների և երեխաների նկատմամբ կիրառվող տարիքային սահ-
մանափակումներ։ Հրահանգի 4(5) հոդվածով նա խա տես վում է, որ անդամ պե-
տու թյունները կարող են պա հանջել, որ լրացած լինի ամուսնու՝ սահ մանված 
նվա զա գույն տարիքը, սակայն այդ սահ մանափակման առա վե լա գույն սահ-
մանը 21 տարեկանն է։ 4(6) հոդվածով նա խա տես վում է, որ պե տու թյունները 
կարող են պա հանջել, որ ան չա փա հաս երեխաների ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման մասին դիմումները ներ կա յացվեն մինչև նրանց 15 տարին լրանալը։ 

Պետությունների կողմից՝ ամուսինների և երեխաների համար ներմուծված 
տարիքային սահ մանափակումներից ոչ մեկը չի գերազանցում Հրահանգով 
նա խա տես ված սահ մանափակումները։

Վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք ինտեգրման առն չու թյամբ որոշ անդամ պե-
տու թյունների կողմից սահ մանված պայ ման ները, որոնք պետք է բավա-
րարվեն ըն տա նիքի անդամների կողմից նախքան հա մա պա տաս խան երկիր 
ընդունվելը, թույլատրելի են «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա-
հանգի 7(2) հոդվածի ներքո։ Գրոնենդիյկը կարծում է, որ այդ պայ ման-
ները բավարարելու պարտավորությունը չի կարող հիմնվել Հրահանգի վրա, 

116 Վերջերս հրապարակվել է մի ուսումն ա սի րություն, որը կենտրոնանում է միայն «Ընտանիքի 
վե րա միա վորման մասին» հրա հանգի վրա և անդրադառնում է այն հարցին, թե արդյոք կա տա-
րվել է Հրահանգի ճշգրիտ փոխատեղում ԵՄ 25 անդամ պե տու թյունների ազգային իրա վունք, տե՛ս 
Groenendijk et al, 2007թ.։
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քանի որ Հրահանգով նա խա տես վում են ոչ թե ինտեգրման պայ ման ներ, այլ 
ինտեգրման միջոցներ։ Ավելին, պետք է կա տա րվի ինտեգրման գործընթացի 
դյուրացմանն ուղղված այդպիսի պայ ման ների արդյունավետության ուսում նա-
սի րություն։ Անկասկած, ավելի հեշտ ու ավելի արդյունավետ է, երբ ներ գաղ-
թողը հյուրընկալող ԵՄ անդամ պե տու թյան լեզուն սովորում է անմիջապես 
այդ երկրում։

Հիշարժան է այն փաստը, որ Ավս տրիան ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
նկատմամբ կիրառում է քվոտայի պա հանջը։ Հրահանգի 8(1) հոդվածին հա-
մա պա տաս խան՝ սպասելու ժամ կետը չպետք է գերազանցի երկու տարին, 
թեև, շեղում կա տա րելով այդ դրույթից, այդ ժամ կետը կարող է տևել մինչև 
երեք տարի («Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգի 8(2) հոդված)։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, եթե քվոտայի պա հանջն այլևս չի կիրառվում ըն տա նիքի 
այն իրավասու անդամների նկատմամբ, ովքեր ավելի, քան երեք տարի 
ապարդյուն սպասել են քվոտայով նա խա տես ված հասանելի տեղի համար, 
ապա այդ առումով Հրահանգի դրույթների խախ տում տեղի չի ունենում։

Մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային գործիքները

Մի ջազ գա յին իրա վունքի տարբեր փաստաթղթային գործիքներում (Մար-
դու իրա վունքների համընդհանուր հռչակագիր, «Քաղաքացիական և քա-
ղա քա կան իրա վունքների մասին» մի ջազ գա յին դաշնագիր (ՔՔԻՄԴ), 
«Տնտեսական, սո ցիա լա կան և մշակութային իրա վունքների մասին» մի ջազ-
գա յին դաշնագիր, «Երեխայի իրա վունքների մասին» կոնվենցիա, «Բոլոր միգ-
րանտ աշ խա տողների և նրանց ըն տա նիքների անդամների իրա վունքների 
պաշտպանության վե րա բեր յալ» կոնվենցիա, Մար դու իրա վունքների 
եվրոպական կոնվենցիա (ՄԻԵԿ), Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիա 
(ԵՍԽ) և վերանայված Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիա (վերանայված 
ԵՍԽ), ինչպես նաև «Միգրանտ աշ խա տողների իրավական կար գա վի ճակի 
մասին» եվրոպական կոնվենցիա (ՄԱԵԿ)) հղում է կա տա րվում ըն տա նիքի 
պաշտպանությանը՝ որպես հա սա րա կու թյան հիմնարար միավորի։ 

Հետևյալ համառոտ վերլուծության մեջ դիտարկվում է այն հարցը, թե արդյոք 
ԵՄ երկրների կողմից սահ մանված՝ վերը նշված կար գա վորումները (ըն տա-
նիքի անդամների թվի սահ մանափակում, տարիքային սահ մանափակումներ, 
ինտեգրման համար սահ մանված պայ ման ներ և քվոտաներ) հա մա պա-
տաս խանում են մի ջազ գա յին իրա վունքի, և մասնավորապես՝ ՄԻԵԿ–ի 8–րդ 
հոդվածի, ԵՍԽ–ի 19–րդ հոդվածի և ՄԱԵԿ–ի 12–րդ հոդվածի դրույթներին։

Մար դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րանը ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածը 
մեկնաբանել է որպես որոշակի հան գա մանքներում անդամ պե տու-
թյունների նկատմամբ դրական պարտավորության սահ մանում։ Դատարանը 
գնահատում է, թե արդյոք պե տու թյունը բավարար չափով կա տա րել է 
իր դրական պարտավորությունը՝ կապված իր տարածքում արդեն իսկ 
բնակվող մեկ կամ ավելի անձանց ընտանեկան կյանքը հարգելու իրա վունքի 
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պաշտպանության հետ (Vedsted-Hansen, 2007)։ Գյուլն ընդդեմ Շվեյցարիայի 
գործում դա տա րանը նշել է, որ անհատի և ամբողջությամբ վերցրած 
համայնքի շահերի միջև պետք է հաստատվի «արդար հարաբերակցություն»։ 
Պետության պարտավորությունը պայ մանավորված կլինի «ներգրավված 
անձանց կոնկրետ դրությամբ և ընդհանուր շահով»։ Ավելին, Դատարանը 
հայտարարել է՝ «Ներգաղթի դեպքում չի կարող համարվել, որ 8–րդ 
հոդվածով պե տու թյան վրա դրվում է ընդհանուր պարտավորություն՝ հարգելու 
գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ գտնվող զույգերի` ամուս-
նու թյունից հետո իրենց բնա կության/կա ցու թյան վայրի երկրի ընտրությունը 
և թույլատրելու ըն տա նիքի վե րա միա վորում իր տարածքում։ Պետության 
պարտավորությունների շրջանակը որոշելու համար պետք է հաշվի առնվեն 
գործի հան գա մանքները» (Գյուլն ընդդեմ Շվեյցարիայի)։ Տե՛ս նաև Բուլթիֆն 
ընդդեմ Շվեյցարիայի գործը, որտեղ Դատարանը քննում է, թե արդյոք 
ներ գաղթի հարցերով զբաղվող մարմնի կողմից կայացված որոշումը 
բավարարում է ՄԻԵԿ–ի 8(2) հոդվածի պա հանջները. այսինքն՝ արդյոք 
գործի կոնկրետ հան գա մանքների պարագայում միջամտությունը կա տա րվել 
է «օրենքին հա մա պա տաս խան», «հետապնդում է իրավաչափ նպա տակներ» 
և «անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հա սա րա կու թյան համար» (Բուլթիֆն 
ընդդեմ Շվեյցարիայի)։ ՄԻԵԿ–ի 8(2) հոդվածին հա մա պա տաս խան՝ ազգային 
անվտանգության, հասարակական անվտանգության շահերը կամ երկրի 
տնտեսական բարեկեցությունը, անկարգությունների կամ հանցավորության 
կանխարգելումը, առողջության կամ բարոյականության պաշտպանությունը 
և այլոց իրա վունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը կարող են 
արդարացնել միջամտությունն ընտանեկան կյանքը հարգելու իրա վունքին։ 
Այսպիսով, ըն տա նիքի վե րա միա վորման առն չու թյամբ վերը նշված պայ ման-
ների կիրառումը, որպես այդպիսին, ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի դրույթների 
խախ տում չի համարվում. այ նուա մե նայ նիվ, պետք է հաստատվի արդար 
հարաբերակցություն՝ հիմք ըն դու նելով կոնկրետ գործի հան գա մանքները։ ԵՄ 
անդամ պե տու թյուններում բնակվող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման համատեքստում մեկ այլ հա մա պա տաս խան 
նորմ է համարվում վերանայված ԵՍԽ–ի 19–րդ հոդվածը։117 Կարելի է նշել, որ 
վերանայված ԵՍԽ–ի գործողության շրջանակը սահ մանափակ է, քանի որ այն 
կիրառվում է օրինական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող այն 
օտար երկ րա ցիների նկատմամբ, ովքեր այլ պայ մանավորվող կողմերի քա ղա-
քա ցիներ են։ ԵՄ բոլոր անդամ պե տու թյունները ԵՍԽ–ի կամ վերանայված 
ԵՍԽ–ի կողմ են հանդիսանում։ 2008 թվականի հունվարի 30 դրությամբ ԵՄ 
անդամ չհանդիսացող, սակայն Եվրոպայի խորհրդին անդամակցող 12 պե-
տու թյուններ, այդ թվում՝ ԵՏՏ անդամ երկրներ Նորվեգիան և Իսլանդիան, 
նույնպես վավերացրել էին 1961 թվականի Խարտիան կամ 1996 թվականի 
վերանայված Խարտիան։ Սույն ուսում նա սի րությանն են առնչվում նաև ԵՄ 
անդամ պե տու թյունների կողմից սահ մանված այն պայ ման ները, որոնք 
կիրառելի են ԵՍԽ–ի պայ մանավորվող կողմի քա ղա քա ցի հանդիսացող՝ 

117 19(6) հոդվածով ըն տա նիքի վե րա միա վորմանն առնչվող իրա վունքներ են շնորհվում նաև ոչ 
վարձու միգ րանտ աշ խա տողներին։
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երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ։ Սո ցիա լա կան իրա վունքների 
եվրոպական կոմիտեի կողմից արված եզրակա ցու թյան հա մա ձայն՝ ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման հնա րա վորու թյուն պետք է ընձեռել նաև 18–ից 21 տարեկան 
երեխաներին, կամ, որպես այլընտրանքային տարբերակ, անհրաժեշտ է ներ-
կա յաց նել ապացույցներ այդ իրա վունքը գործնականում շնորհելու վե րա բեր-
յալ (ԵՍԽ–ի վե րա բեր յալ Ավս տրիայի և Հունաստանի 2006 թվականի զեկույց)։ 
Ինչ վերաբերում է նախքան ըն տա նիքի վե րա միա վորում տեղի ունենալը 
երկարաձգված սպասելու ժամ կետին, Կոմիտեն եկել է եզրակա ցու թյան, որ 
երկու տարի սպասելու ժամ կետը չի հա մա պա տաս խանում ԵՍԽ–ին (ԵՍԽ–ի 
վե րա բեր յալ Հունաստանի 2006 թվականի զեկույց)։ Ավս տրիային վերաբերող 
կոնկրետ դեպքի կա պակ ցու թյամբ (որտեղ քվոտայի կիրառումը հանգեցնում 
է սպասելու ժամ կետի երկարաձգման)՝ Կոմիտեն նախկինում եզրակացրել 
էր, որ այդ իրավիճակը չի հա մա պա տաս խանում ԵՍԽ–ին։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
իր 2006 թվականի զեկույցում Կոմիտեն եզրակացրել է, որ իրավիճակը հա մա-
պա տաս խանում է ԵՍԽ–ին՝ ելնելով տրա մա դրված այն տեղեկություններից, 
որոնց հա մա ձայն նախնական հիմնադրման թույլտվության համար ներ-
կա յացված ոչ մի դիմում չի մերժվել՝ տարեկան կտրվածքով սահ մանված 
քվոտան լրացած լինելու հիմքերով։ Եթե քվոտան լրացված է, այդ ամսաթվի 
դրությամբ դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող դիմումների, ինչպես նաև դրանից 
հետո ստացված դիմումների մասին որոշումների կայացման գործընթացը 
հետաձգվում է մինչև դրանց քննարկումը հնա րա վոր լինի իրա կա նաց նել 
հետագա հիմնադրման մասին կարգի հա մա ձայն (ԵՍԽ–ի վե րա բեր յալ Ավս-
տրիայի 2006 թվականի զեկույց)։ 

Ընտանիքի վե րա միա վորման հարցի վերլուծության համար պա հանջվում է 
նաև ՄԱԵԿ–ի 12–րդ հոդվածի ուսում նա սի րություն։ 2(1) հոդվածով նա խա-
տես վում է, որ սպասելու ժամ կետը չպետք է գերազանցի 12 ամիսը։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, Կոնվենցիայի կիրառության շրջանակը հարաբերականորեն 
սահ մանափակ է՝ 2008 թվականի հունվարի 28–ի դրությամբ Կոնվենցիան 
վավերացրել էին միայն ԵՄ վեց անդամ պե տու թյուններ,118 ինչպես նաև 
Նորվեգիան և չորս երրորդ երկրներ։119

Եզրակա ցու թյուններ

Քանի որ դեպի Եվրոպա օրինական ներ գաղթի ուղիները սահ մանափակ են, 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման հարցը մնում է ներ գաղթի շուրջ բանավեճերի 
առանցքային թեմա։

ԵՄ անդամ պե տու թյուններում առավել ներդաշնակեցված են ըն տա նիքի վե-
րա միա վորմանը վերաբերող կար գա վորումները, ի տարբերություն ավելի 
կարևոր այլ ոլորտների, օրինակ՝ զբաղվածության։ Թեև դեռևս էական 
տարբերություններ կան ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից՝ իրենց 

118 Ֆրան սիա, Իտա լիա, Նի դեռ լանդներ, Պորտուգալիա, Իս պա նիա և Շվեդիա։
119 Ալբանիա, Մոլդովա, Թուրքիա և Ուկրաինա։
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տարածքում բնակվող երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման հարցի կար գա վորումներում, այ նուա մե նայ նիվ որոշակի նվա զա-
գույն չափանիշներ են սահ մանվել, և արդյունքում մի քանի երկրներ մշակել են 
հարցի հստակ ու մանրամասն կար գա վորումներ։

Այդուհանդերձ, որոշ հարցեր դեռևս թողնված են անդամ պե տու թյունների 
հայեցողությանը։ Առաջին հարցը պարզ ըն տա նիքին չպատկանող ըն տա-
նիքի անդամների, մասնավորապես՝ ծնողների, չափահաս երեխաների 
և գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող զուգ ըն-
կերների վե րա միա վորումն է։ Այդ հարցն ունի հետագա քննարկման կարիք, 
հատկապես՝ ելնելով այն փաստից, որ եվրոպական երկրների հա սա րա կու-
թյուններում նկատվում է «ըն տա նիք» հասկա ցու թյունը ավելի լայն իմաստով 
ընկալելու միտում։ ԵՄ երկրներում տարբեր եղանակներով կար գա վորվող 
երկրորդ կարևոր հարցը ամուսինների և երեխաների նկատմամբ կիրառվող 
տարիքային սահ մանափակումներն են, իսկ երրորդ հարցը սպասելու ժամ-
կետն է, որից հետո ըն տա նիքի անդամները կարող են միանալ հովանավորին։ 

Ինչ վերաբերում է ներ գաղթի մյուս կա տե գո րիաներին՝ կարելի է նկատել ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման առումով սահ մանափակում կիրառելու միտում, 
օրինակ՝ ինտեգրմանն առնչվող պայ ման ների ներդրման միջոցով։ Սկսած 
2000 թվականից Նի դեռ լանդներ մուտք գործող գրեթե բոլոր օտար երկ-
րա ցիները հա մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու հնա րա վորու թյուն ստա-
նալու համար պետք է հանձնեն հոլանդերենի իմացությունը և քա ղա քա-
ցիաիրավական գիտելիքները ստուգող քննություն։ Մյուս կողմից, Գերմանիան 
և Ֆրան սիան այդպիսի պայ ման ներ ներ կա յացրել են բոլորովին վերջերս։ 
Դանիան ըն տա նիքի վե րա միա վորման վե րա բեր յալ սահ մանափակող քա-
ղա քա կանություն որդեգրած երկրի մեկ այլ օրինակ է։ Դանիայի օրենս դրու-
թյամբ նա խա տես վում են մի շարք պայ ման ներ, որոնք պետք է բավարարվեն 
հատկապես ամուսինների մասով ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքում։ 
Պայմանները վերաբերում են ամուսինների նկատմամբ կիրառվող՝ նվա զա-
գույն տարիքի բարձր շեմ նախատեսող պա հանջին, ինչպես նաև ինտեգրման 
պայ մանին («կապ վա ծու թյան պա հանջ»)։ 

Այս ուսում նա սի րության մեջ քննարկվող՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորմանն 
առնչվող առանձին պայ ման ները թերևս չեն առաջացնում «Ընտանիքի վե րա-
միա վորման մասին» հրա հանգի դրույթների խախ տում։ Ըստ էության, պայ-
ման ներն ինքնին չեն առաջացնում նաև ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի դրույթների 
խախ տում։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի առն չու թյամբ պետք է անցկացվի 
արդար հարաբերակցության թեստ անհատի և ամբողջությամբ վերցված 
համայնքի շահերի միջև, որպեսզի գնահատվի, թե արդյոք իրականում 
պահպանվում է ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածը։ Ազգային մա կար դակում կիրառվող 
մի շարք պայ ման ներ, ինչպես օրինակ՝ նախքան ըն տա նիքի վե րա միա-
վորումը երկարաձգված սպասելու ժամ կետները և ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման առն չու թյամբ երեխաների նկատմամբ կիրառվող տարիքային սահ-
մանափակումները, այ նուա մե նայ նիվ, ԵՍԽ–ի տեսանկյունից համարվում են 
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խնդրահարույց հարցեր։

Ընտանիքի վե րա միա վորման կա պակ ցու թյամբ ԵՄ ընդհանուր քա-
ղա քա կանության հետագա մշակման և ազգային կար գա վորումների 
ազատականացման միջոցով հնա րա վոր է ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
գործընթացը դարձնել ավելի թափանցիկ և արդար։

2.3.3.2 Աշխատանքը

Սույն բաժնում քննարկվում են ներ գաղթի մեկ կոնկրետ կա տե գո րիայի՝ աշ-
խա տանքի նպա տակով ներ գաղթի դեպքում կիրառվող պայ ման ները։ Այս 
ուսում նա սի րության մեջ ընդգծվում է, որ ազգային մա կար դակում կարելի է 
տարբերակել աշ խա տանքի երեք հիմնական կա տե գո րիա՝ վարձու աշ խա-
տանք, ոչ վարձու աշ խա տանք և սեզոնային աշ խա տանք։ Նշված կա տե գո-
րիաներից յուրաքանչյուրը կքննարկվի ստորև։

Ի տարբերության ներ գաղթի որոշակի այլ կա տե գո րիաների, օրինակ՝ ըն տա-
նիքի վե րա միա վորում և ուսում նա ռու թյուն ու վե րա պատ րաստում, ներկայումս 
առկա չէ ԵՄ մա կար դակով գործող որևէ միջոց, որը կվերաբերի երրորդ 
երկրներից աշ խա տանքի նպա տակով իրականացվող ներ գաղթին։ Հաշվի 
առնելով Եվրոպայում առկա ժողովրդագրական խնդիրները և աշ խա տա-
շու կայի պա հանջարկը՝ թերևս հակասական է թվում այն փաստը, որ այդ 
կարևոր խնդիրը դեռևս չի արծարծվել ԵՄ մա կար դակում։ Այս իրավիճակը 
հիմնականում հետևանք է այն հան գա մանքի, որ անդամ պե տու թյունները 
չեն ցանկանում այդ խնդրի առումով զիջել իրենց ինքնիշխանությունը և 
ցանկանում են պահպանել իրենց իրավասությունը՝ կապված աշ խա տանքային 
միգրացիայի իրենց քա ղա քա կանությունը ազգային աշ խա տա շու կայում տիրող 
իրավիճակին հա մա պա տաս խանեցնելու հետ (Permanent Dictionary 2007, 
Groenendijk 2005)։ 

«Վարձատրվող վարձու աշ խա տանքի և ոչ վարձու տնտեսական գոր ծու-
նեու թյան120 նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների մուտքի և բնա-
կության/կա ցու թյան պայ ման ների մասին» Խորհրդի հրա հանգի վե րա բեր-
յալ Հանձնաժողովի 2001 թվականի առաջարկի շուրջ քննարկումները եղան 
ապարդյուն, և առաջարկն ի վերջո մերժվեց (տե՛ս նաև Միգրացիայի վե րա-
բեր յալ ԵՄ օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության ձևավորումը բաժնի 2–րդ 
կետը)։ Այ նուա մե նայ նիվ, Տնտեսական միգրացիայի121 կառավարման առն չու-
թյամբ ԵՄ մոտեցման վե րա բեր յալ Կանաչ փաստաթղթի մեկնարկի, ինչպես 
նաև 2005 թվականի հունիսին տեղի ունեցած հանրային լսումների միջոցով 
նոր քա ղա քա կան թափ հաղորդվեց խնդրին (Carrera, 2007)։ Հանձնաժողովի 
2005 թվականի դեկտեմբերի՝ «Օրինական միգրացիայի վե րա բեր յալ քա ղա-
քա կանության ծրագրով»122 (Օրինական միգրացիայի 2005 թվականի ծրագիր) 
սահ մանվեց այդ ոլորտում միասնական քա ղա քա կանության մշակման վե րա-

120 COM (2001) 386, 2001 թվականի հուլիսի 11։
121 COM (2004) 811, 2005 թվականի հունվարի 11։
122 COM (2005) 669, 2005 թվականի դեկտեմբերի 21։
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բեր յալ ճանապարհային քարտեզ։ Եվ ինչպես 2007 թվականի սեպտեմբերին 
Լիսաբոնում կայացած՝ Օրինական ներ գաղթի վե րա բեր յալ բարձր մա կար-
դակի համաժողովում հանձ նա կա տար Ֆրանկո Ֆրատտինին իր խոսքում նշել 
է՝ «վերջին երեք տարիներին ԵՄ առաջնորդները ըն դու նել են այս ոլորտում 
հա մա ձայնեցված գործողությունների կարևորությունը» (Frattini, 2007)։ Այս 
կա պակ ցու թյամբ 2007 թվականի հոկտեմբերի 23–ին Հանձնակատարը ներ-
կա յացրեց երկու օրենսդրական առաջարկ՝ «Երրորդ երկրից բոլոր աշ խա-
տողների հիմնական սոցիալ–տնտեսական իրա վունքների մասին» ընդհանուր 
շրջանակային հրա հանգ և «Բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
միգ րանտների՝ հա մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու մասին» հրա հանգ։123 
Այդ երկու հրա հանգների առաջարկները քննարկվում են Միգրացիայի վե րա-
բեր յալ ԵՄ օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության ձևավորումը բաժնի 2–րդ 
կետում։

Ուսումնասիրության հաջորդ բաժնում նկարագրվում և վերլուծվում է ԵՄ 27 
անդամ պե տու թյուններում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների աշ խա տանքային 
միգրացիային առնչվող իրավիճակը, ինչը հետևաբար կարող է նպաստել 
այդ երկու առաջարկների, ինչպես նաև, ավելի լայն իմաստով, օրինական 
միգրացիայի շուրջ հետագա քննարկումներին։

2.3.3.2.1. Վարձու աշ խա տանքը

Սույն բաժնում անդրադարձ կարվի աշ խա տանքի երեք ենթակա տե գո րիա-
ներից առաջինին՝ վարձու աշ խա տանքին (ներառյալ բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտու թյուններ ունեցող աշ խա տողների վարձու աշ խա տանքը)։ 

Լորի–Բլումն ընդդեմ Լանդ Բադեն Վյուրթեմբերգի գործի (Գործ թիվ 66/85) 
առն չու թյամբ՝ Ար դա րա դա տու թյան եվրոպական դա տա րանը նշել է, որ՝ 
«Աշխատանքային հարաբերության կարևոր հատկանիշ է ... այն հան գա-
մանքը, որ որոշակի ժա մա նակահատվածում անձը այլ անձի համար և նրա 
ղեկավարությամբ մատուցում է ծա ռա յու թյուններ, որի դիմաց նա ստա-
նում է վարձատրություն»։ Աշխատանքի այս ձևը տարբերվում է ոչ վարձու 
աշ խա տանքից (ինքնուրույնաբար աշխատելը)։ Անհրաժեշտ է տարբե-
րակել նաև վարձու աշ խա տանքը և սեզոնային աշ խա տանքը, քանի որ վեր-
ջինը ենթադրում է զբաղվածություն միայն տարվա սահ մանափակ ժա մա-
նակահատվածի ընթացքում։

Պետք է նշել, որ այժմ ԵՄ մա կար դակում ընթացող՝ աշ խա տանքային 
միգրացիայի շուրջ ներկա քննարկումներն աստիճանաբար կենտրոնանում 
են վարձու աշ խա տանքի վրա, և քննարկման առանցքում բարձր մաս նա գի-
տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներն են, քանի որ քա ղա քա կան 
տեսակետից նրանց ներ գաղթը, ի տարբերություն այլ աշ խա տողների, ավելի 
քիչ հակասական է։ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող՝ 
ոլորտին առնչվող ԵՄ չորս հրա հանգներից առաջինը վերաբերում է բարձր 

123 COM (2007) 638 և COM (2007) 637, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։



ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն 

106

մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներին հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելուն (Օրինական միգրացիայի 2005 թվականի պլան)։

Ազգային մա կար դակում իրավիճակի ընդհանուր պատկերն ունենալու 
համար պետք է հաշվի առնել, որ ազգային աշ խա տա շու կայի պա-
հանջարկները բավարարվում են ոչ միայն ակնհայտորեն աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթած անձանց կողմից, այլ նաև պե տու թյան մարդասիրական 
պարտավորությունների կա տա րման հա մա ձայն մուտք գործող այլ ներ գաղ-
թողների, ինչպես օրինակ՝ որպես փախս տա կան ներ կամ ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման նպա տակով մուտք գործող անձանց կողմից։ Միայն աշ խա տանքի 
նպա տակով ներ գաղթը կարող է կառավարվել պե տու թյան կողմից՝ այն 
ազգային աշ խա տա շու կայում տիրող իրավիճակին հա մա պա տաս խանեցնելու 
համար։

ԵՄ բոլոր անդամ պե տու թյունները սահ մանել են ազգային օրենս դրու թյուն, 
որով կար գա վորվում է երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելը վարձու աշ խա տանքի նպա տակով։ Ամփոփելով կարելի է 
նշել, որ առանցքային նպա տակներն են պա հանջարկ ունեցող աշխատուժի 
մատ չելիության ապահովումը, ինչպես նաև աշ խա տա շու կայում արդեն իսկ 
առկա աշ խա տողների աշ խա տանքի պահպանումը։ Տե՛ս, օրինակ, «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» ֆիննական ակտի 70–րդ հոդվածը. «Վար  ձու աշ խա-
տողներին տրվող բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ների համակարգի 
նպա տակը աշ խա տանքի մատչելիության ապահո վումն է համակարգված, 
արագ և ճկուն եղանակով՝ հաշվի առնելով գոր ծա տուների և օտար երկ րա ցի 
աշ խա տողների իրավական պաշտպա նու թյունը և աշ խա տա շու կայում արդեն 
իսկ առկա աշ խա տանքային հնա րա վորու թյունները»։

ԵՄ մա կար դակում ներ պե տա կան (ԵՄ մասշտաբով) աշ խա տա շու կայի 
պաշտպանությունը սահ մանվում է Համայնքի նախապատվության սկզբուն-
քով (տե՛ս նաև Միգրացիայի վե րա բեր յալ ԵՄ օրենս դրու թյան և քա ղա-
քա կանության ձևավորումը բաժնի 2–րդ կետը)։ Խորհրդի՝ պարտադիր 
ուժ չունեցող բանաձևով հաստատված է, որ «Անդամ պե տու թյունները 
կուսումնասիրեն իրենց տարածքներ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով հա-
մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու մասին դիմումները, միայն եթե անդամ 
պե տու թյունում առկա թափուր աշխատատեղերը չեն կարող համալրվել 
ազգային և համայնքային աշխատուժի կամ այդ անդամ պե տու թյունում 
մշտական հիմունքներով օրինական բնա կություն հաստատած և այդ անդամ 
պե տու թյան կանոնավոր աշ խա տա շու կայի մաս կազմող, սակայն Համայնքի 
աշխատուժ չհամարվող անձանց միջոցով» (Խորհրդի 1994 թվականի հունիսի 
20–ի բանաձև)։124 Այսպիսով, Համայնքի նախապատվության սկզբունքի հիման 
վրա՝ «ներ պե տա կան աշ խա տա շու կան» կազմված է տվյալ ԵՄ անդամ պե տու-
թյան քա ղա քա ցիներից, ԵՄ այլ քա ղա քա ցիներից և օրինական բնա կություն 
հաստատած՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներից։ ԵՄ երկրներում աշ խա տա շու-
կայի ուսում նա սի րությունների նպա տակն է ստուգել, որ ներ պե տա կան աշ խա-

124 ՊՏ 1996 C 274/3, 1994 թվականի հունիսի 20։
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տա շու կայում չլինեն հա մա պա տաս խան որակավորում չունեցող թեկնածուներ։

Վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին առնչվող ըն թա ցա-
կարգերը

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են հա մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու 
ըն թա ցա կարգերը՝ ներառյալ անհրաժեշտ դիմումների և թույլ տվու թյունների 
քանակը, այդ թույլ տվու թյուններն ստա նալու համար դիմելու հնա րա վորու-
թյուն ունեցող անձինք (հավանական գործատուն կամ աշ խա տողը), դիմումը 
(դիմումները) ներ կա յաց նելու վայրը, թույլ տվու թյուններ տալու իրավասություն 
ունեցող մարմինները և գործընթացի սովորական տևո ղու թյունը։125 

Թույլտվությունները և դիմումները

ԵՄ անդամ պե տու թյուններն օգ տա գործում են վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթը կար գա վորող տարբեր համակարգեր։ Չկա որևէ 
միասնական ըն թա ցա կարգ, ուստի, գործատուի և աշ խա տողի համար ԵՄ 
ամբողջ տարածքում պա հանջվում են տարբեր թույլ տվու թյուններ։ Որոշ 
անդամ պե տու թյուններ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթի 
համար պա հանջում են մինչև երեք թույլ տվու թյուն։126 Այդպիսի պա հանջների 
հետ կապված դժվարությունները կարող են էլ ավելի խորանալ տարբեր 
մարմինների հնա րա վոր ներգրավմամբ։

Անդամ պե տու թյունները մեծ նշանակություն են տալիս տեղական աշ խա-
տա շու կայի պաշտպանության հարցին և պարտավորվում են պահպանել 
Համայնքի նախապատվության սկզբունքը։ Այսպիսով, օտար երկ րա ցիներն 
ընդհան րապես պետք է ունենան ոչ միայն տվյալ երկրում բնակվելու թույլ տվու-
թյուն, այլ նաև աշխատելու հնա րա վորու թյուն տվող հատուկ թույլ տվու թյուն։

Տրամադրված տարբեր թույլ տվու թյունները վերլուծելիս կարևոր է տարբե-
րակել, թե արդյոք վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթի հաստա-
տումը կա տա րվում է միայն մեկ թույլտվության հիման վրա, թե դրա համար 
անհրաժեշտ է երկու թույլ տվու թյուն։ Եթե պա հանջվում է միայն մեկ թույլ տվու-
թյուն, ապա երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կստանա վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որը նրան կտա այդ երկրի 
տարածքում բնակվելու և աշխատելու հնա րա վորու թյուն։ Եթե պա հանջվում է 
երկու թույլ տվու թյուն, ապա բնա կության/կա ցու թյան թույլտվու թյան և աշ խա-
տանքի թույլտվության համար պետք է դիմել առանձին։ ԵՄ անդամ պե տու-

125 Այստեղ ներառված են ԵՄ բոլոր 27 անդամ պե տու թյունները, այ նուա մե նայ նիվ, Էստոնիայի 
աշ խա տանքի թույլտվության համակարգը, որը նախևառաջ կիրառվում է այն անձանց նկատմամբ, 
որոնց հա մա պա տաս խան երկիր են ըն դու նել այլ հիմքերով, օրինակ՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորում, 
ուսանողներ և այլն, և որոնք արդեն գտնվում են այդ տարածքում, չի քննարկվում այստեղ, քանի 
որ այն չի տարածվում ներ գաղթի վրա, որի առաջնահերթ նպա տակը վարձու աշ խա տանքն է։
126 Աշխատանքի թույլ տվու թյուն, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն և գործատուի համար 
նա խա տես ված թույլ տվու թյուն։
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թյուններից ավելի, քան երկու երրորդը կիրառում են մի համակարգ, որով 
պա հանջվում է երկու թույլ տվու թյուն։ Պետք է նշել, որ տարբերություններ 
կան կապված այն հան գա մանքի հետ, թե ովքեր պետք է դիմեն թույլ տվու-
թյուն ստա նալու համար և ում են տրա մա դրվում թույլ տվու թյունները՝ ապագա 
գործատուին կամ աշ խա տողին։

Ինչ վերաբերում է բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն-
ներին (երկու թույլ տվու թյուն պա հանջող համակարգ) և վարձու աշ խա-
տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններին (մեկ 
թույլտվության պա հանջող համակարգ), ԵՄ անդամ պե տու թյուններից 
ճնշող մեծամասնությունում այդ թույլ տվու թյունների համար պետք է դիմեն և 
ստանան երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ֆին լան դիայում, 
օրինակ, վարձու աշ խա տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյան համար դիմումը կարող է ներ կա յացվել երրորդ երկրի քաղա քացու կամ 
նրա անունից գործող գործատուի կողմից։ Աշխատանքի թույլ տվու թյունների 
(երկու թույլ տվու թյուն պա հանջող համակարգով) առումով՝ ազգային մա կար-
դակում սահ մանվում են բազմաթիվ հնա րա վորու թյուններ՝ թույլտվության 
համար դիմում կարող է ներ կա յաց նել ապագա աշ խա տողը և ստա նալ թույլ-
տվու թյունն արդեն աշ խա տողի կար գա վի ճակում (օրինակ՝ Դանիայում). 
թույլտվության համար կարող է դիմել կամ գործատուն կամ ապագա աշ-
խա տողը, սակայն թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է աշ խա տողին (օրինակ՝ 
Իռլանդիայում), կամ թույլտվության համար դիմում և թույլ տվու թյունը ստանում 
է գործատուն (օրինակ՝ Նի դեռ լանդներում)։ 

Ինչպես նշված է վերևում, բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուններից բացի՝ որոշ երկրներ պա հանջում են, որ օտար երկ րա ցիներն 
ունենան նաև երրորդ թույլ տվու թյուն, որը կոչվում է գործատուի համար նա-
խա տես ված թույլ տվու թյուն։ Այդ լրացուցիչ թույլտվության պա հանջը ներ-
կա յացվում է աշ խա տա շու կայի պաշտպանության նպա տակով։ Բելգիա-
յում կիրառվող համակարգը գործում է «թափուր աշխատատեղի հիմքով»՝ 
նախքան ապագա աշ խա տողը կկարողանա դիմել աշ խա տանքի թույլտվու-
թյան համար, նրա գործատուն պետք է ներ կա յաց նի «զբաղվածության 
թույլտվության» համար դիմում, որը կտրա մա դրվի, միայն եթե տեղական աշ-
խա տա շու կայում անհնար է գտնել աշ խա տող, ով կարող է զբաղեցնել թափուր 
պաշտոնը (աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն)։127 

Չեխիայի Հանրապե տու թյունում կիրառվում է նաև երեք թույլ տվու թյուն պա-
հանջող համակարգ. գործատուի համար նա խա տես ված թույլ տվու թյունը և 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում են, միայն եթե հնա րա վոր չէ 
գտնել հա մա պա տաս խան բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող 
թեկնածու։ Ավելին, գործատուի համար նա խա տես ված թույլտվության համար 
դիմումը, ի թիվս այլ տվյալների, պետք է պարունակի պա հանջվող օտար երկ-
րա ցի աշ խա տողների ստույգ թիվը (ներառյալ իգական սեռի աշ խա տողների 
տոկոսային հարաբերությունը) և ձեռնարկատիրոջ՝ ձեռ նար կա տի րական գոր-

127 Աշխատաշու կայի ուսումն ա սի րությունները քննարկվում են ստորև։
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ծու նեու թյամբ զբաղվելու թույլ տվու թյունը հաստատող փաստաթուղթը։ Այս 
իմաստով, Չեխիայում կիրառվող համակարգով նա խա տես վում է ավելին, քան 
պարզապես մեկ օտարերկրացու՝ աշ խա տա շու կա մուտքի վերահսկողությունն 
է՝ դիտարկելով նաև ըն կերության տարբեր առանձ նա հատ կու թյունները։

Վերը նշված վերլուծությամբ ցույց է տրվում, որ գործող համակարգերը ունեն 
բարդ մեխանիզմ։ Տարբեր ազգային զեկույցներում հաճախ նկատվել է, որ 
գործող համակարգերն ընկալվում են որպես աշ խա տանքային միգրացիային 
խոչընդոտող գործոն։ Օրինակ՝ Չեխիայի Հանրապե տու թյան մասին զեկույ-
ցում նշվել է, որ համակարգի բարդությունը «հակասում է դեպի այդ երկիր ներ-
գաղթը խթանելու և առավել մեծ թվով միգ րանտ աշ խա տողներ ներ գրավելու՝ 
պե տու թյան մոտեցմանը» (տե՛ս Չեխիայի Հանրապե տու թյան երկրի զեկույցը)։ 

Ավելին, տարբեր մտահոգությունների տեղիք են տալիս աշ խա տանքի թույլ-
տվության համակարգը և միգ րանտ աշ խա տողների համար պաշտպանության 
բացակայությունը։ Նշված թերություններից մեկն այն է, որ աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյունները երբեմն տրա մա դրվում են ոչ թե երրորդ երկրի քաղաքացուն, 
այլ գործատուին։ Բարուան և Չոլեվինսկին վիճարկում են, որ «եթե գործատուն 
չափազանց մեծ իրավասություններ ունենա աշ խա տողի նկատմամբ, ապա 
դա կարող է հանգեցնել չարաշահման դեպքերի, հատ կա պես եթե միգ րանտը, 
գտնվելով այդ երկրում, դժվարանում է կամ չի կարո ղանում փոխել վարձու աշ-
խա տանքը» (Baruah and Cholewinski, 2007, 19)։

Դիմումը ներ կա յաց նելու վայրը

Ըստ ըն դուն ված գործելակերպի՝ վարձու աշ խա տանքի, ինչպես նաև այլ նպա-
տակներով ներ գաղթի դեպքում, երրորդ երկրի քա ղա քա ցին բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ մուտքի վիզա ստա նալու համար պետք է դիմի 
արտերկրում՝ նախքան հյուրընկալող երկիր մուտք գործելը։

Նույն կերպ անձը աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ստա նալու համար պետք 
է դիմի դեռևս արտերկրում գտնվելիս։ Այսինքն՝ երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին նախքան ԵՄ անդամ պե տու թյուն մուտք գործելը պետք է ապահովված 
լինի աշ խա տանքով։ Նշված պայ մանից բացառություն է «աշ խա տանք 
փնտրողի թույլ տվու թյունը» (որը, օրինակ, կիրառվում է Իս պա նիայում), 
որը մանրամասնորեն քննարկվում է ստորև։ Հիշատակման արժանի է այն 
փաստը, որ Լեհաստանում և Իտա լիայում գործում է այնպիսի համակարգ, 
որով վարձու աշ խա տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան վերջնական 
թույլ տվու թյունը տրվում է հենց այն պահին, երբ օտար երկ րա ցին գտնվում է 
տվյալ երկրում։ Այ նուա մե նայ նիվ, նախքան մուտք գործելը անհրաժեշտ է ձեռք 
բերել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու խոստում (Լեհաստան) կամ 
առաջարկված «բնա կության/կա ցու թյան մասին պայ մանագրի» հաստատում 
(Իտա լիա)։ 
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Իրավասու մարմինները

Ինչպես ներ գաղթի մյուս թույլ տվու թյունները, բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունները ևս ԵՄ–ում տրվում են ներ գաղթի հարցերով զբաղվող 
իրավասու ազգային մարմնի կողմից (տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.1 
կետը)։ Առավել մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում այն հարցը, թե որ 
ազգային մարմինն է պատասխանատու երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյուն տալու համար։ Այդ իրավասությունը վերապահված 
է ներ գաղթի համար պատասխանատու, թե՞ զբաղվածության համար պատաս-
խանատու մարմնին։ ԵՄ երկրներից ճնշող մեծամասնությունում աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյունների տրա մա դրման հարցերով զբաղվում են զբաղվածության 
համար պատասխանատու մարմինները։ Կախված ազգային մա կար դակով 
կիրառվող մեխանիզմից՝ այդ մարմիններից են, օրինակ՝ Զբաղվածության 
ազգային գոր ծա կա լու թյունը (Ֆրան սիա), Աշխատանքի և սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան նախարարությունը (Կիպ րոս) ու Սահմանային և ներ գաղթի 
հարցերով գոր ծա կա լու թյունը (ՄԹ ներքին գործերի նախարարության ստո-
րա բա ժանում)։ Բացի դրանից՝ պատասխանատվությունը կարող է ընկնել 
տա րա ծա շրջանային մարմնի վրա. օրինակ՝ Բելգիայում աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյունը տրա մա դրվում է զբաղվածության համար պատասխանատու 
տարածքային մարմնի կողմից։ Աշխատողներին հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելու համար քվոտա սահ մանող երկրներում զբաղվածության 
հարցերով զբաղվող մարմինները սո վո րա բար ավելի քիչ են մասնակցում 
անձին փաստացի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու գործընթացին։ Սովորաբար 
նրանք ուսումնասիրում են ազգային աշ խա տա շու կայի պա հանջարկը և իրենց 
ներդրումն ունենում ազգային քվոտայի սահ մանման հարցում։ 

Եթե գործընթացում ներգրավվում են զբաղվածության հարցերով զբաղվող 
մարմինները, նրանք կա տա րում են հետևյալ երկու գործառույթներից մեկը՝ 
կամ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը տրվում է զբաղվածության հարցերով 
զբաղվող մարմնի կողմից, կամ նախքան աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա-
մա դրելը ներ գաղթի հարցերով զբաղվող մարմինը հայցում է այդ մարմնի 
կարծիքը։ Կարելի է նկատել, որ ԵՄ անդամ պե տու թյուններում առաջին 
տարբերակին փոքր–ինչ նախապատվություն են տալիս։ 

Այդպիսի համակարգերը առաջացնում են այնպիսի բարդություն, որի պայ-
ման ներում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները (և երբեմն գործատուները) 
ստիպված են գործ ունենալ երկու տարբեր մարմինների հետ, ինչն է՛լ ավելի է 
բարդացնում և երկարաձգում գործընթացը։ Ֆին լան դիայում համակարգը 
քննա դատության է ենթարկվել որպես չափազանց բարդ և դժվարըմբռնելի 
մեխանիզմ. գործատուները բողոքել են օտար երկ րա ցի աշ խա տողներ վար ձելու 
գործընթացի բարդությունից և դիմել են Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն՝ 
գործընթացը պարզեցնելու խնդրանքով (Ֆին լան դիայի միգրա ցիայի ոլորտի 
պաշտոնյաների հետ հարցազրույցներ, 2007թ.)։ Այդ խնդիրն արծարծվել է 
Միգրացիայի ոլորտի պետական քա ղա քա կանության ծրագրի չորրորդ քա-
ղա քա կանության ուղեցույցում, որում նշվում է, որ աշ խա տանքային ներ գաղթի 
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առումով թույլտվության համակարգը պետք է պար զեցվի (Միգրացիայի ոլորտի 
քա ղա քա կանության ֆիննական ծրագիր, 2006թ.)։

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

Վարձու աշ խա տանքի համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
տալու ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը որոշվում է բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունների համար սահ մանված ընդհանուր կանոններով 
(տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.1 կետը)։ Աշխատանքի թույլտվության 
պարագայում անդամ պե տու թյունների զգալի մասում դիմումին ընթացք 
տալու ժամ կետը չի կար գա վորվում օրենս դրու թյամբ։ Պետք է նաև նշել, որ 
դիմումին ընթացք տալու ժամ կետներն էապես տարբերվում են անդամ պե-
տու թյուններում։ Այս ուսում նա սի րությունը ցույց է տալիս, որ իրավասու 
մարմիններին անհրաժեշտ է միջինը երեք օրից (Բուլղարիա) մինչև երկու 
ամիս (օրինակ՝ Լիտվա)՝ աշ խա տանքի թույլտվության համար դիմումին 
ընթացք տալու համար։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ որոշ անդամ պե տու-
թյուններում աշ խա տանքի նախնական թույլ տվու թյունը տրվում է միայն մեկ 
տարով կամ նույնիսկ պակաս ժամ կետով, եթե այդպիսին նշվում է աշ խա-
տանքային պայ մանագրում, ապա երկու ամիս տևո ղու թյամբ ընթացք տալու 
ժամ կետը հարաբերականորեն երկար է։

Վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող պայ ման ները

Սույն բաժնում քննարկվում են ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից սահ-
մանված այն պայ ման ները, որոնք պետք է բավարարվեն նախքան երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիները կդիմեն միգրացիայի՝ վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով։ Պետք է հիշել, որ դեպի ԵՄ անդամ պե տու թյուններ միգրացիայի 
դիմող օտար երկ րա ցիները պետք է նաև բավարարեն բնա կության/կա ցու թյան 
համար սահ մանված ընդհանուր պայ ման ները (տե՛ս Համեմատություն բաժնի 
2.3.1 կետը)։ Բացի այդ ընդհանուր պայ ման ներից՝ պե տու թյունները սահ մանում 
են ներ գաղթի կոնկրետ նպա տակին հատուկ պայ ման ներ։ Աշխատանքի նպա-
տակով ներ գաղթի դեպքում հիմնական պայ ման ներն այն պայ ման ներն են, 
որոնք սահ մանված են ազգային աշ խա տա շու կայի մատչելիությունը կար գա-
վորելու նպա տակով, օրինակ՝ աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րությունները կամ 
քվոտայի պա հանջները։ Սույն բաժնում շեշտը կդրվի միայն վարձու աշ խա-
տանքի նպա տակով ներ գաղթի դեպքում կիրառվող կոնկրետ պայ ման ների 
վրա։

Ազգային աշ խա տա շու կայի մատչելիությունը կար գա վորող պայ ման ները

Ինչպես նշվեց նախորդ բաժնում, բոլոր ԵՄ անդամ պե տու թյունները 
պարտավորեցնում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին ունենալ որևէ տեսակի 
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թույլ տվու թյուն, սո վո րա բար՝ աշ խա տանքի թույլտվության ձևով, նախքան 
իրենց տարածքում վարձու աշ խա տանքի անցնելը։ Այսպիսով, աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն ունենալը վարձու աշ խա տանքի համար բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու նախապայ ման ն է։ Ուստի, գործատուն կամ 
օտար երկ րա ցին (կախված կոնկրետ երկրից) պետք է ներ կա յաց նի աշ խա-
տանքի թույլտվության համար դիմումը, և պետք է ստանա այդ թույլ տվու-
թյունը իրավասու մարմինների կողմից նախքան նա կկարողանա ներ կա յաց նել 
դիմում բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար։ Այն համակարգերում, 
որոնցում պա հանջվում է միայն մեկ թույլ տվու թյուն, աշ խա տա շու կայի պա-
հանջները և ներ գաղթին առնչվող հարցերը կուսումնասիրվեն մեկ ըն թա ցա-
կարգում։

Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությունը կամ աշ խա տանքային 
միգրացիայի համար քվոտան

ԵՄ անդամ պե տու թյունների ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում է, որ 
հա մա պա տաս խան մարմինները, նախքան աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տալը, 
կա տա րեն ներ պե տա կան աշ խա տա շու կայում տիրող իրավիճակի գնահատում։ 
Անդամ պե տու թյունները սո վո րա բար ընդունում են հետևյալ երկու 
տարբերակներից մեկը՝ աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն կամ քվոտային 
համակարգ։ Երկու տարբերակները կիրառվում են միայն շատ հազվադեպ 
դեպքերում, օրինակ՝ Էստոնիայում։

Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությունների և քվոտաների կիրառման նպա-
տակն է կառավարել աշ խա տանքային միգրացիան և լրացուցիչ աշխա-
տուժի պա հանջարկ ունեցող ոլորտներում ըն դու նել երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցի հանդիսացող այնքան աշ խա տողների, որքան պա հանջարկ կա 
ազգային տնտեսություններում։ Միևնույն ժա մա նակ, աշ խա տա շու կայի 
ուսում նա սի րությունների և քվոտաների միջոցով հսկողություն և (կամ) սահ-
մանափակումներ են իրականացվում աշ խա տանքային միգրացիայի նկատ-
մամբ, ինչը նաև պաշտպանում է ազգային աշ խա տա շու կաները և երկրում 
արդեն իսկ բնակվող աշ խա տողներին։

Քվոտան128 միգ րանտ աշ խա տողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
համար կիրառվող ֆիքսված քանակական սահ մանային շեմն է։ Քվոտաները 
կարող են սահ մանվել հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու ենթակա միգ-
րանտ աշ խա տողների փաստացի ֆիքսված թվի կամ ընդհանուր աշխատուժի 
տոկոսային հարաբերության տեսքով (Baruah and Cholewinski, 2007)։ 
Քվոտաների թերությունը ճկունության բացակայությունն է և աշ խա տա շու կայի 
փոփոխվող պա հանջարկին արձագանքելու անհնարինությունը (Baruah and 
Cholewinski, 2007)։

128 Տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.1 կետի 65–րդ հղումի ծանոթագրությունը։ Սույն ուսումն ա սի-
րության նպա տակներով՝ «քվոտա» տերմինն օգ տա գործ վում է փաստացի քվոտաների և շեմերի 
համար։ 
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Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությունը նա խա տես ված է գնահատելու համար՝ 
արդյոք տեղական աշ խա տա շու կայում կան անձինք, ովքեր կարող են կա տա-
րել տվյալ աշ խա տանքը (տե՛ս Համայնքի նախապատվության սկզբունքը)։ 
Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությամբ պետք է պա հանջվի, որ որոշակի ժա-
մա նակահատվածում գործատուն թափուր աշխատատեղի մասին տեղեկացնի 
աշ խա տանքի հարցերով ազգային մարմիններին կամ ցույց տա, որ որոշակի 
ժա մա նակահատվածում ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել տեղական շու կայից 
պաշտոնը համալրելու համար (Baruah and Cholewinski, 2007)։ 

Քանի որ քվոտաները հիմնականում գործում են տարեկան կտրվածքով և 
սահ մանվում են առաջիկա տարում առաջացած աշխատուժի պա հանջարկի 
գնահատման հիման վրա, աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություններն 
անցկացվում են յուրաքանչյուր աշ խա տողի համար առանձին։ Քվոտաները 
սո վո րա բար սահ մանվում են կենտրոնական կառավարման մա կար դակում՝ 
հա մա պա տաս խան տարբեր շահառուների՝ գործատուների ու միու թյունների, 
տարածքային մարմինների ու քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան հետ հա-
մա ձայնեցմամբ։ Եվ հակառակը, աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություններն 
անցկացվում են իրավասու մարմնի կողմից, ինչպես օրինակ՝ աշ խա տա շու կայի 
հարցերով խորհուրդները կամ զբաղվածության գրա սե նյակները։ Քվոտաները 
հաճախ բաժանվում են ենթաքվոտաների՝ հատուկ պա հանջարկ ունեցող մաս-
նա գի տա կան խմբերի համար սահ մանելով առաջնահերթություններ։ Այն 
երկրներում, որտեղ կիրառվում են աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություններ, 
առաջնահերթություններ սահ մանելիս աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն 
սո վո րա բար չի կիրառվում այն մաս նա գի տա կան խմբերի դեպքում, որոնց 
պակասը զգացվում է, կամ որոնք այլ կերպ ունեն պա հանջարկ, օրինակ՝ 
բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողների կոնկրետ կա-
տե գո րիաները (Baruah and Cholewinski, 2007)։ 

Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությունները և քվոտաները ԵՄ 
երկրներում

ԵՄ անդամ պե տու թյունների մեծ մասում կիրառվում են աշ խա տա շու կայի 
ուսում նա սի րություններ, մինչդեռ Ավս տրիան, Էստոնիան, Հունաստանը, 
Իտա լիան, Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սլովենիան և Իս պա նիան ըն դու նել 
են քվոտային համակարգ։

Էստոնիայում կիրառվում են և՛ աշ խա տա շու կայի գնահատման, և՛ քվոտային 
համակարգերը՝ Էստոնիայում աշ խա տանք փնտրող երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների նկատմամբ կիրառվում է աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն, 
ինչպես նաև քվոտայով նա խա տես ված հասանելի տեղի առկայության 
նախապայ մանը։ Էստոնիայում կիրառվում է ընդհանուր ներ գաղթի քվոտա, 
որը կիրառելի է ներ գաղթի բոլոր տեսակների դեպքում՝ անկախ ներ գաղթի 
կա տե գո րիայից։ Էստոնիայի «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով ներ գաղթի 
տարեկան քվոտան սահ մանվում է որպես «Էստոնիա ներ գաղ թող օտար երկ-
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րա ցիների նկատմամբ կիրառվող քվոտա, որը տարեկան կտրվածքով չպետք է 
գերազանցի Էստոնիայի մշտական բնակչության 0.05 տոկոսը»։ Դա ֆիքսված 
թիվ է, որի համար տարեկան կտրվածքով կա տա րվող ավտոմատ վերանայում 
չի նա խա տես վում129։

Հատուկ իրավիճակ է արձանագրվում նաև Հունգարիայում։ Աշխատանքի 
թույլ տվու թյուն կտրվի, եթե տեղական աշ խա տա շու կայում հնա րա վոր չէ 
գտնվել մաս նա գի տա կան որակավորում ունեցող աշ խա տողի (աշ խա տա-
շու կայի ուսում նա սի րություն)։ Այ նուա մե նայ նիվ, Զբաղվածության քա ղա քա-
կանության և աշ խա տանքի հարցերով նախարարությունը, հա մա պա տաս-
խան այլ նախարարությունների հետ հա մա ձայնությամբ, կարող է ըն դու նել 
որոշում, որով սահ մանվում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար աշ-
խա տանքի թույլտվության տրա մա դրման նախապայ ման ները և ըն թա ցա-
կարգը, ցանկացած ժա մա նակահատվածում ցանկացած վարչատարածքային 
միավորում, մայրաքաղաքում և Հունգարիայի ամբողջ տարածքում աշ խա-
տանքի տեղավորվող օտար երկ րա ցիների առա վե լա գույն թիվը և այն մաս նա-
գի տությունները, որոնց դեպքում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները չեն կարող 
տեղավորվել աշ խա տանքի՝ տվյալ ժա մա նակահատվածում առկա գոր ծա-
զրկության միտումների և կառուցվածքի հետևանքով։

Աշխատանքային միգրացիայի դեպքում կիրառվող քվոտաների առանձ-
նա հատ կու թյունները ԵՄ անդամ պե տու թյուններում

Ավս տրիայում բնակվելու թույլ տվու թյուն կարող են ստա նալ միայն 
«առանցքային աշ խա տողները»՝ վարձու աշ խա տանքի կոնկրետ նպա տակով։ 
«Առանցքային աշ խա տողների» համար անհրաժեշտ է քվոտայով նա խա տես-
ված հասանելի տեղի առկայություն և Աշխատաշու կայի հարցերով ծա ռա յու-
թյան կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակա ցու թյուն։130 Ավելին, 
աշ խա տանքի հետ կապված ներ գաղթի դեպքում ներ կա յացվում է կրկնակի 
քվոտայի պա հանջ։ Նախ քվոտա է կիրառվում բնա կություն հաստատելու 
նախնական թույլ տվու թյուն տալու դեպքում։ Դաշնային Կառավարությունը 
յուրաքանչյուր տարի որոշում է տրա մա դրվելիք բնա կություն հաստատելու 
թույլ տվու թյունների առա վե լա գույն թիվը։ Կառավարությունն ուսումնասիրում 
է ներ պե տա կան աշ խա տա շու կայի ընդգրկման կարողությունը և տարածքային 
մարմինների առաջարկները։ Ցանկացած այդպիսի առաջարկում ներ կա-
յացված թվերի գերազանցում կարող է թույլատրվել միայն տարածքային 
մարմնի հա մա ձայնությամբ։ Բացի դրանից՝ քվոտային համակարգ է գործում 
նաև աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների դեպքում՝ վարձու աշ խա տող և գոր ծա-
զուրկ օտար երկ րա ցիների թիվը, ըստ էության, չպետք է գերազանցի վարձու 
աշ խա տող և գոր ծա զուրկ՝ Ավս տրիայի քա ղա քա ցիների թվի ութ տոկոսը։

129 Տե՛ս Էստոնիայում կիրառվող քվոտայի վե րա բեր յալ քննարկումը Համեմատություն բաժնի 2.3.1 
կետում։
130 Փորձագիտական եզրակա ցու թյունը Աշխատաշու կայի հարցերով ծա ռա յու թյան տարածքային 
գրա սե նյակի կողմից երրորդ երկրի քաղաքացու՝ որպես առանցքային աշ խա տողի որակավորման 
վե րա բեր յալ տրված եզրակա ցու թյունն է։
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Հունաստանում յուրաքանչյուր տարի կայացվում է նախարարական մա կար-
դա կով համատեղ որոշում, որով սահ մանվում է վարձատրվող վարձու աշ-
խա տանքի ու սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով տրա մա դրվող բնա կու-
թյան/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների առա վե լա գույն թիվը։ Որոշումն ըն  դուն-
վում է զեկույցների հիման վրա, որոնք ներ կա յացվում են տա րա ծա շրջա նային 
կոմիտեների կողմից, այդ թվում՝ Տարածաշրջանի գլխավոր քար տուղարի, 
Աշխատուժի զբաղվածության հունական կազ մա կեր պու թյան ներ կա  յա ցու-
ցիչների, Աշխատանքի տեսուչների խորհրդի և առևտրի ու ար դյու  նա բե րության 
տեղական պալատների կողմից։ Քվոտան բաշխվում է պրե ֆեկ տուրաների և 
մաս նա գի տությունների կամ վարձու աշ խա տանքի տեսակ ների և վարձատրվող 
վարձու աշ խա տանքի ու սեզոնային աշ խա տանքի տեղերի միջև։

Նույն կերպ, Իտա լիայում վարձատրվող վարձու աշ խա տանքի, այդ թվում՝ 
սեզոնային և ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների համար տարեկան կտրվածքով հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու-
նելու քվոտան սահ մանվում է տա րա ծա շրջանային մա կար դակով կա տա-
րվող՝ կարիքների գնահատման հիման վրա։ Հետաքրքրական է այն փաստը, 
որ քվոտաներ սահ մանելիս սահ մանափակումներ են կիրառվում այն երրորդ 
երկրների նկատմամբ, որոնք չեն մասնակցում անկանոն միգրացիայի դեմ 
պայքարին։131 

Արտոնություններ են տրվում ծագումով իտալացի աշ խա տողներին, իսկ 
քվոտաները նա խա տես ված են այն երրորդ երկրների համար, որոնց հետ 
Իտա լիան ստորագրել է ռեադմիսիայի մասին հա մա ձայնագրեր և ներ գաղթի 
հոսքն ու կրկնակի մուտքի ըն թա ցա կարգերը կար գա վորող լրացուցիչ հա մա-
ձայնագրեր։ 2007 թվականի համար սահ մանված քվոտաները հաստատում 
են այդ հա մա ձայնագրերի կարևորությունը. ոչ սեզոնային աշ խա տողների 
համար սահ մանված՝ հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 47 100 դեպքերի 
ընդհանուր քվոտայի զգալի մասը տրա մա դրվում է այնպիսի երկրների քա-
ղա քա ցիներին, ինչպիսիք են Մոլդովան, Եգիպտոսը և Մարոկկոն (որոնց 
հետ Իտա լիան ստորագրել է հա մա ձայնագրեր հա մա պա տաս խանաբար 
2003 և 2005 թվականներին), 8 000 տեղ՝ եգիպտացի աշ խա տողներին, 6 500 
տեղ՝ մոլդովացի աշ խա տողներին և 4 300 տեղ՝ մարոկկացի աշ խա տողներին 
(Decreto Flusso 2007): 

Սլովենիայում տարեկան քվոտան սահ մանվում է Ազգային ժողովի կողմից 
ընդունվող Միգրացիայի ոլորտի քա ղա քա կանության ուղղությունների 
մասին բանաձևով։ Սլովենիայում սահ մանվող քվոտան ներառում է մի շարք 
ենթակա տե գո րիաներ, այդ թվում՝ վարձու աշ խա տողներ, «գործուղված աշ-
խա տողներ»132, մաս նա գի տա կան և այլ վե րա պատ րաստումների մասնակցող 
աշ խա տողներ, սեզոնային աշ խա տողներ և անհատական ծա ռա յու թյուններ 
մա տու ցող աշ խա տողներ։ Քվոտան տարեցտարի փոփոխվում է, սակայն 

131 «Համագործակցության բացակայություն» հասկա ցու թյունը հետագայում չի սահ մանվում։
132 Արտերկրում գտնվող օտարերկրյա ըն կերության կողմից վարձված աշ խա տողներ։
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ընդհանուր առմամբ այն չի կարող գերազանցել աշ խա տանքային տարիքի 
հասած՝ Սլովենիայի բնակչության հինգ տոկոսը։

Իս պա նիայի առն չու թյամբ տեղեկացվել է, որ քվոտաները բավարար չեն 
աշխատուժի պա հանջարկը բավարարելու համար։ Աշխատուժի պաշտոնական 
և փաստացի պա հանջարկի տարբերությունը մեծ է։ Փորձագետները 
եզրակացնում են, որ փաստացի պա հանջարկը կարող է բավարարվել միայն 
անկանոն միգ րանտների միջոցով (տե՛ս Իս պա նիայի՝ Երկրի զեկույցը)։ 

Աշխատանքային միգրացիայի դեպքում կիրառվող աշ խա տա շու կայի 
ուսում նա սի րությունների առանձ նա հատ կու թյունները ԵՄ անդամ պե-
տու թյուններում

Անդամ պե տու թյունները կիրառում են տարբեր մեթոդներ՝ գնահատելու 
համար, թե արդյոք տվյալ պաշտոնի համար ներ պե տա կան աշ խա տա-
շու կայում կան մաս նա գի տա կան որակավորում ունեցող աշ խա տողներ։ 
Սովորաբար ապացուցման պար տա կա նու թյունը կրում է գործատուն։

Ազգային օրենս դրու թյամբ ընդհանուր առմամբ պա հանջվում է, որ գործատուն 
ներգրավի Զբաղվածության հարցերով իրավասու գոր ծա կա լու թյանը, օրինակ՝ 
Զբաղվածության հարցերով գոր ծա կա լու թյանը տեղեկացնելով թափուր 
աշխատատեղի մասին կամ թափուր աշխատատեղի մասին հայտարարություն 
տալով և (կամ) թափուր աշխատատեղը համալրելով Զբաղվածության 
հարցերով գոր ծա կա լու թյան միջոցով։ Բավական տարածված կար գա վորում է 
համարվում այն ըն թա ցա կարգը, որի հա մա ձայն Զբաղվածության հարցերով 
գոր ծա կա լու թյունը, հիմք ըն դու նելով աշ խա տա շու կայի քա ղա քա կանության 
մասին ուսում նա սի րությունները, իր հա մա ձայնությունն է տալիս երրորդ երկրի 
քաղաքացուն աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տալու վե րա բեր յալ։ Շվեդիայի 
պարագայում գործատուն պարտավոր է նաև պա հանջել և Զբաղվածության 
հարցերով գոր ծա կա լու թյուն ներ կա յաց նել արհմիու թյան եզրակա ցու թյունն այդ 
հարցի վե րա բեր յալ։ Որոշ երկրներում ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում 
է, որ գործատուն ցույց տա, որ ակտիվորեն փորձել է թափուր աշխատատեղը 
համալրել ներ պե տա կան աշ խա տա շու կայից։

Երբեմն այդ պա հանջներում սահ մանվում են կոնկրետ ժամ կետներ։ Օրինակ՝ 
Նի դեռ լանդներում թափուր աշխատատեղի մասին հա մա պա տաս խան 
մարմիններին պետք է տեղեկացնել աշ խա տանքի թույլտվության համար 
դիմում ներ կա յաց նելուց հինգ շաբաթ առաջ։ Բուլղարիայում գործատուն պետք 
է ապացուցի, որ նա 15 օրվա ընթացքում ակտիվորեն փորձել է աշխատատեղը 
համալրել ներ պե տա կան աշ խա տա շու կայից։

Վերը նշված պայ ման ները կարող են կիրառվել միասին։ Օրինակ՝ Նի դեռ-
լանդներում գործատուն պետք է տեղեկացնի թափուր աշխատատեղի մասին՝ 
միևնույն ժա մա նակ ապացուցելով, որ իրականացրել է համալրման ընդարձակ 
գործողություններ։
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Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րությունների նպա տակն է ստուգել, որ ներ-
պե տա կան աշ խա տա շու կայում չլինեն հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
որակավորում ունեցող թեկնածուներ (ներառյալ տվյալ ԵՄ անդամ պե տու-
թյան քա ղա քա ցիները, ԵՄ այլ պե տու թյունների քա ղա քա ցիները և օրինական 
բնա կություն հաստատած՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները)։ Համայնքի 
նախապատվության սկզբունքի պահպանման մասին տեղեկությունները 
մատչելի չեն եղել բոլոր անդամ պե տու թյունների համար։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, կարելի է ասել, որ երկրների ճնշող մեծամասնությունում, որտեղ այդ 
հարցի կա պակ ցու թյամբ տեղեկությունները մատչելի են եղել, պահպանվում 
է Համայնքի նախապատվության սկզբունքը, թեև երբեմն բացառություն 
են կազմում երկրի տարածքում արդեն իսկ գտնվող՝ երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիները։ Օրինակ՝ Կիպ րոսում «օտար երկ րա ցի աշ խա տողներ վարձելու 
թույլ տվու թյուն տալու հիմնական նախապայ մանը տեղական աշխատուժի 
միջոցով գործատուի կոնկրետ պա հանջները բավարարելու հեռանկարների 
բացակայությունն է (Կիպ րոսի կամ Եվրոպայի քա ղա քա ցիներ)» (Աշխատանքի 
հարցերով վարչություն, 2007)։ Օրինական բնա կություն հաստատած՝ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների մասին որևէ հիշատակում չի կա տա րվում։ 
Իռլանդիայում անհրաժեշտ է բավարարել աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի-
րության պա հանջը, որի հա մա ձայն «թափուր աշխատատեղը համալրելու 
համար չի գտնվել, նախևառաջ, ԵՏՏ երկրների կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցի, 
ապա նաև Բուլղարիայի կամ Ռումինիայի քա ղա քա ցի» (Ձեռնարկությունների, 
առևտրի և զբաղվածության հարցերով վարչություն, 2007թ.)։ Այս դեպքում 
ևս, օրինական բնա կություն հաստատած՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
նկատմամբ կիրառվող նախապատվության սկզբունքը թերևս չի պահպանվում։

Շատ անդամ պե տու թյուններում ազգային օրենս դրու թյամբ թույլատրվում է 
բացառություններ կա տա րել աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության պա հանջից՝ 
աշ խա տողների որոշակի խմբերի դեպքում, օրինակ, երբ այդպիսի աշ խա-
տողների պակաս է զգացվում (օրինակ՝ Բելգիայում՝ բարձր մաս նա գի տա կան 
որակավորում ունեցող աշ խա տողների դեպքում)։ Հետևաբար, այդ դեպքերում 
Համայնքի նախապատվության սկզբունքը չի կիրառվում։

Այլ պայ ման ներ

Ինչպես նկատեցինք վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին 
վերաբերող բաժիններում, ԵՄ մասշտաբով կիրառվող չափանիշներ չկան, 
կան պարզապես ԵՄ անդամ պե տու թյուններում ըն դուն ված մի շարք տարբեր 
մոտեցումներ: Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րություններից կամ քվոտաներից 
բացի՝ այլ պայ ման ներին առնչվող խիստ միտումներ («այլ պայ ման ներ») չեն 
կարող արձանագրվել։ Ավելին, պետք է նշել, որ մի շարք երկրների առն չու-
թյամբ այլ պայ ման ների մասին տեղեկություններ ընդհանրապես չեն տրա-
մա դրվել: Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ անդամ պե տու թյունները 
հիմնականում շեշտը դնում են աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րությունների ու 
քվոտաների, այլ ոչ թե «այլ պայ ման ների» վրա:
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Որոշ անդամ պե տու թյուններ133 պա հանջում են ապացույց այն մասին, որ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ունի այն որակավորումները, կրթու թյունը, փորձը 
և (կամ) հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու 
համար: Օրինակ, Բուլղարիան պա հանջում է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին ունենա առնվազն միջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն կամ, հակառակ 
դեպքում, ունենա տվյալ գոր ծու նեու թյանը հա մա պա տաս խանող հատուկ մաս-
նա գի տա կան որակավորումներ և փորձ: 

Երեք երկիր,134 որպես վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթի հատուկ 
պայ ման, պա հանջում են տվյալ երկրի լեզվի իմացություն:135 Ռումինիայում 
բոլոր օտար երկ րա ցիներից պա հանջվում է ռումիներենի նվա զա գույն 
իմացություն, մինչդեռ Լեհաստանում և Լատվիայում լեզվի իմացության պա-
հանջ ներ կա յացվում է միայն որոշակի մաս նա գի տություններով աշ խա տող 
օտար երկ րա ցիներին:136

«Այլ պայ ման ների» օրինակներ են նաև այն պա հանջները, որոնց հա մա-
ձայն, օրինակ, Էստոնիայում և Ռումինիայում երրորդ երկրի քա ղա քա ցին 
պետք է բավարարի առողջությանն առնչվող պա հանջներ, Ռումինիան և 
Սլովակիան երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներից պա հանջում են դատվածության 
բացակայության մասին ապացույց, իսկ Շվեդիայում օտար երկ րա ցին պետք 
է «լիովին պատրաստ լինի տուն վերադառնալուն»՝ աշ խա տանքային պայ-
մանագրի գործողության դադարումից հետո: 

Կան մի քանի հիշատակման արժանի՝ բացառություն նախատեսող պայ ման-
ներ:137 Բելգիայում վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթելու թույլ-
տվու թյուն կարող են ստա նալ միայն այնպիսի երրորդ երկրներից ժամանող 
աշ խա տողներ, որոնց հետ Բելգիան կնքել է աշ խա տողներ վարձելու վե-
րա բեր յալ հա մա ձայնագրեր:138 Իռլանդիայում վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթն անհնար է որոշակի (բացառված) կա տե գո րիաների 
համար, օրինակ՝ ընդհանուր արտադրական և օժանդակ անձ նա կազմի, 
հյուրանոցային զբոսաշրջության և սպասարկող անձ նա կազմի համար (բացի 
խոհարարներից): ՄԹ-ում հիմնականում պա հանջվում է, որ տվյալ պաշտոնի 
համար նա խա տես վող որակավորումն առնվազն լինի համալսարանական 
կրթական աստիճան, բարձրագույն կրթու թյան պետական դիպլոմ կամ 
պետական մաս նա գի տա կան որակավորման՝ նվա զա գույնը 3-րդ մա կար-

133 Օրինակ՝ Էստոնիա, Իռլանդիա, Պորտուգալիա, Ռումինիա:
134 Լատվիա, Լեհաստան և Ռումինիա:
135 Ի տարբերություն ընդհանուր պայ ման համարվող լեզվի իմացության պա հանջի, որի համար 
տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.1 կետը:
136 Եթե աշ խա տանքը ներառում է սո ցիա լա կան ասպեկտներ կամ հասարակական գոր ծու նեու-
թյուն:
137 Ավելին, պետք է նշել, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար աշ խա տանքային սահ-
մանափակումներ են առկա նաև ներ գաղթի օրենքների գործողության շրջանակից դուրս, օրինակ՝ 
շատ երկրներ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ կիրառում են սահ մանափակումներ՝ 
կապված նրանց՝ քա ղա քա ցիական ծա ռա յու թյուններում աշ խա տանքի հետ:
138 Բելգիան հա մա ձայնագրեր է կնքել Ալժիրի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Խորվաթիայի, 
Մարոկկոյի, Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի, Մակեդոնիայի Նախկին Հարավսլավական Հանրապե-
տու թյան, Թունիսի և Թուրքիայի հետ:
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դակին139 համարժեք երեք տարվա աշ խա տանքային փորձ:

Թեև վերը նշված պայ ման ները ներ կա յացվում են երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիներին կամ առնչվում են աշ խա տանքին (օրինակ՝ բացառում նախատեսող 
պայ ման ները), այ նուա մե նայ նիվ, կան նաև որոշակի այլ պայ ման ներ, որոնք 
պա հանջվում են գործատուից: Որոշ երկրների հաշվետվություններում ներ կա-
յացվել է, որ որպես վարձու աշ խա տանքի հետ կապված թույլ տվու թյունների 
տրա մա դրման նախապայ ման պա հանջվում է, որ երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների համար ապահովվեն վարձատրության և աշ խա տանքային նույն 
պայ ման ները, ինչպիսիք նա խա տես ված են ներ պե տա կան աշ խա տողների 
համար (օրինակ՝ Դանիայում, Լեհաստանում, Շվեդիայում): Այլ երկրներում 
այս պա հանջը կարող է բխել օրենսդրական այլ ակտերից կամ կոլեկտիվ 
պայ մանագրերից, որոնք սույն ուսում նա սի րության շրջանակներում չեն 
քննարկվել: Ավելին, որոշ երկրների ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում 
է, որ գործատուն օտարերկրացու համար ապահովի կացարանային պայ ման-
ներ (օրինակ՝ Ֆրան սիայում), և (կամ) որ գործատուն կրի՝ աշ խա տանքային 
պայ մանագրի ժամ կետը լրանալուց հետո օտարերկրացու վերադարձի 
ճանապարհածախսը: Որոշ երկրներ պա հանջում են, որ գործատուի գոր ծու-
նեու թյունը գրանցված լինի երկրում (օրինակ՝ Իռլանդիայում):

Աշխատանքի թույլ տվու թյունները

Այս ուսում նա սի րությունը ցույց է տալիս, որ դեռևս ԵՄ տարածքում չգտնվող՝ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
ժամ կետները և (կամ) գործողության շրջանակը սահ մանափակ են ԵՄ բոլոր 
անդամ պե տու թյուններում:

Ինչ վերաբերում է աշ խա տանքի թույլտվության գործողության շրջանակին՝ 
այն պարտավորեցնում է աշխատել որոշակի մաս նա գի տա կան ոլորտում, 
տա րա ծա շրջանում կամ կոնկրետ գործատուի մոտ: Ազգային զեկույցների 
վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ բավական հաճախ աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն տրա մա դրվում է կոնկրետ գործատուի մոտ կոնկրետ աշ խա-
տանքի համար: Այս դեպքում առնվազն աշ խա տանքի առաջին թույլտվության 
գործողության ժամ կետի առումով օտար երկ րա ցին պարտավորված է լինում 
աշխատել կոնկրետ գործատուի հետ: Օրինակ, Իռլանդիայում օտար երկ րա-
ցի աշ խա տողը պետք է առաջին գործատուի մոտ աշխատի տասներկու ամիս: 
Եթե դրանից հետ աշ խա տողը ցանկանում է փոխել գործատուին, ապա նա 
պետք է դիմի աշ խա տանքի նոր թույլտվության համար (Ձեռնարկությունների, 
առևտրի և զբաղվածության հարցերով վարչություն, 2007թ.): Որոշ անդամ 

139 Այ նուա մե նայ նիվ, այս ընդհանուր պա հանջը չի կիրառվում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր 
հա մա պա տաս խան երկիր են ընդունվել սննդի մշակման ոլորտում ավելի նվազ մաս նա գի տա-
կան հմտություններ պա հանջող մաս նա գի տությունների համար նա խա տես ված Ոլորտային 
ուղղվածության համակարգի (ՈՈՒՀ) ներքո, ինչպես նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր երկիր 
են ընդունվել Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշ խա տողների համակարգի (ԳՈՍԱՀ) 
ներքո:
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պե տու թյունների ազգային օրենս դրու թյամբ, այ նուա մե նայ նիվ, սահ մանվում 
են դրույթներ, որոնց հա մա ձայն օտար երկ րա ցին տվյալ երկրում մի քանի 
տարի աշխատելուց հետո ստանում է աշ խա տա շու կա ազատ մուտքի հնա րա-
վորու թյուն: Օրինակ՝ սահ մանափակումներ նախատեսող աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուններով մի քանի տարի հա մա պա տաս խան երկրում աշխատելուց 
հետո Բելգիայում և Ավս տրիայում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն իրա վունք 
ունեն դիմելու բացառություններ նախատեսող քարտի համար (Ավստիայում 
այն կոչվում է «Befreiungsschein», Բելգիայում՝ «B» կա տե գո րիայի աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյուն): Պետք է նշել, որ ցանկացած դեպքում, եթե շնորհվում 
է «Երկարաժամ կետ բնա կություն/կա ցու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների կար գա վի ճակի մասին» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգով140 
(Երկարաժամ կետ բնա կություն/կա ցու թյուն ունեցողների մասին հրա հանգ) 
նա խա տես ված կար գա վի ճակ, ապա երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները տվյալ 
երկրի քա ղա քա ցիների հետ հավասար պայ ման ներում օգտվում են վարձու և 
ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվելու հնա րա վորու թյունից: 

Ինչպես արդեն նկատեցինք, Բարուան և Չոլեվինսկին նշում են, որ աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյունը գործատուի հետ կապելու արդյունքում միգ րանտ 
աշ խա տողը կարող է կախվածության մեջ լինել կոնկրետ գործատուից կամ 
ձեռնարկությունից: Դա, իր հերթին, կարող է հանգեցնել ոչ արդյունավետ 
աշ խա տանքային հա րա բե րու թյուն ների կամ նույնիսկ շահագործող պայ ման-
ների առաջացմանը (Baruah and Cholewinski, 2007): Իրավիճակն ավելի է 
բարդանում այն փաստի առկայությամբ, որ օտար երկ րա ցիները սո վո րա բար 
իրենց իրա վունքների մասին ավելի քիչ են իրազեկված և, օրինակ, արհմիու-
թյունների մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու, ուստիև դրանց կողմից 
աջակցություն ստա նալու ավելի քիչ հնա րա վորու թյուններ ունեն (PIELAMI 
Report 2006):141 Բացի դրանից, երրորդ երկրի քա ղա քա ցին պետք է կարողանա 
կա տա րելագործել իր հմտությունները և բարելավել իր անձնական դրությունը՝ 
հնա րա վորու թյուն ունենալով ըն դու նել աշ խա տանքային այլ առաջարկներ 
(Carrera and Formisano, 2005):

Օտար երկ րա ցի աշ խա տողների համար աշ խա տանքի առաջին թույլ տվու-
թյուններն ունեն նաև ժա մա նակային սահ մանափակումներ: Դրանք սո վո րա-
բար տրվում են աշ խա տանքային պայ մանագրի գործողության ժամ կետին հա-
մա պա տաս խան, թեև, կախված կոնկրետ երկրից, աշ խա տանքի թույլտվության 
նկատմամբ կարող է նա խա տես վել ժա մա նակային սահ մանափակում՝ անկախ 
այն փաստից, որ աշ խա տանքային պայ մանագիրը կնքված է անորոշ ժամ-
կետով: Թեև աշ խա տանքի առաջին թույլ տվու թյունները տրվում են տարբեր 
ժամ կետներով, ԵՄ շատ երկրներում դրանք տրվում են մեկից երկու տարով: 
ՄԹ-ն աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններ տալիս է առա վե լա գույնը չորսից հինգ 
տարով:

140 ՊՏ 2004 L 016/44, 2003 թվականի նոյեմբերի 25:
141 Զեկույցում քննարկվում է չթույլատրված վարձու աշ խա տանքի ըն դու նելու հարցը: Այ նուա-
մե նայ նիվ, ընդարձակ տեղեկատվության միջոցով միգ րանտ աշ խա տողների իրա վունքների 
պաշտպանության վե րա բեր յալ կա տա րված մեկնաբանությունները նույնպես կիրառելի են 
օրինական վարձու աշ խա տանքի նկատմամբ: 
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Աշխատանքային միգրացիայի դյուրացմանն ուղղված միջոցները

Սույն բաժնում կուսումնասիրվեն այն օրենսդրական միջոցները, որոնք անդամ 
պե տու թյուններն ըն դու նել են աշ խա տանքային միգրացիան դյուրացնելու 
համար: Սույն ուսում նա սի րության մեջ շեշտը դրվում է երեք տարբեր 
ոլորտների վրա՝ աշ խա տանք փնտրողի թույլ տվու թյուններ, բարձր մաս նա-
գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողների վե րա բեր յալ դրույթներ և 
երկկողմ աշ խա տանքային հա մա ձայնագրեր:

Աշխատանք փնտրողի թույլ տվու թյունները

ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից սո վո րա բար գործարկվող 
համակարգով պա հանջվում է, որ նախքան ԵՄ գալը երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցին ապահովված լինի աշ խա տանքով: Նա պետք է դիմում ներ կա յաց նի 
արտերկրից և, ինչպես պա հանջվում է, աշ խա տանքային պայ մանագրի հիման 
վրա կստանա աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն (թույլ-
տվու թյուններ): Այս համակարգը քննադատության է ենթարկվել որպես աշ-
խա տանքային միգրացիայի դյուրացմանը խոչընդոտող հան գա մանք, քանի որ 
չափազանց դժվար է (իրականում գրեթե անհնար) տեղավորվել աշ խա տանքի 
առանց հավանական գործատուի հետ շփման:

«Աշխատանք փնտրողի թույլ տվու թյունների» գաղափարը կարող է ծառայել 
որպես գործատուների վրա գործադրվող ճնշումները թուլացնելու միջոց՝ 
կապված անկանոն կար գա վի ճակով միգ րանտ աշ խա տողներ վարձելու հետ: 
Օրինակ, այդ համակարգի ներքո՝ աշ խա տանք փնտրողները ստանում են ԵՄ 
տարածք օրինականորեն մուտք գործելու և որոշակի ժա մա նակահատվածում 
աշ խա տանք փնտրելու հնա րա վորու թյուն: Հետևաբար, նրանք կարիք չեն 
ունենա դիմելու տնտեսական գոր ծու նեու թյան համար չնա խա տես ված 
անկանոն միգրացիայի կամ ներ գաղթի:

Հանձնաժողովի 2005 թվականի Oրինական միգրացիայի ծրագրում, ինչպես 
նաև Տնտեսական միգրացիայի կառավարման շուրջ ԵՄ մոտեցման վե րա-
բեր յալ կանաչ փաստաթղթում նշվում է աշ խա տանք փնտրողների թույլ տվու-
թյունների մասին, սակայն հարցը հետագա զարգացում չի ստանում: Առայժմ 
քիչ անդամ պե տու թյունների կողմից է ընդունվել այս գաղափարը:

2000 թվականին Իս պա նիան ներմուծել է «աշ խա տանք փնտրողի վիզա»: 
4/2000 սահ մանադրական օրենքով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին տրվում է 
Իս պա նիայի աշ խա տա շու կա մուտք գործելու հնա րա վորու թյուն: 4/2000 սահ-
մանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածով ստեղծվել են «աշ խա տանք փնտրողի 
վիզաներ», որոնք թույլ են տալիս երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին գտնվել Իս-
պա նիայում մինչև երեք ամիս՝ աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով: Այդ ժա մա-
նակը լրանալուց հետո վարձու աշ խա տանք չգտած անձինք պետք է հեռանան 
երկրից: Տրամադրվելիք վիզաների թիվը որոշվում է նախարարական 
համատեղ խմբի կողմից տարեկան կտրվածքով՝ աշ խա տանքի ազգային շու-
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կայի գնահատումից և տեղական կառավարման մարմինների ու հիմնական 
արհմիու թյունների հետ խորհրդակցություններից հետո:142 Նախարարական 
համատեղ խմբի որոշումը կարող է ներառել որոշակի մասնագրեր ուղղված 
այն թեկնածուներին, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել «աշ խա տանք 
փնտրողի վիզա», օրինակ՝ կարող են պա հանջվել որոշակի որակավորումներ 
կամ հատուկ աշ խա տանքային փորձ: Որոշմամբ աշ խա տանք փնտրելու 
գործընթացը կարող է սահ մանափակվել կոնկրետ աշխարհագրական 
տարածքով կամ որոշակի ոլորտներով, որոնց պա հանջարկը հնա րա վոր չէ 
բավարարել տեղի աշ խա տողների միջոցով: Կարևորվում է այն հան գա մանքը, 
որ այդ ըն թա ցա կարգը չի կարող օգ տա գործ վել որպես Իս պա նիայում արդեն 
բնակվող, սակայն անկանոն կար գա վի ճակում գտնվող երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների կանոնականացման մեխանիզմ: 

«Աշխատանք փնտրողի վիզայով» բավարարվում են աշ խա տա շու կայի պա-
հանջարկները, և լուծում է գտնվում այն իրավիճակների համար, երբ այդ 
պա հանջարկները բավարարվում են անկանոն կար գա վի ճակով բնակվող 
միգ րանտների կողմից (Castellano et al, 2003): Աշխատաշու կայի մանրամասն 
գնահատման և ամենամյա հաշվարկների հիման վրա «աշ խա տանք փնտրողի 
վիզաների» թիվն ու տեսակները կարող են հա մա պա տաս խանեցվել ազգային 
աշ խա տա շու կայի պա հանջարկին: Միևնույն ժա մա նակ, ըն թա ցա կարգը թույլ 
է տալիս Կառավարությանն ավելի լավ կար գա վորել միգրացիոն հոսքերը, 
կանխել անկանոն միգրացիան և դրանով իսկ նվազեցնել չարաշահման ու 
շահագործման դեպքերը, որոնց կարող են ենթարկվել անկանոն կար գա վի-
ճակում գտնվողները:

«Աշխատանք փնտրողի թույլ տվու թյունների» հնա րա վորու թյան հարցը 
քննարկ վում է նաև այլ երկրներում: 2007 թվականի ապրիլին Իտա լիայի 
պառ լա մենտը հաստատել է մի օրինագիծ, որով նա խա տես վում է քվոտայով 
նա խա տես ված հասանելի տեղեր հատկացնել աշ խա տանք փնտրողի թույլ-
տվու թյունների համար (Disegno di legge 2007, Art. 1a (11)): Շվեդիան այժմ 
վերանայում է իր աշ խա տանքային միգրացիայի քա ղա քա կանությունը՝ 
դրանում փո փո խու թյուններ կա տա րելու նպա տակով, և քննարկվող 
նորարարությունների շարքում են նաև աշ խա տանք փնտրողի թույլ տվու-
թյունները (Միջկառավարական խորհրդակցությունների (ՄԽ) նպա տակով 
հանդիպում, 2007թ.):

Մի շարք ԵՄ անդամ պե տու թյուններ կիրառում են նմանատիպ դրույթ երրորդ 
երկրի այն քա ղա քա ցիների նկատմամբ, ովքեր տվյալ երկրում ավարտել են 
ուսում նա կան հաստատություններ` թեև խոսքը ճիշտ աշ խա տանք փնտրողի 
թույլտվության մասին չէ: Ֆրան սիայի, Գերմանիայի, Իռլանդիայի, Նի-

142 2007 թվականի համար Իս պա նիայի կա ռա վա րու թյունը որոշել է, որ կարող է տրա մա-
դրվել առա վե լա գույնը 455 «աշ խա տանք փնտրողների վիզա»։ «Աշխատանք փնտրողների 
բոլոր վիզաները» սահ մանափակվում են տնայնագործական ծա ռա յու թյուններով, մինչդեռ 2006 
թվականին նախարարական համատեղ որոշման մեջ ներառվել էին վարձու աշ խա տանքի այլ կա-
տե գո րիաներ, ինչպես օրինակ՝ շինարարություն և մա տու ցողի աշ խա տանք (Իս պա նիայի աշ խա-
տանքի և սո ցիա լա կան հարցերով նախարարություն, 2007թ.)։
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դեռ լանդների և ՄԹ-ի համալսարանն ավարտող երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին ուսումն ավարտելուց հետո կարող է աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով 
գտնվել տվյալ երկրում երեք ամիս (Նի դեռ լանդներ), վեց ամիս (Ֆրան սիա, 
Իռլանդիա) կամ տասներկու ամիս (Գերմանիա, ՄԹ) ժամ կետով:

Բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներին 
վերաբերող դրույթները

Եվրոպայում աշ խա տանքային միգրացիայի շուրջ ներկայումս ընթացող 
բանավեճերում հիմնական շեշտը դրվում է բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտություններ ունեցող աշ խա տողների վրա: Անդամ պե տու թյունների, ինչպես 
նաև այլ շահառուների միջև կա ընդհանուր հա մա ձայնություն այն հարցի վե-
րա բեր յալ, որ իրենց ազգային տնտեսություններում առկա է բարձր մաս նա գի-
տա կան հմտություններ ունեցող՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների պա հանջարկ: 
2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Լիսաբոնում տեղի ունեցած՝ Օրինական 
ներ գաղթի վե րա բեր յալ բարձր մա կար դակի համաժողովում Ար դա րա-
դա տու թյան, ազատության և անվտանգության համար պատասխանատու 
եվրոպական հանձ նա կա տարը իր խոսքում նշել է՝ «Մենք պետք է ներ-
գաղթը համարենք բարելավման միջոց և ներկայիս աշխարհի անխուսափելի 
երևույթ, այլ ոչ թե սպառնալիք: Մենք պետք է ավելի մեծ ուշադրություն 
դարձնենք վիճակագրական տվյալներին՝ հմտություններից զուրկ 
աշխատուժի 85 տոկոսը բաժին է ընկնում ԵՄ-ին և միայն 5 տոկոսը՝ ԱՄՆ-
ին, մինչդեռ հմտություններ ունեցող աշխատուժի 55 տոկոսը մեկնում է ԱՄՆ 
և միայն 5 տոկոսը՝ ԵՄ: Մենք պետք է շրջենք այս թվերը նոր տեսլականով, 
և դրա համար անհրաժեշտ են նոր գործիքներ... Եվրոպան պետք է մրցակցի 
Ավստրալիայի, Կանադայի, ԱՄՆ-ի և Ասիայում ձևավորվող ուժերի հետ»:

Վերջերս կա տա րված ուսում նա սի րությամբ պարզվել է, որ Միջին Արևելքի և 
Հյուսիսային Աֆրիկայի Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներից եկող ներ-
գաղ թողների առաջին սերնդի 54 տոկոսը, որ ունի համալսարանական կրթու-
թյուն, բնակվում է միայն Կանադայում և ԱՄՆ–ում, մինչդեռ միջնակարգ կամ 
ավելի ցածր մա կար դակի կրթու թյուն ունեցողների 87 տոկոսը բնակվում է 
Եվրոպայում (Եվրամիջերկրական – Մի ջազ գա յին միգրացիայի վե րա բեր յալ 
կիրառական հետազոտությունների համախումբ ((CARIM), 2005)։ 

Եվրոպական միգրացիոն ցանցի (ԵՄՑ) կողմից 2007 թվականի մայիսի 
ընդհանրացված զեկույցում ԵՄ տասնմեկ անդամ պե տու թյուններում սահ ման-
վում է բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողների պա-
հանջարկ (EMN, 2007)։143 Հետևաբար, անդամ պե տու թյունները ցան կանում 
են գրավել բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներին։ 
Լայն տարբերակում կարելի է դնել հետևյալ երկրների միջև՝ ա) երկրներ, 
որոնք իրա կա նաց նում են բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ-

143 Զեկույցը հիմնված է Եվրոպական միգրացիոն ցանցի ազգային համակարգողների կողմից 
կա տա րված եզրահանգումների վրա։
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խա տողների համար նա խա տես ված ծրագրեր կամ ներ գաղթի ռեժիմներ և բ) 
երկրներ, որտեղ բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ խա տողների 
ներ գաղթն իրականացվում է ներ գաղթի սովորական ռեժիմներով, սակայն 
բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
համար նա խա տես վում են որոշակի հեշտացված ըն թա ցա կարգեր։ 

Ըստ հետազոտության՝ բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ-
խա տողներին ուղղված հատուկ ծրագրեր կամ ռեժիմներ իրականացվում են 
վեց անդամ պե տու թյուններում՝ Չեխիայի Հանրապե տու թյուն («Փորձ նա կան 
ծրագիր. մաս նա գի տա կան որակավորում ունեցող օտար երկ րա ցի աշ խա-
տողների ընտրություն), Դանիա («Աշխատանքային քարտի համակարգ»), 
Ֆրան սիա («Հմուտների և շնորհալիների քարտ»), Իռլանդիա («Գրին 
քարտերի համակարգ»), Նի դեռ լանդներ («Գիտելիքներ ունեցող միգ րանտ 
աշ խա տողների համար կիրառվող ռեժիմ») և ՄԹ («Բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտություն ունեցող միգ րանտների համար ծրագիր»)։144 Մյուս վեց երկրների 
հետ կապված145 նշվել է, որ բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
աշ խա տողներին հեշտացված ըն թա ցա կարգեր տրա մա դրվում են սովորական 
ներ գաղթի ռեժիմով։ 

Հաշվի առնելով երրորդ երկրներում, ինչպես ԵՄ երկրներում գործող տարբեր 
ուսում նա կան համակարգերը՝ դիպլոմների ճանաչումը խնդրահարույց է 
և բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ խա տողներին առնչվող 
ծրագրեր կազմելու ընթացքում ծագող մար տա հրա վերներից մեկն է։146 
Անդամ պե տու թյունները որակավորումների գնահատման համար օգ տա-
գործում են բազմաթիվ չափորոշիչներ։ Որոշ երկրներ հաշվի են առնում, թե 
որքան աշխատավարձ է պատրաստվում ստա նալ օտար երկ րա ցին, մինչդեռ 
այլ պե տու թյուններում գործում է միավորների համակարգ (օրինակ, Չեխիայի 
Հանրապե տու թյուն, ՄԹ)։ Միավորների համակարգը կարող է հիմնվել, 
օրինակ, կրթու թյան գնահատման, աշխատավարձի, հյուրընկալող երկրի հետ 
կապի և տարիքի վրա։ Մեկ այլ օրինակ է Ավս տրիան, որտեղ «առանցքային 
աշ խա տողների» հատուկ որակավորումը ստուգվում է Աշխատաշու կայի 
հարցերով ծա ռա յու թյան կողմից։ Ֆրան սիայում կիրառվում է մի սահ-
մանում, որը խնդրի լուծումը թողնում է իրավասու մարմնի հայեցողությանը. 
«Հմուտների և շնորհալիների քարտի համակարգում» ընդգրկվելու համար 
պա հանջվում է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները «նշանակալից և տևական 
մասնակցություն ունենան Ֆրան սիայի և ծագման երկրի տնտեսական 
զարգացման մեջ»։

Տրամադրվող հեշտացված ըն թա ցա կարգերը ենթադրում են, մասնա վորա-

144 Նշենք, որ 2008 թվականից ՄԹ–ն կսկսի կիրառել Ավստրալիայում գործարկվող նոր՝ 
միավորների հաշվարկման վրա հիմնված ներ գաղթի համակարգ։ Բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտություն ունեցող աշ խա տողների համար 1–ին փուլն առաջին անգամ կիրականացվի 2008 
թվականի սկզբին։
145 Ավս տրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Գերմանիա, Իտա լիա և Պորտուգալիա։ Պետք է 
առանձնացնել Ավս տրիայում կիրառվող հատուկ ռեժիմը՝ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ-
գաղթը հնա րա վոր է միայն «առանցքային աշ խա տողների» համար։
146 Հետագա քննարկման համար տե՛ս Nonnenmacher, 2006թ.։
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պես, ժա մա նակավոր կամ նույնիսկ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ստա նալու ավելի դյուրին հնա րա վորու թյուն (օրինակ՝ Չեխիայի 
Հանրապե տու թյուն, Գերմանիա) և դիմումին առավել արագ ընթացք տալը 
(օրինակ՝ Նի դեռ լանդներում՝ երկու շաբաթ)։ Ավելին, որոշ անդամ պե տու-
թյուններ աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության պա հանջ չեն ներ կա յաց նում 
(Բելգիա) կամ, հատկապես բարձր մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ունեցող աշ-
խա տողների համար կարող են հատկացնել քվոտայով նա խա տես ված տեղեր։

Բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ խա տողների համար 
բարե նպաստ պայ ման ների սահ մանումը, այ նուա մե նայ նիվ, ենթարկվում է 
քննադատության և՛ դրանց իրականացման սկզբունքի, և՛ փաստացի գործըն-
թացի առումով։ Կարրերան նկատում է, որ բարձր մաս նա գի տա կան հմտու-
թյուն պա հանջող աշ խա տանքի համար նա խա տես ված ռեժիմ ները շահույթ 
ստա նալու հիմնավորմամբ կիրառելու արդյունքում ինստիտուցիոնալիզացվում 
է պե տու թյան կողմից դրվող տարբերակումը օգտակար և, հետևաբար՝ 
ցանկալի համարվող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների և բոլոր «մյուս անձանց» 
միջև, ովքեր պե տու թյան բարեկեցության համար բեռ են համարվում. 
այսինքն՝ այդպիսով արդարացվում է անցանկալի միգ րանտների բացառումը 
(Carrera, 2007)։ Թեև Ֆրան սիայի «Հմուտների և շնորհալիների քարտի» 
համակարգը ներդրվել է 2006 թվականին, և դեռևս չափազանց վաղ է դրա 
արդյունավետությունը գնահատելու համար, հարց է առաջացել, թե արդյոք 
Ֆրան սիայի իրավասու մարմինը ունի հնա րա վորու թյուն, եթե ընդհանրապես 
կա այդպիսի հնա րա վորու թյուն, գնահատելու «ծագման երկրի զարգացման 
մեջ ունեցած նշանակալից և տևական մասնակցությունը» (Guimezanes, 2006)։ 

Ավելին, «ուղեղների արտահոսքի» խնդիրը քննարկվում է որպես բարձր մաս-
նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ խա տողների միգրացիայի հնա րա վոր 
բացասական կողմ։ Հետազոտության արդյունքների հա մա ձայն՝ թվով 400 000 
գիտնականներ ու ինժեներներ զարգացող երկրներից (ընդհանուր թվի 30–
ից 50 տոկոսը) ներգրավված են գիտահետազոտական աշ խա տանքներում և 
ար դյու նա բե րական երկրների զարգացման մեջ՝ ի համեմատ իրենց երկրում 
նույն աշ խա տանքը կա տա րող 1.2 միլիոն աշ խա տողների (Meyer and Brown, 
1999)։ Բարձր մաս նա գի տա կան հմտություն ունեցող աշ խա տողների համար 
ներ գաղթի դյուրացումը կարող է լրջորեն խոչընդոտել երրորդ երկրների 
զարգացմանը։ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից վերջերս ստացված հա-
ղոր դա գրու թյամբ առաջարկվում է նվազեցնել «ուղեղների արտահոսքի» 
վտանգը շրջանառու միգրացիան խթանելու միջոցով։ Ավելին, «ուղեղների 
արտահոսքի» խնդիրը լուծելու համար հատուկ միջոցները պետք է հա մա-
պա տաս խանեցվեն տվյալ երկրում տիրող իրավիճակին, օրինակ՝ ակտիվ 
համալրում չիրա կա նաց նելով խոցելի ոլորտներում («Շրջանառու միգրացիայի 
և շարժունակության հարցերով գործ ըն կե րու թյուն ների մասին» հա ղոր-
դա գրու թյուն, 2007 թ.)։147 «Բարձր որակավորում ունեցող միգ րանտների 
մասին» հրա հանգի վե րա բեր յալ Հանձնաժողովի առաջարկում նաև նշվում 
է, որ «Պետությունները պետք է զերծ մնան ակտիվ համալրում իրա կա նաց-

147 COM (2007) 248, 2007 թվականի մայիսի 16։ 
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նել զարգացող երկրների այն ոլորտներում, որտեղ մարդկային ռեսուրսների 
պակաս կա», և որ պետք է կիրառվեն «համալրման էթիկական քա ղա քա-
կանության ուղղություններ ու սկզբունքներ»։148 Այ նուա մե նայ նիվ, էթիկական 
սկզբունքները հաճախ պարտադիր չեն և, ցանկացած դեպքում, դժվար է 
վերահսկել ու, հետևաբար, պատժամիջոցներ կիրառել իրավախախ տումների 
դեպքում։ Եվրոպական կա ռա վա րու թյունների կողմից կառավարվող՝ բարձր 
որակավորում ունեցող աշ խա տողների համար ներկայումս գործող ծրագրերով 
նա խա տես վում է ոչ թե ակտիվ համալրում, այլ հա մա պա տաս խան երկիր 
ընդունվելու գործընթացի դյուրացում։ Այ նուա մե նայ նիվ, ցանկալի է ազգային 
մա կար դակում ավելի շատ քննարկումներ կա տա րել բարձր մաս նա գի տա-
կան հմտություն ունեցող աշ խա տողներին վերաբերող ծրագրերի շուրջ, և 
այն մասին, թե դրանք ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ միգրացիայի ու 
զարգացման վրա։

Երկկողմ աշ խա տանքային հա մա ձայնագրերը

Աշխատանքային միգրացիան դյուրացնելու մեկ այլ միջոց է երկկողմ հա մա-
ձայնագրերի ընդունման միջոցով միջպետական համագործակցությունը։ 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայի տարածքում 
ներ գաղթը բնորոշվել է աշ խա տողների համալրման մասին երկկողմ աշ խա-
տանքային հա մա ձայնագրերով, որոնք հաճախ կնքվել են Հյուսիսային և 
Հարավային Եվրոպայի երկրների միջև։ ԵՄ–ի ընդլայնման և ԵՄ տարածքում 
աշ խա տողների ազատ տեղաշարժի արդյունքում այդ պայ մանագրերի մեծ 
մասը գործածությունից դուրս են եկել։149 Այ նուա մե նայ նիվ, դեռևս առկա են ԵՄ 
երկրների միջև գործող երկկողմ աշ խա տանքային հա մա ձայնագրեր։ Օրինակ, 
2003 թվականին մոտ 44 000 անձ ժա մա նակավոր պայ մանագրերի ներքո 
աշխատել է Գերմանիայում՝ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների 
հետ կնքված կառավարական երկկողմ հա մա ձայնագրերին հա մա պա տաս-
խան։ Լեհաստանի և Գերմանիայի իրավասու մարմինների միջև երկկողմ պայ-
մանավորվածություններով կար գա վորվում է Գերմանիայում Լեհաստանի քա-
ղա քա ցիների սեզոնային աշ խա տանքը։ 2003 թվականին 318 549 սեզոնային 
աշ խա տողներ150 (մեծ մասը՝ Լեհաստանի քա ղա քա ցիներ) աշխատել են 
Գերմանիայում (Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե տու թյան ներքին գործերի 
նախարարություն, 2005թ.)։ 

Հետաքրքիր է տեսնել, թե ԵՄ անդամ պե տու թյուններն ինչպես են օգ տա-
գործում երկկողմ հա մա ձայնագրերը երրորդ երկրների հետ հա րա բե րու-

148 Համալրման էթիկական քա ղա քա կանության ուղղությունների ու սկզբունքների օրինակ է 2003 
թվականին ըն դուն ված Բրիտանական Համագործակցության՝ «Առողջապահության ոլորտի աշ-
խա տողների մի ջազ գա յին մա կար դակով համալրման գործելակերպի կանոնները»։
149 Այ նուա մե նայ նիվ, ԵՄ–ում աշ խա տողների ազատ տեղաշարժի հետ կապված սահ-
մանափակումներ գործում են ժա մա նակավոր միջոցառումների ձևով, տե՛ս Միգրացիայի վե րա բեր-
յալ ԵՄ օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության ձևավորումը բաժնի 1–ին կետը։
150 Սեզոնային աշ խա տանքը և ժա մա նակավոր աշ խա տանքը հաճախ հստակորեն չեն 
տարբերակվում։ Այ նուա մե նայ նիվ, սեզոնային աշ խա տանքը կախված է սեզոնային ռիթմից, տե՛ս 
նաև Համեմատություն բաժնի 2.3.3.2.3 կետը։
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թյուն ներում։ Մասնավորապես, Հարավային Եվրոպայի երկրները աշ խա-
տանքային միգրացիայի երկկողմ հա մա ձայնագրերն օգ տա գործում են ավելի 
լայն իմաստով, քան պարզապես աշ խա տողների համալրման նպա տակն 
է։ Աշխատանքային ներ գաղթի առն չու թյամբ քվոտա սահ մանելիս Իտա-
լիան, նախապատվության կարգով, քվոտաներ է վերապահում այն երրորդ 
երկրներին, որոնց հետ այն կնքել է հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին հա-
մա ձայնագրեր և ներ գաղթի հոսքն ու կրկնակի մուտքի ըն թա ցա կարգերը կար-
գա վորող լրացուցիչ հա մա ձայնագրեր։ Մյուս կողմից՝ Իտա լիան քվոտաների 
հետ կապված սահ մանափակումներ է կիրառում այն պե տու թյունների 
նկատմամբ, որոնք չեն մասնակցում անկանոն միգրացիայի կանխարգելմանը։ 
Այդ հա մա ձայնագրերի համատեքստում, օրինակ՝ սեզոնային աշ խա-
տանքի նպա տակով միգրացիոն հոսքերը կարող են կառավարվել հատուկ 
դրույթներով։ Այդ երկկողմ հա մա ձայնագրերը կարող են օգ տա գործ վել նաև 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների տրա մա դրման ըն թա ցա կարգեր սահ-
մանելու համար։ Իս պա նիան ընդհանուր աշ խա տանքային միգրացիայի 
մասին հա մա ձայնագրեր է կնքել այնպիսի երրորդ երկրների հետ, ինչպիսիք 
են՝ Կոլումբիան, Էկվադորը, Մարոկկոն, Դոմինիկյան Հանրապե տու թյունը 
և Պերուն։ Իս պա նիայի կողմից կնքված հա մա ձայնագրերի նպա տակն է 
զարգացնել ներ գաղթին առնչվող ընդհանուր ազգային քա ղա քա կանությունը։ 
Բացի պարզապես վարձու աշ խա տանքի հետ կապված հարցերից՝ դրանցով 
նա խա տես վում է իրա կա նաց նել համագործակցություն՝ անկանոն ներ գաղթի, 
շահագործման և սո ցիա լա կան իրա վունքների խախտման, փաստաթղթեր 
կեղծելու և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարում (տե՛ս Իս պա նիայի 
ազգային զեկույցը)։151 

Պետք է նշել, որ նմանատիպ մոտեցում է խրախուսվում ԵՄ մա կար դակում 
ներկայումս քննարկվող՝ շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ների 
մասին առաջարկում («Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ 
գործ ըն կե րու թյուն ների մասին» հա ղոր դա գրու թյուն, 2007թ.)։152

Համապատասխանությունը ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում է, թե արդյոք վարձու աշ խա տանքի համար 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու պայ-
ման ները հա մա պա տաս խանում են ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին։

Ինչպես նշվեց վերևում, վարձու աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա-

151 Իս պա նիան աշ խա տանքի վե րա բեր յալ երկկողմ հա մա ձայնագրեր է կնքել նաև Ռումինիայի և 
Լեհաստանի հետ։
152 Շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ները ներառում են երրորդ երկրների և ԵՄ–ի 
միջև ակտիվ համագործակցության մասին շրջանակային հա մա ձայնություն միգրացիոն հոսքերի 
կառավարման՝ ներառյալ անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի և երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին 
ԵՄ տարածք մուտքի ավելի լայն հնա րա վորու թյուններ ընձեռելու շուրջ (COM (2007) 248)։ 
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ղա քա ցիների հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելուն առնչվող հատուկ կար գա-
վորումներ առկա չեն ԵՄ մա կար դակում։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ԵՄ անդամ 
պե տու թյուններում օրինական կերպով բնակվող և աշ խա տող Թուրքիայի 
քա ղա քա ցիները կարող են օգտվել վարձու աշ խա տանքի վե րա բեր յալ ԵՄ 
իրա վունքով սահ մանված՝ իրենց համար բարենպաստ դրույթներից՝ 1/80 
Որոշմանը հա մա պա տաս խան։ 

Համայնքի նախապատվության սկզբունքը, որը կարող է աշ խա տանքի 
նպա տակով հա մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու պայ ման լինել, թերևս, 
ընդհանուր առմամբ պահպանվում է (տե՛ս վերոնշյալ մանրամասները)։ 

Մի ջազ գա յին իրա վունքի հա մա ձայն հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
քա ղա քա կանության ուղղությունների վրա, ըստ էության, տարածվում է պե-
տու թյան ինքնիշխանությունը։ Այլ կերպ ասած՝ եթե չեն խախտվում մի ջազ-
գա յին պարտավորությունները (օրինակ՝ 1951 թվականի Ժնևի կոնվենցիայով 
սահ մանված պարտավորությունները և այլն), ապա երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու հարցը գտնվում է պե տու-
թյան հայեցողության տակ։ Սեփական սահ մաններում անձանց տեղաշարժը 
կար գա վորելու առն չու թյամբ պե տու թյունների իրավասությունը բխում է պե-
տու թյունների մի ջազ գա յին համակարգի հայեցակարգից, որի հա մա ձայն 
պե տու թյունները առաջնային իրավազորություն ունեն իրենց տարածքի և 
բնակչության նկատմամբ (Մի ջազ գա յին իրավական նորմերը և միգրացիան, 
2002թ.)։ 

Պետությունների՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին երկիր ըն դու նելու պարտա-
վորությունը բխում է մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրերից, ինչպես օրինակ՝ Ծա-
ռա յու թյուն ների առքուվաճառքի մասին ընդհանուր հա մա ձայնագիրը (GATS):153 
Ծա ռա յու թյուն ների առքուվաճառքի մասին ընդհանուր հա մա ձայնագրի 4–րդ 
կարգը սահ մանվում է որպես ժա մա նակավոր հիմունքներով ծա ռա յու թյան 
մատուցում ԱՀՄ անդամ հանդիսացող ծա ռա յու թյուն մա տու ցողի կողմից 
ԱՀՄ այլ անդամի տարածքում ֆիզիկական անձանց ներկայությամբ։ 4–րդ 
կարգով ծա ռա յու թյուններ մա տու ցողները սո վո րա բար ստանում են մուտքի 
թույլ տվու թյուն կոնկրետ նպա տակի համար (օրինակ՝ կա տա րելու ծա ռա-
յու թյունների մատուցման պայ մանագիր կա՛մ որպես ոչ վարձու աշ խա տող, 
կա՛մ որպես ծա ռա յու թյուններ մա տու ցող օտարերկրյա ըն կերության աշ խա-
տա կից)։154 Ստույգ կար գա վորումը՝ կապված, օրինակ, թույլատրված ժա-
մա նակավորապես երկրում գտնվելու ժամ կետի հետ, պայ մանավորված է, 
այ նուա մե նայ նիվ, ԱՀԿ անդամ երկրների պարտավորություններով։ Ծա-
ռա յու թյուն ների առքուվաճառքի մասին ընդհանուր հա մա ձայնագրով սահ-
մանված պարտավորությունները երաշ խա վորված նվա զա գույն չափանիշներ 
են. այդպիսով երկրները հակված են լինելու պահպանողական՝ մեծամասամբ 
կիրառելով առավել մեծ սահ մանափակումներ նախատեսող ռեժիմ, քան այդ 

153 ԵՄ բոլոր անդամ պե տու թյունները ԱՀԿ անդամներ են։
154 Այ նուա մե նայ նիվ, 4–րդ կարգը չի կիրառվում աշ խա տա շու կա մուտք գործող անձանց 
նկատմամբ ընդհանրապես կամ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մշտական բնա կություն/կա ցու-
թյուն են հայցում։
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երկրներում իրականում կիրառվում է (WMR 2005)։

«Միգրանտ աշ խա տողների իրավական կար գա վի ճակի մասին» եվրոպական 
կոնվենցիայի155 (ՄԱԵԿ) 4–րդ հոդվածով սահ մանվում է միգ րանտ աշ-
խա տողների՝ պայ մանավորվող կողմ հանդիսացող պե տու թյան տարածք 
«ընդունվելու իրա վունքը»։ Այ նուա մե նայ նիվ, Կոնվենցիայի գործողության 
շրջանակը սահ մանափակ է (տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.3.1 կետը)։ 
Ավելին, հա մա պա տաս խան երկիր ընդունվելու իրա վունքը կախված է նաև 
այն հան գա մանքից, թե արդյոք միգ րանտ աշ խա տողին տրվել է վարձատրվող 
վարձու աշ խա տանք կա տա րելու թույլ տվու թյուն, թե ոչ։ Այսպիսով, 4–րդ 
հոդվածով տրվում է պայ մանավորվող կողմ հանդիսացող պե տու թյան 
տարածք մուտք գործելու իրա վունք, եթե միգ րանտին թույլատրվել է տվյալ 
պե տու թյունում կա տա րելու վարձու աշ խա տանք։ Կոնվենցիայով չեն սահ-
մանվում այնպիսի դրույթներ, որոնցով միգ րանտներին տրվում է վարձու աշ-
խա տանքի մատչելիության իրա վունք։ Պայմանավորվող կողմը պարզապես 
պարտավոր է, իր օրենս դրու թյամբ սահ մանված պայ ման ների հա մա ձայն, տալ 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն կամ երկարաձգել դրա գործողության ժամ կետն 
այն միգ րանտների համար, ում թույլատրվել է վարձու աշ խա տանք կա տա րելու 
նպա տակով մուտք գործել տվյալ երկրի տարածք (ՄԱԵԿ–ի 8(1) հոդված)։ 

1961 թվականի Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիայի (ԵՍԽ) և 1996 թվականի 
վերանայված Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիայի (վերանայված ԵՍԽ)156 
18–րդ հոդվածը վերաբերում է Պայմանավորվող մյուս կողմ հանդիսացող պե-
տու թյունների տարածքում շահույթ ստա նալու նպա տակ հետապնդող աշ խա-
տանք կա տա րելու իրա վունքին։ Դա կիրառվում է միայն պայ մանավորվող 
կողմ հանդիսացող պե տու թյան այն քա ղա քա ցիների նկատմամբ, ովքեր 
արդեն գտնվում են այլ Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող պե տու թյան 
տարածքում։ ԵՍԽ–ի հավելվածում պարզաբանվում է, որ 18(1) հոդվածի 
դրույթները «չեն վերաբերում Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող պե տու-
թյունների տարածք մուտք գործելու հարցին և չեն վնասում «Հիմնադրման 
մասին» եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին»։157 Բացի դրանից, 18–րդ 
հոդվածով սահ մանված պարտավորությունների վրա տարածվում է հատուկ 
սահ մանափակում, որով նա խա տես վում է, որ Պայմանավորվող կողմ 
հանդիսացող պե տու թյունների քա ղա քա ցիների՝ այլ Պայմանավորվող կողմ 
հանդիսացող պե տու թյունների տարածքում տվյալ երկրների քա ղա քա ցիների 
հետ հավասար հիմունքներով՝ շահույթ ստա նալու նպա տակ հետապնդող 
աշ խա տանք կա տա րելու իրա վունքը «ենթակա է սահ մանափակումների՝ 
տնտեսական կամ սո ցիա լա կան հիմնավոր պատճառներով» (ԵՍԽ–ի 18(1) 
հոդված)։

«Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների և նրանց ըն տա նիքների անդամների 

155 Կոնվենցիայի գործողության շրջանակի համար տե՛ս վերևում՝ Համեմատություն բաժնի 2.3.3.1 
կետը։
156 Կոնվենցիայի գործողության շրջանակի համար տե՛ս վերևում՝ Համեմատություն բաժնի 2.3.3.1 
կետը։
157 1965 թվականի «Հիմնադրման մասին» եվրոպական կոնվենցիա։
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իրա վունքների պաշտպանության մասին» մի ջազ գա յին կոնվենցիան 
(ԱՄՄԿ) 2008 թվականի հունվարի 31–ի դրությամբ վավերացվել է 37 պե-
տու թյունների կողմից՝ գրեթե բացառապես ծագման երկրների կողմից։ Մի 
քանի պատճառներով՝ Կոնվենցիան ԵՄ որևէ անդամ պե տու թյան կողմից չի 
վավերացվել:158 Կոնվենցիայով ապահովվում է միգ րանտ աշ խա տողների և 
նրանց ըն տա նիքների պաշտպանությունը։ Այ նուա մե նայ նիվ, հա մա պա տաս-
խան երկիր ըն դու նելու պայ ման ների վե րա բեր յալ որևէ լրացուցիչ հատուկ կար-
գա վորում ընդգրկված չէ՝ բացի այն պնդումից, որ պե տու թյուններն իրա վունք 
ունեն սահ մանելու միգ րանտ աշ խա տողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն-
դու նելը կար գա վորող չափորոշիչներ (ԱՄՄԿ–ի 79–րդ հոդված)։ 

Պետությունները պարտավոր են պահպանել ոչ խտրական վերաբերմունքի 
սկզբունքը հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու քա ղա քա կանության 
ուղղություններ սահ մանելիս և իրա կա նաց նելիս, ինչպես օրինակ՝ ՔՔԻՄԴ–ի 
26–րդ հոդվածը։ Հետևաբար, զուտ ազգային ծագման կամ քա ղա քա ցիության 
հիմքով անձի նկատմամբ այլ վերաբերմունքի դրսևորումը արգելվում է, եթե 
դա արդարացված չէ հիմնավոր և օբյեկտիվ պատճառներով։

Պետությունները պարտավոր են պաշտպանել իրենց տարածքում 
գտնվող միգ րանտ աշ խա տողների իրա վունքները։ Մար դու իրա վունքների 
տեսանկյունից՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը գործատուին տալու և 
երրորդ երկրի քաղաքացուն կոնկրետ գործատուին կցելու գործելակերպը 
խնդրահարույց է։159 Երրորդ երկրի քաղաքացու օրինական բնա կության/
կա ցու թյան հարցը կախված է գործատուի և օտարերկրացու միջև աշ խա-
տանքային հա րա բե րու թյուն ների շարունակականությունից։ Այդպիսի 
իրավիճակը պարարտ հող է չարաշահման ու շահագործման դեպքերի համար։ 
ՄԱԵԿ–ի 8(2) հոդվածով տրա մա դրվում է պաշտպանության որոշակի մա կար-
դակ՝ նախատեսելով, որ «առաջին անգամ տրված աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյունը, որպես կանոն, չի կարող պարտավորեցնել աշ խա տողին աշխատել 
նույն գործատուի մոտ կամ նույն տարածքում մեկ տարուց ավելի ժամ կետով» 
(Cholewinski, 2004)։ Ավելին, ԱՄՄԿ–ի 16–րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ միգ րանտ 
աշ խա տողները և նրանց ըն տա նիքները ինչպես պետական պաշտոնյաների, 
այնպես էլ անհատների, խմբերի և հաստատությունների կողմից կիրառված 
բռնությունից, հասցված մարմնական վնասվածքներից, սպառնալիքներից և 
ահաբեկումից արդյունավետ պաշտպանություն ստա նալու իրա վունք ունեն, 
որն ապահովվում է պե տու թյան կողմից։ Նմանապես, ԱՄԿ–ի կոնվենցիայով 
ապահովվում է այն միգ րանտների պաշտպանությունը, ովքեր օրինական 
բնա կություն են հաստատել տվյալ պե տու թյան տարածքում վարձու աշ խա-
տանք կա տա րելու նպա տակով։ 8–րդ հոդվածով սահ մանվում է, որ այդ միգ-
րանտները չեն կարող համարվել անկանոն կար գա վի ճակով միգ րանտներ 
«միայն իր [իրենց] աշ խա տանքը կորցնելու փաստի ուժով, ինչն ինքնին չի 
ենթադրում, որ հետ է վերցվում նրա [նրանց] բնա կության/կա ցու թյան թույլ-

158 Հետագա քննարկման համար տե՛ս MacDonald and Cholewinski, 2007թ.։
159 Տե՛ս նաև Follmar-Otto, 2007թ.։



131

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տվու թյունը, իսկ որոշ դեպքերում՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը»։160

Եզրակա ցու թյուններ

Վերը նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով 
ներ գաղթը կար գա վորող՝ ԵՄ անդամ պե տու թյուններում գործող կա նո նա-
կարգերը բարդ են։ Գործող կա նո նա կարգերը հավասարապես մար տա-
հրա վեր են և՛ գործատուների, և՛ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող աշ-
խա տողների համար, քանի որ հաճախ պա հանջվում են տարբեր թույլ տվու-
թյուններ՝ տարբեր մարմինների ներգրավմամբ։ Քննարկվող թեմայի վե րա-
բեր յալ ներկայումս առկա չէ ԵՄ հա մա պա տաս խան օրենս դրու թյուն, և անդամ 
պե տու թյուններում տարբերվում են հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
ուղիները, ինչպես նաև սահ մանված պայ ման ներն ու ձևակերպումները։

Այ նուա մե նայ նիվ, պարզ է, որ ԵՄ անդամ պե տու թյուններն ունեն աշ խա-
տանքային միգրացիան լիարժեքորեն կառավարելու ցանկություն։ Վարձու 
աշ խա տանքի համար հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու՝ ազգային քա-
ղա քա կանության ուղղությունների համար ողջամիտ հիմնավորում պետք է 
համարել այն, որ պե տու թյուններն ընդունեն այնքան երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցի հանդիսացող աշ խա տողներ, որքան անհրաժեշտ է իրենց ազգային 
տնտեսության համար և այն կոնկրետ ոլորտներում, որտեղ առկա է պա-
հանջարկ։ Աշխատանքային միգրացիան ծառայում է տնտեսական նպա-
տակներին, սակայն, միևնույն ժա մա նակ, այն պետք է սահ մանափակվի, 
որպեսզի թույլ չտրվի պա հանջվածից ավելի մեծ թվով աշ խա տողների ներ-
գաղթը՝ պաշտպանելու համար աշ խա տանքի ազգային շու կաները և հա-
մա պա տաս խան երկրում արդեն բնակվող աշ խա տողների իրա վունքները։ 
Աշխատանքային միգրացիայի շուրջ ներկայումս ծավալվող քննարկումները 
և մշակվող քա ղա քա կանության ուղղությունները, նախևառաջ և ամենից 
շատ, պետք է կենտրոնանան բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ 
ունեցող աշխատուժի վրա։ Ցածր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
աշխատուժի միգրացիայի խնդիրը բավարար չափով կար գա վորված չէ։ 
Կարելի է նկատել, որ նա խա տես վող շրջանակներում ցածր մաս նա գի տա կան 
հմտություններ ունեցող աշխատուժի հարցը ԵՄ մա կար դակում քննարկվում է 
միայն սեզոնային աշ խա տանքի առն չու թյամբ։

Ինչպես նշվել է, աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների համակարգում 
խնդրահարույց է այն հան գա մանքը, որ շատ անդամ պե տու թյուններում օտար-
երկ րա ցին պարտավորված է լինում աշխատել կոնկրետ գործատուի մոտ։

2.3.3.2.2. Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Սույն բաժնում անդրադարձ կարվի աշ խա տանքի երեք ենթակա տե գո րիա-

160 2008 թվականի հունվարի 31–ի դրությամբ սույն Կոնվենցիան վավերացվել է 23 պե տու-
թյունների կողմից։
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ներից երկրորդին՝ ոչ վարձու աշ խա տանքին։ Մասնավորապես, կուսում նա-
սիրվեն ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
ներ գաղթի վե րա բեր յալ ըն թա ցա կարգերը և պայ ման ները։

«Ոչ վարձու հիմունքներով որևէ, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական գոր ծու-
նեու թյամբ զբաղվող տղամարդկանց և կանանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքի կիրառման և հղիության ու երեխայի խնամքի 
ընթացքում161 ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվող կանանց պաշտպանության 
մասին» Խորհրդի 86/613/ԵՏՀ հրա հանգին հա մա պա տաս խան՝ ոչ վարձու 
աշ խա տողները «այն բոլոր անձինք են, ովքեր, ազգային իրա վունքով սահ-
մանված պայ ման ներում, իրենց անունից իրա կա նաց նում են շահույթ ստա-
նալու նպա տակ հետապնդող գոր ծու նեու թյուն՝ ներառյալ ֆերմերները և 
հումանիտար մաս նա գի տություններով աշ խա տող անձինք»։ Այսպիսով, վար-
ձու և ոչ վարձու աշ խա տանքի միջև կարևոր տարբերակում է համարվում այն, 
որ ոչ վարձու աշ խա տանք կա տա րող անձը չի աշխատում այլ անձի համար, ով 
իրա վունք ունի հսկելու նրա աշ խա տանքի կա տա րման մանրամասները։ 

Տնտեսական միգրացիայի կառավարման շուրջ ԵՄ մոտեցման մասին Կա-
նաչ փաստաթղթում քննարկվում են ոչ վարձու աշ խա տանքին առնչվող մի 
շարք գաղափարներ և հարցեր։ «Վարձու աշ խա տանքի և ոչ վարձու տնտե-
սական գոր ծու նեու թյան նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների մուտ-
քի և բնա կության/կա ցու թյան պայ ման ների մասին» հրա հանգի վե րա բեր յալ 
Հանձնաժողովի 2001 թվականի չհաջողված առաջարկում նույնպես արծարծ-
վում է ոչ վարձու աշ խա տանքի խնդիրը։ Օրինական միգրացիայի վե րա-
բեր յալ 2005 թվականի ծրագրում այդ հարցին կա տա րվում է անուղղակի 
անդրադարձ։ Դրանում նշվում է, որ առաջարկված ընդհանուր շրջանակային 
հրա հանգի և չորս հատուկ հրա հանգների փաթեթը սպառիչ չէ՝ «հա մա պա-
տաս խան, լրացուցիչ առաջարկներ կարող են ներ կա յացվել այն ոլորտների 
առն չու թյամբ, որոնցում կա հետագա ուսում նա սի րության անհրաժեշտություն 
(օրինակ՝ ...ոչ վարձու աշ խա տանքի հարցը կար գա վորելու համար և այլն)» 
(Օրինական միգրացիայի վե րա բեր յալ ծրագիր, 2005թ.)։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ներ-
գաղթի հարցը վերջերս ավելի քիչ է քննարկվել և ավելի քիչ ուշադրության է 
արժանացել162։

Պետք է նշել, որ բոլոր ԵՄ 27 անդամ պե տու թյունները կար գա վորում են ոչ 
վարձու աշ խա տանքը։ Ոչ վարձու աշ խա տանքը անդամ պե տու թյունների 
ազգային օրենս դրու թյան մեջ դասակարգվում է որպես աշ խա տանքի ձև. 

161 ՊՏ 1986 L 259/56, 1986 թվականի դեկտեմբերի 11:
162 Վերջերս ըն դուն ված՝ «Ներքին շու կայում մատուցվող ծա ռա յու թյունների մասին» 2006 
թվականի դեկտեմբերի 12–ի 2006/123/ԵՀ հրա հանգը (ՊՏ, 2006 L 376/36) մեծ ուշադրության է 
արժանացել։ Այդ Հրահանգով կար գա վորվում է «ցանկացած ոչ վարձու աշ խա տանքային գոր-
ծու նեու թյուն», թեև Հրահանգի գործողությունը տարածվում է միայն «անդամ պե տու թյունում 
հիմնադրված՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցողների կողմից մատուցվող ծա ռա յու թյունների վրա»։ Ուստի, 
դա չի առնչվում այս ուսումն ա սի րությանը, որում քննարկվում է դեռևս ԵՄ տարածքում չբնակվող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով հա մա պա տաս խան երկիր 
ըն դու նելու հարցը։



133

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

իրականում, նման կանոններ և սկզբունքներ կիրառվում են (վարձատրվող) 
վարձու աշ խա տանքի առն չու թյամբ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ԵՄ ոչ մի երկրի 
ազգային օրենս դրու թյան մեջ չկան կա նո նա կարգեր կամ ծրագրեր, որոնց 
նպա տակն է դյուրացնել պա հանջարկ ունեցող կամ նախընտրելի ոչ վարձու 
աշ խա տողների ներ գաղթը։ Դա տարբերվում է (վարձատրվող) վարձու աշ-
խա տանքից, որի դեպքում մի շարք ԵՄ անդամ պե տու թյուններ սահ մանել են 
բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներին առնչվող 
ծրագրեր կամ այդ խմբի համար ունեն հատուկ դրույթներ։

Ինչպես (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի դեպքում, ոչ վարձու աշ խա-
տանքի դեպքում ևս ազգային մա կար դակով կիրառվող կա նո նա կարգերը 
տարբերվում են ամբողջ ԵՄ տարածքում։ ԵՄ մա կար դակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ոչ վարձու աշ խա տանքի վե րա բեր յալ օրինական 
փաստաթղթային գործիքներ առկա չեն։

Ոչ վարձու աշ խա տանքի տարբեր կա տե գո րիաները

Հետաքրքիր է նշել, որ որոշ անդամ պե տու թյուններ առանձնացնում են ոչ 
վարձու աշ խա տանքի տարբեր ձևեր։ Բուլղարիայի և Հունաստանի ազգային 
օրենս դրու թյամբ սահ մանվում է երկու կա տե գո րիա, Ռումինիայի օրենս-
դրու թյամբ՝ երեք, իսկ ՄԹ–ում՝ չորս կա տե գո րիա։ Ենթակա տե գո րիաների 
դասակարգումները տարբեր են։ Ընդհանուր առմամբ, երկրները կա տե-
գո րիան բաժանում են ըստ առանձին մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան, 
ներդրումների և նորարարության։ ՄԹ–ում գրողների, կոմպոզիտորների և 
արվեստագետների համար սահ մանված է հատուկ կա տե գո րիա։

Ստորև ներ կա յացվող քննարկմամբ վերլուծվում են ոչ վարձու աշ խա-
տանքի նպա տակով ներ գաղթին առնչվող ըն թա ցա կարգերը և պայ ման ները 
(ներառյալ սահ մանափակումները) ընդհանրապես։ Ենթակա տե գո րիաների 
հիման վրա որևէ տարբերակում չի կա տա րվում։

Ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող ըն թա ցա-
կարգերը

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են ազգային մա կար դակում սահ մանված 
ըն թա ցա կարգերը՝ կապված երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կողմից դեպի 
ԵՄ անդամ պե տու թյուններ իրականացվող ներ գաղթի հետ՝ հատուկ 
ուշադրություն դարձնելով կոնկրետ թույլ տվու թյունների դեպքում կիրառվող 
ըն թա ցա կարգային պա հանջներին։

Պահանջվող թույլ տվու թյունները

Ոչ վարձու աշ խա տանքի համար պա հանջվող թույլ տվու թյուններն իրենց 
բնույթով տարբերվում են տարբեր անդամ պե տու թյուններում։ Որոշ երկրներ 
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պա հանջում են հատուկ թույլ տվու թյուն, որը տալիս է ոչ վարձու գոր ծու նեու-
թյամբ զբաղվելու հնա րա վորու թյուն, մինչդեռ այլ երկրներում պա հանջվում է 
միայն բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, պարտադիր 
չէ, որ վարձու աշ խա տանքի համար որևէ համակարգ ըն դու նած պե տու-
թյունները նույն համակարգն ընդունեն նաև ոչ վարձու աշ խա տանքի դեպքում։ 
Օրինակ, թեև Ֆրան սիայում (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի համար 
գործում է մեկ թույլ տվու թյուն պա հանջող համակարգ, այնտեղ, այ նուա մե-
նայ նիվ, ոչ վարձու աշ խա տանքի համար պա հանջվում է «Առևտրով զբաղվող 
օտար երկ րա ցիների ինքնության քարտ»։ Եվ հակառակը, Նի դեռ լանդներում, 
որտեղ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն է պա հանջվում վարձու աշ խա տանքի 
համար, սակայն այդպիսի թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում ոչ վարձու աշ խա-
տանքի դեպքում. ոչ վարձու աշ խա տանքի համար անհրաժեշտ է միայն բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։

Տասնհինգ անդամ պե տու թյուններ163 պա հանջում են, որ երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցիները, ովքեր ցանկանում են ներ գաղթել ոչ վարձու աշ խա տանքի 
նպա տակով, դիմեն բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության և այլ հատուկ 
թույլտվության համար, որը օտար երկ րա ցիներին տալիս է ոչ վարձու գոր ծու-
նեու թյամբ զբաղվելու հնա րա վորու թյուն։ Այդ երկրորդ թույլ տվու թյուններն 
ունեն տարբեր անվանումներ՝ Մասնագիտական քարտ (Բելգիա), Բիզնես 
գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու թույլ տվու թյուն (Իռլանդիա), Առևտրով զբաղվող 
օտար երկ րա ցիների ինքնության քարտ (Ֆրան սիա) և այլն։ Ոչ վարձու աշ խա-
տանքի նպա տակով տրվող աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուններն ունեն ժամ կետային սահ մանափակում։ Այդ սահ մանափակումները 
աննշան կերպով տարբերվում են ըստ երկրների. սո վո րա բար ժամ կետ ները 
տատանվում են մեկից (օրինակ՝ Նի դեռ լանդներում) երեք (օրինակ՝ Գերմա-
նիայում) տարվա սահ մաններում։

Որպես ընդհանուր կանոն, ինչպես և (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի 
դեպքում, երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները սո վո րա բար պետք է հա մա պա-
տաս խան թույլ տվու թյունների ու վիզաների համար դիմեն արտերկրում։ 
Թույլտվություններ տրա մա դրելու համար ներ գաղթի հարցերով զբաղվող 
մարմիները համագործակցում են բիզնեսի հարցերով զբաղվող հա մա պա տաս-
խան ազգային մարմինների հետ։ Կախված կոնկրետ երկրից՝ այդ մարմինները 
կա՛մ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների համար պատասխանատու նույն 
մարմիններն են (օրինակ՝ ՄԹ), կա՛մ հատուկ գոր ծա կա լու թյունները (օրինակ՝ 
Օտարերկրյա ներդրումների հարցերով ռումինական գոր ծա կա լու թյուն)։ 

Ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող 
պայմանները

Միգրանտները պետք է բավարարեն մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան 

163 Բելգիա, Բուլղարիա (նշենք, որ Բուլղարիան ունի երկու ռեժիմ և մեկ ռեժիմի դեպքում 
ոչ վարձու աշ խա տանքի համար պա հանջում է միայն մեկ հատուկ թույլ տվու թյուն), Չեխիայի 
Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Ֆրան սիա, Իռլանդիա. Լատվիա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, 
Լեհաստան, Պորտուգալիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իս պա նիա և ՄԹ։
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համար պա հանջվող ընդհանուր պայ ման ները (տե՛ս Համեմատություն բաժնի 
2.3.1 կետը)։ Նրանք պետք է բավարարեն նաև ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթի համար սահ մանված հատուկ պայ ման ները։ Սույն բաժինն 
առնչվում է միայն վերջին հարցին, մասնավորապես՝ նպա տակային բիզնեսի 
կենսունակությանն առնչվող պայ ման ներին և ազգային տնտեսության համար 
դրա՝ շահավետ լինելու հան գա մանքին։ Բացի դրանից՝ ուսումնասիրվում են 
որոշ երկրների կողմից սահ մանված՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կողմից ոչ 
վարձու գոր ծու նեու թյան հետ կապված սահ մանափակումները։

Պլանավորված բիզնեսի կենսունակությանն առնչվող պայ ման ները

Պլանավորված բիզնեսի կենսունակության առն չու թյամբ անդամ պե տու-
թյունների կողմից սահ մանված պայ ման ները զգալիորեն տարբերվում են 
տարբեր երկրներում։ Այ նուա մե նայ նիվ, շատ երկրներում ազգային օրենս-
դրու թյամբ սահ մանվում են պայ ման ներ, որոնք վերաբերում են տնտեսական 
գնահատմանը, ֆի նան սա կան ռեսուրսներին և բիզնեսը վարելու համար 
օտարերկրացու ունեցած որակավորումներին։

ԵՄ անդամ պե տու թյունների մոտ երկու երրորդն իրա կա նաց նում է 
պլանավորված բիզների տնտեսական գնահատում։164 Այ նուա մե նայ նիվ, 
հա մա պա տաս խան մարմիններն ըստ էության հավաստիանում են բիզնես 
նախաձեռնության իրական լինելու և տնտեսական առումով հաջողություն 
ունենալու հավանականության հարցում։ Այդ գնահատման համար հիմք 
կարող են ծառայել տարբեր փաստաթղթեր։ Ամենատարածվածը բիզնես 
պլանն է. պա հանջվող այլ փաստաթղթերը կարող են ներառել նաև հաշվի 
քաղվածք, նախնական պայ մանագրեր կամ ֆինանսավորման մասին հա-
մա ձայնագրեր։165 Քանի որ այս կա տե գո րիան չի կար գա վորվում ԵՄ մա կար-
դակով, անդամ պե տու թյուններում գործում են տարբեր կանոններ։

ԵՄ անդամ պե տու թյունների մեծ մասում սահ մանված է պա հանջ՝ կապված 
ֆի նան սա կան ռեսուրսների առկայության հետ։ Կարող է ներ կա յացվել բիզնես 
գոր ծու նեու թյուն սկսելու համար «բավարար ֆի նան սա կան միջոցների» 
առկայության կամ բիզնես գոր ծու նեու թյան սահ մանված չափով որոշակի 
գումար ներդնելու պա հանջ։ Ավելին, կարող է պա հանջվել, որ միջոցներն 
ավանդադրվեն ազգային բանկի հաշվին (օրինակ՝ Հունաստանում) կամ 
փոխանցվեն տվյալ երկիր (օրինակ՝ Իռլանդիայում)։ Չափորոշիչները 
բավարարելու համար երրորդ երկրի քաղաքացուն կարող է ներ կա յացվել 
մինչև մեկ միլիոն եվրո նվա զա գույն գումարի պա հանջ (ներդրողի նկատմամբ 
կիրառվող ռեժիմ ՄԹ–ում։) 

164 Այդ գնահատումը կոչվում է «շահավետության ստուգում» (Ֆին լան դիա), «տնտեսական 
կենսունակություն» (Ֆրան սիա) և այլն։
165 Օրինակ, եթե Շվեդիայում օտար երկ րա ցին գնում է գործող ըն կերություն՝ որպես իր սեփական 
բիզնեսը գոր ծու նեու թյունն իրա կա նաց նելու միջոց, ապա պա հանջվում է ըն կերության մասին 
հաշվետվություն Շվեդիայում լիազորված հաշվապահի կողմից։
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Անդամ պե տու թյունների կողմից հաճախ ներ կա յացվող մյուս պայ մանը 
վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ունի հա մա-
պա տաս խան որակավորումներ։ Նախքան հա մա պա տաս խան թույլ տվու թյուն 
տալը տվյալ բիզնես գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու համար կարող է պա հանջվել 
անհրաժեշտ հավաստագրերի, լիցենզիաների և այլնի առկայության մասին 
ապացույց (օրինակ՝ Բուլղարիայում, Չեխիայի Հանրապե տու թյունում)։ 

Ազգային տնտեսության համար շահավետ լինելու հարցին վերաբերող 
պայ ման ները

Շատ երկրներ պա հանջում են, որ բիզնես գոր ծու նեու թյունը որպես այդպիսին 
լինի ոչ միայն տնտեսական առումով կենսունակ, այլ նաև շահավետ ազգային 
տնտեսության համար։ Այս դեպքում ևս անդամ պե տու թյուններում չկա 
նշված պա հանջի հստակ ձև։ Օրինակ՝ Ավս տրիան պա հանջում է, որ տվյալ 
բիզնես գոր ծու նեու թյունն ազգային կամ տա րա ծա շրջանային մա կար-
դակում հետաքրքրություն առաջացնի տնտեսական կամ աշ խա տա շու կայի 
ոլորտներում, Բելգիայում «մաս նա գի տա կան քարտ»166 է տրա մա դրվում, 
եթե ստեղծվում են մի շարք նոր աշխատատեղեր, բավարարվում են որոշակի 
տնտեսական պա հանջարկներ, կամ խրախուսվում է նորարարական գոր-
ծու նեու թյունը, Էստոնիայում բիզնես գոր ծու նեու թյունը պետք է անհրաժեշտ 
լինի ազգային տնտեսության զարգացման համար, Գերմանիայում պետք է 
ցույց տալ, որ կա «գերակա տնտեսական շահ, տա րա ծա շրջանային առումով 
հատուկ պա հանջարկ կամ դրական ազդեցություն տնտեսության վրա», 
մինչդեռ Նի դեռ լանդներում պա հանջվում է, որ բիզնես գոր ծու նեու թյունը լինի 
նորարարական և շահավետ Նի դեռ լանդների տնտեսության համար։

Այդ համատեքստում անհրաժեշտ է նշել, որ Բուլղարիայում, Ռումինիայում 
և ՄԹ–ում ոչ վարձու աշ խա տանքի որոշ կա տե գո րիաների167 համար ներ կա-
յացվում է աշխատատեղերի ստեղծման պա հանջ (պետք է ստեղծվի երկուսից 
տասնհինգ աշխատատեղ)։ Գերմանիայում օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում 
է, որ «գերակա տնտեսական շահի» բացակայության պարագայում միևնույն 
է թույլ տվու թյուն կտրա մա դրվի, եթե ստացողը այդ բիզնես գոր ծու նեու թյան 
միջոցով նախատեսում է ներդնել առնվազն 500 000 եվրո, կամ եթե դրանով 
կստեղծվի հինգ աշխատատեղ։

Այլ պայ ման ներ

Ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթել ցանկացող՝ երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիների համար սահ մանվող այլ պայ ման ներից են մասնավորապես 
հետևյալը՝ բարի համբավ ունենալը (օրինակ՝ Իռլանդիայում), դատվածության 

166 Ոչ վարձու աշ խա տանքի համար Բելգիայում տրա մա դրվող թույլ տվու թյուն։
167 «Բիզնես և ներդրում» Բելգիայում, «Առևտրային գոր ծու նեու թյուն» Ռումինիայում և «Բիզնես» 
ու «Նորարարություն» ՄԹ–ում։
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բացակայությունը (օրինակ՝ Կիպ րոսում, Ռումինիայում) և առողջական վիճակի 
մասին տեղեկանք ներ կա յաց նելը (օրինակ՝ Բուլղարիայում, Ռումինիայում)։ 
Ավելին, որոշ երկրներում ոչ վարձու աշ խա տանքի դեպքում կիրառվում է 
քվոտա (օրինակ՝ Ավս տրիայում, Էստոնիայում, Իտա լիայում)։ 

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ոչ վարձու աշ խա տանքի դեպքում 
կիրառվող սահ մանափակումները

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին՝ ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվելու համար 
տրվող թույլ տվու թյունները կարող են սահ մանափակվել բիզնես գոր ծու նեու-
թյան որոշակի ձևերով կամ երկրի որոշակի տա րա ծա շրջաններով և այլն։ Այս 
դեպքում ևս անդամ պե տու թյունները այդ առն չու թյամբ վարում են տարբեր 
քա ղա քա կանություն։ Օրինակ, Ավս տրիայում և Սլովենիայում ոչ վարձու աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյունների համար ոչ մի սահ մանափակում չկա։ Մինչդեռ 
Դանիայում և Իս պա նիայում ազգային օրենս դրու թյամբ սահ մանվում է, 
որ թույլ տվու թյունների վրա կարող են տարածվել սահ մանափակումներ։ 
Դանիայում ազգային իրա վունքով նա խա տես վում է, որ թույլ տվու թյունը կարող 
է տրա մա դրվել որոշակի պայ ման ների ներքո, մինչդեռ Իս պա նիայում թույլ-
տվու թյունը կարող է սահ մանափակվել որոշակի տարածքով, ոլորտով կամ 
գոր ծու նեու թյան տեսակով։ Մի շարք անդամ պե տու թյուններում թույլ տվու-
թյունը սահ մանափակվում է բիզնես գոր ծու նեու թյան այն կոնկրետ տեսակով, 
որի համար դիմում է ներ կա յացվել։

Սահմանափակումներ կարող են կիրառվել նաև բիզնես գոր ծու նեու-
թյան այնպիսի տեսակների նկատմամբ՝ դրանց բնույթի առումով, որոնցով 
կարող են զբաղվել օտար երկ րա ցիները։ Օրինակ, Իտա լիայում, օրենքի հա-
մա ձայն, գոր ծու նեու թյան որոշ տեսակներով կարող են զբաղվել միայն 
իտալացիները,168 իսկ Դանիայում, որպես կանոն, երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիները չեն կարող ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուններ ռեստորան կամ մանրածախ առևտրի խանութ բացելու նպա տակով։

Համապատասխանությունը ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

Ծա ռա յու թյուն ներ մատուցելու նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին՝ 
որպես ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվող անձանց, հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելու պարտավորությունը կարող է բխել Ծա ռա յու թյուն ների 
առքուվաճառքի մասին ընդհանուր հա մա ձայնագրի 4–րդ կարգից՝ կախված 
ԱՀԿ անդամի որոշակի պարտավորությունից (տե՛ս վերևում)։ 

168 Այ նուա մե նայ նիվ, սույն դրույթը վերաբերում է հիմնականում այն մաս նա գի տություններին, 
որոնք առնչվում են Իտա լիայի Հանրապե տու թյան քա ղա քա ցիական ծա ռա յու թյանը։ Ուստի, դա 
միայն սահ մանափակ առն չու թյուն ունի երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կողմից իրականացվող ոչ 
վարձու աշ խա տանքին։
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ԵՄ մա կար դակով գոյություն չունի որևէ կոնկրետ օրենք, որի նպա տակն է 
կար գա վորել (դեռևս ԵՄ տարածքում չբնակվող) երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիների՝ ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու-
նելու պայ ման ները։169

ՄԱԵԿ–ի 4–րդ հոդվածը շատ սահ մանափակ կիրառություն ունի ոչ վարձու 
աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս-
խան երկիր ըն դու նելու առումով, քանի որ ՄԱԵԿ–ի 1(2)(բ) հոդվածում աշ-
խա տողների բացառված խմբերում ներառված են նաև ոչ վարձու աշ խա-
տանք կա տա րող անձինք («կարճաժամ կետ աշ խա տանքով զբաղված 
արվեստագետներ, կա տա րողական արվեստի ներ կա յացուցիչներ և 
մարզիկներ, ինչպես նաև հումանիտար մաս նա գի տություններով աշ խա-
տող անձինք»)։ 4–րդ հոդվածի սահ մանափակ բովանդակության և ՄԱԵԿ–ի 
գործողության մասին տեղեկությունները ներ կա յացված են սույն բաժնի 
վերևում։

Սույն բաժնի վերևում կա տա րված դիտարկումները, որոնք վերաբերում են 
«Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների և նրանց ըն տա նիքների անդամների իրա-
վունքների պաշտպանության մասին» մի ջազ գա յին կոնվենցիային և ոչ 
խտրական վերաբերմունքի սկզբունքի կիրառությանը, կարող են վերաբերել 
նաև ոչ վարձու աշ խա տանքին։

Եզրակա ցու թյուններ

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կողմից ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթի համար սահ մանվող պայ ման ներն էապես տարբերվում 
են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում։ Ինչպես (վարձատրվող) վարձու աշ խա-
տանքի դեպքում, այս դեպքում ևս կարելի է եզրակացնել, որ օտար երկ րա-
ցիներին ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով հա մա պա տաս խան երկիր 
ընդունում են միայն, եթե նրանց բիզնես գոր ծու նեու թյունը լրացուցիչ ներդրում 
կունենա ազգային տնտեսության համար։ Այսպիսով, բիզնես գոր ծու նեու-
թյունը պետք է լինի տնտեսական առումով կենսունակ և շահավետ ազգային 
տնտեսության համար։ Կոնկրետ գնահատման վրա տարածվում են բավական 
բարդ կանոններ, և այն հաճախ կա տա րվում է ներգրավված մարմինների լայն 
հայեցողությամբ։

Ինչպես և (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի դեպքում՝ գործող կանոնների 
ներդաշնակեցումը կարող է հանգեցնել հավանական ներդրողների համար ըն-
թա ցա կարգերի պարզեցման՝ դրանով իսկ նպաստելով ԵՄ–ի՝ որպես բիզնես 
գոր ծու նեու թյան համար առավել գրավիչ վայր լինելուն։

169 Ծա ռա յու թյուն ների վե րա բեր յալ հրա հանգի առն չու թյամբ տե՛ս վերոշարադրյալը։
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2.3.3.2.3. Սեզոնային աշ խա տանքը

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում է աշ խա տանքի երեք ենթակա տե գո րիաներից 
վերջինը՝ սեզոնային աշ խա տանքը։ Մասնավորապես, այն ներառում է 
սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ներ-
գաղթին վերաբերող ըն թա ցա կարգերը, պայ ման ները և հա մա պա տաս-
խանությունը ԵՄ իրա վունքի ու մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային 
գործիքներին։

Սեզոնային միգ րանտ աշ խա տողները ՄԱԵԿ–ի 1(2) հոդվածի հա մա ձայն, 
որի գործողության շրջանակից նրանք բացառված են, բնորոշվում են որպես 
«անձինք, ովքեր լինելով Պայմանավորվող կողմերից մեկի քա ղա քա ցի՝ մյուս 
Պայմանավորվող կողմի տարածքում զբաղվում են աշ խա տանքային գոր-
ծու նեու թյամբ, որը կախված է տարվա եղանակից` որոշակի ժամ կետով կամ 
որոշակի աշ խա տանք կա տա րելու նպա տակով կնքված պայ մանագրի հիման 
վրա»։ Ուստի, սեզոնային բնույթը, տարեկան պարբերականությունը և ժա մա-
նակային սահ մանափակումը այն հատկանիշներն են, որոնցով սեզոնային աշ-
խա տանքը տարբերակվում է (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքից։

Սույն ուսում նա սի րությունը ցույց է տվել, որ ազգային մա կար դակում 
սեզոնային աշ խա տանքի և ժա մա նակավոր աշ խա տանքի վե րա բեր յալ կա նո-
նա կարգերը հստակորեն չեն տարբերակվում։ Ազգային կա նո նա կարգերի մեծ 
մասն ավելի շատ հիմնվում է ժա մա նակային սահ մանափակման գաղափարի, 
քան աշ խա տանքի սեզոնային բնույթի վրա։ Ավելին, հետաքրքրական է այն, 
որ թեև «սեզոնային աշ խա տանք» տերմինը նշվում է անդամ պե տու թյունների 
ազգային օրենս դրու թյան մեջ, այդ հասկա ցու թյունը հաճախ չի սահ մանվում։

Ինչպես արդեն նշվել է, սույն ուսում նա սի րության մեջ քննարկվում են աշ խա-
տանքի նպա տակով ներ գաղթը (ներառյալ՝ վարձու աշ խա տանքը, ոչ վարձու 
աշ խա տանքը և սեզոնային աշ խա տանքը), ըն տա նիքի վե րա միա վորումը 
և ուսում նա ռու թյունն ու վե րա պատ րաստումը։ ԵՄ բոլոր անդամ պե տու-
թյունների ազգային օրենս դրու թյան մեջ չի նա խա տես վում նշված կա տե գո-
րիաներից միայն սեզոնային աշ խա տանքը։ Չեխիայի Հանրապե տու թյունում, 
Դանիայում, Իռլանդիայում, Լատվիայում և Լիտվայում սեզոնային աշ խա-
տանքն օրենս դրու թյամբ չի ճանաչվում։ Այդ երկրներում սեզոնային աշ խա-
տանքի դեպքում կարող են կիրառվել ժա մա նակավոր աշ խա տանքի վե րա բեր-
յալ դրույթներ, թեև դա գործնականում կարող է առաջացնել դժվարություններ 
(ինչպես ընդգծվել է Չեխիայի Հանրապե տու թյան ազգային զեկույցում)։ 
Հատուկ դրույթների բացակայության պարագայում Չեխիայի Հանրապե-
տու թյունում կիրառվում են վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթի վե-
րա բեր յալ հիմնական դրույթները։ Աշխատանքի թույլ տվու թյուն և հա մա պա-
տաս խան վիզա պետք է տրա մա դրվեն դիմումի քննության ստանդարտ ըն-
թա ցա կարգերի պահպանմամբ։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս եղանակը հաճախ չի 
կիրառվում, քանի որ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ստա նալու ըն թա ցա կարգը 
չափազանց բարդ է, որպեսզի այն կիրառվի երեք ամիս տևո ղու թյամբ աշ խա-
տանքի դեպքում (տե՛ս Չեխիայի Հանրապե տու թյան ազգային զեկույցը)։ 
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ԵՄ կա նո նա կարգերը

Ինչպես աշ խա տանքի մյուս կա տե գո րիաների դեպքում, սեզոնային աշ խա-
տանքի համար ևս ներկայումս առկա չէ ամբողջ ԵՄ մա կար դակով գործող 
կար գա վորում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Հանձնաժողովի՝ Օրինական միգրացիայի 
վե րա բեր յալ 2005 թվականի ծրագրում ներ կա յացվել է՝ սեզոնային աշ խա-
տողների մուտքի ու բնա կության/կա ցու թյան պայ ման ների վե րա բեր յալ հրա-
հանգ ըն դու նելու առաջարկ։ Ըստ այդ առաջարկի՝ սեզոնային աշ խա տանքի 
մասին հրա հանգը կլինի այն չորս հրա հանգներից մեկը, որոնք ներառում են 
ուղղահայաց մոտեցում օրինական միգրացիայի նկատմամբ, այսինքն, որոնք 
կենտրոնանում են աշ խա տանքի կոնկրետ ոլորտների վրա։ Հանձնաժողովը 
նախատեսում է սեզոնային աշ խա տանքի մասին հրա հանգին վերաբերող 
առաջարկը ներ կա յաց նել 2008 թվականին։

Օրինական միգրացիայի վե րա բեր յալ 2005 թվականի ծրագրում 
Հանձնաժողովը սահ մանում է այնպիսի ռեժիմ, որով տրա մա դրվում է բնա-
կության/կա ցու թյան աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիներին չորսից հինգ տարվա ընթացքում տալով տարեկան մի քանի 
ամիս աշխատելու հնա րա վորու թյուն։ Դրանով Հանձնաժողովը նպա տակ 
է հետապնդում դյուրացնել պա հանջարկ ունեցող աշխատուժի համալրման 
գործընթացը և ապահով իրավական կար գա վի ճակ շնորհել այն ներ գաղ-
թողներին, ովքեր, հատկապես սեզոնային աշ խա տանքի ոլորտում, հաճախ 
աշխատում են առանց թույլտվության և փոփոխական պայ ման ներում։ 
Օրինական միգրացիայի վե րա բեր յալ 2005 թվականի ծրագրում ընդգծվում 
է, որ սեզոնային աշ խա տողները սեզոնային աշ խա տողները հազվադեպ են 
մրցակցում ԵՄ աշ խա տողների հետ, քանի որ ԵՄ սակավաթիվ քա ղա քա ցիներ 
և բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցողներ են ցանկանում կա տա րել 
սեզոնային աշ խա տանք։

Սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող ըն թա-
ցա կարգերը

Սույն բաժնի նպա տակն է վերլուծել սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով ներ-
գաղթի առն չու թյամբ ազգային մա կար դակով սահ մանված ըն թա ցա կարգերը, 
մասնավորապես՝ թույլ տվու թյուններին ներ կա յացվող ըն թա ցա կարգային պա-
հանջները, ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը և երրորդ երկրների հետ երկկողմ 
հիմունքներով սահ մանված՝ աշխատուժի համալրման ռեժիմները։ Ինչպես 
նկատվել է և՛ (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի, և՛ ոչ վարձու աշ խա տանքի 
դեպքում, սեզոնային աշ խա տանքի ըն թա ցա կարգերը տարբերվում են ԵՄ 
տարբեր անդամ պե տու թյուններում։

Պահանջվող թույլ տվու թյունները

Շատ երկրներ սեզոնային աշ խա տանքի համար պա հանջում են աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն։ Աշխատանքի թույլտվության պա հանջը կարող է ներ կա-
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յացվել, նույնիսկ եթե բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում, 
և աշ խա տանքի տևո ղու թյունը երեք ամսից պակաս է, ինչպես Նի դեռ լանդների 
դեպքում։

Հետաքրքիր է Ֆրան սիայում արված վերջին նորարարությունը։ «Ներգաղթի 
և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով սեզոնային աշ խա տողների 
համար ստեղծվել է երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու հատուկ թույլ-
տվու թյուն։ Այդ թույլ տվու թյունը տվյալ տարվա ընթացքում առա վե լա գույնը 
վեց ամիս ժամ կետով աշխատելու հնա րա վորու թյուն է տալիս։ Այն տրվում 
է առա վե լա գույնը երեք տարով, և դրա գործողության ժամ կետը ենթակա 
է երկարաձգման (C. Foreigners, հոդված L 313- 10, 4)։ Այդ թույլ տվու թյունը 
ստեղծվել է սեզոնային աշ խա տողների իրա վունքները պաշտպանելու համար՝ 
երեք տարի վավերականության ժամ կետով՝ նվազեցնելով աշ խա տողների 
կախվածությունը գործատուից Mariani, 2006թ., էջ 97)։ 

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

Անհրաժեշտ թույլ տվու թյուններ շնորհելու համար մարմինների կողմից պա-
հանջվող ժա մա նակը որոշիչ նշանակություն ունի հատկապես սեզոնային 
աշ խա տանքի դեպքում։ Պայմանավորված սեզոնային աշ խա տանքի խիստ 
կարճ տևո ղու թյամբ՝ առաջանում է դիմումների քննության դյուրացված ու 
արդյունավետ գործընթացի անհրաժեշտություն։ ԵՄ բոլոր անդամ պե տու-
թյունների առն չու թյամբ ըն թա ցա կարգերի մասին տեղեկություններ չկան, 
քանի որ որոշ պե տու թյուններ սեզոնային աշ խա տանքին առնչվող ըն թա-
ցա կարգերի տևո ղու թյան վե րա բեր յալ կոնկրետ կանոններ չունեն։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, այդ անդամ պե տու թյունների դեպքում կարելի է տարբերակել 
թերևս երկու խումբ՝ պե տու թյուններ, որոնցում մարմինների կողմից որոշումը 
կայացվում է մեկ ամսից պակաս ժա մա նակահատվածում (օրինակ՝ Էստոնիա 
(10 օր), Իտա լիա (20 օր) և ՄԹ (5 օր)), և պե տու թյուններ, որոնցում, այդ ըն-
թա ցա կարգը տևում է մեկ ամսից ավելի (օրինակ՝ Շվեդիա (3 ամիս) և Նի դեռ-
լանդներ (10 շաբաթ))։

Սեզոնային աշ խա տանքի մասին երրորդ երկրների հետ կնքվող 
երկկողմ հա մա ձայնագրերը

Ինչպես նշվել է, սեզոնային աշ խա տանքի մասին երրորդ երկրների հետ 
երկկողմ հա մա ձայնագրեր կնքել են Հունաստանը, Իտա լիան, Լեհաստանը և 
Իս պա նիան։ Ընդհանուր առմամբ, այդ հա մա ձայնագրերով կար գա վորվում են 
սեզոնային աշ խա տողների մուտքի, երկրում գտնվելու և վարձու աշ խա տանքի 
հետ կապված հարցերը։

Իտա լիայում, ներ գաղթի հոսքերն ու կրկնակի մուտքի ըն թա ցա կարգերն 
ընդհանուր առմամբ կար գա վորելու համար նա խա տես ված երկկողմ հա մա-
ձայնագրերի համատեքստում (L 189/2002, 1–ին հոդված), սեզոնային աշ խա-
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տանքի նպա տակով հոսքերը կարող են կար գա վորվել հատուկ դրույթներով 
(L 189/2002, 3–րդ հոդված, 21–րդ հոդված)։ Նմանատիպ մոտեցում է 
ցուցաբերվում Իս պա նիայում, որտեղ նախապատվությունը տրվում է այն 
երկրների քա ղա քա ցիներին, որոնց հետ Իս պա նիան կնքել է միգրացիոն 
հոսքերի կար գա վորման մասին հա մա ձայնագրեր։ Երրորդ երկրների հետ 
(օրինակ՝ Եգիպտոսի և Ալբանիայի հետ) կնքած երկկողմ հա մա ձայնագրերում 
սեզոնային աշ խա տողների աշ խա տանքի մասին դրույթներ է ներառում նաև 
Հունաստանը։ Հիշարժան է նաև որոշ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների 
նկատմամբ Լեհաստանի օրենս դրու թյամբ կիրառվող դյուրացված ըն թա-
ցա կարգը՝ չնայած, որ դա չի իրականացվում երկկողմ հա մա ձայնագրերի 
միջոցով։ Հարևան երկրներից (Բելառուս, Գերմանիա, Ռուսաստան և 
Ուկրաինա) ժամանող սեզոնային աշ խա տողներից չի պա հանջվում ձեռք 
բերել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ պայ մանով, որ հաջորդական վեց 
ամիսների ընթացքում երեք ամիսը չգերազանցող ժա մա նակահատվածում 
նրանք կա տա րում են գյուղատնտեսական, այգեգործական (բացառությամբ 
բանջարաբուծության) կամ անասնաբուծական աշ խա տանքներ։

Սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող պայ-
ման ները

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են ազգային մա կար դակով սահ մանված 
պայ ման ները՝ կապված սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելը թույլատրելու 
հետ։ Մասնավորապես, դրանում քննարկվում են այն պայ ման ները, որոնք 
վերաբերում են աշ խա տանքի սեզոնային բնույթին, աշ խա տանքի՝ ժա մա-
նակային առումով սահ մանափակ բնույթին, քվոտաներին և աշ խա տա շու կայի 
ուսում նա սի րությունների պա հանջներին։

Սեզոնային աշ խա տանքի սեզոնային ու ժա մա նակային առումով սահ-
մանափակ բնույթը

Միայն քիչ թվով երկրներ են պա հանջում, որ կա տա րվող աշ խա տանքն 
ունենա սեզոնային բնույթ։ Ֆին լան դիայի իրա վունքում անդրադարձ է կա տա-
րվում հատապտուղների, մրգերի, հատուկ նշանակության մշակաբույսերի, 
արմատապտուղների կամ բանջարեղենի այլ տեսակների բերքահավաքին, 
ինչպես նաև անասնաբուծական ֆերմաներում կա տա րվող աշ խա տանքին։ 
Հունաստանում սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով ներ գաղթը ենթադրում 
է աշ խա տանք, որն «ունի սեզոնային բնույթ» (թիվ 3386/2005 ակտի 16–րդ 
հոդված), իսկ Ռումինիայի օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է, որ աշ խա-
տանքը պետք է իրականացվի սեզոնային աշ խա տանքի ոլորտում։ Շվեդիայում 
սեզոնային աշ խա տանքի թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են Միգրացիայի 
հարցերով խորհրդի կողմից՝ միայն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք 
են՝ անտառապահության, գյուղատնտեսության կամ հատապտուղների 
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հավաքման ոլորտները։ ՄԹ–ում Գյուղատնտեսության ոլորտի սեզոնային աշ-
խա տողների համակարգն (ԳՈՍԱՀ) ուղղված է կոնկրետ սեզոնային աշ խա-
տողներին։

Մյուս կողմից՝ բոլոր անդամ պե տու թյունների կողմից ընդունվում է սեզոնային 
աշ խա տանքի՝ ժա մա նակային առումով սահ մանափակ բնույթը։ Դա 
արտահայտվում է կամ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող սեզոնային 
աշ խա տողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու պայ ման ների կամ սահ-
մանափակ ժամ կետով թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու միջոցով։ ԵՄ շատ 
անդամ պե տու թյուններ որդեգրում են վերջին մոտեցումը՝ տարվա կտրվածքով 
սահ մանափակելով այն ամիսների թիվը, որոնց ընթացքում երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցին կարող է գտնվել և աշխատել այդ երկրում։ Սեզոնային աշ խա-
տանքի համար թույլատրվող բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյունը կարող 
է տատանվել մինչև երեք ամսից (Ֆին լան դիա) ընդհուպ մինչև ինն ամսվա 
սահ մաններում (օրինակ՝ Իտա լիա, Սլովենիա և Իս պա նիա)։ Ավելի հաճախ, 
այ նուա մե նայ նիվ, սեզոնային աշ խա տանքի համար բնա կությունը/կա ցու-
թյունը տարվա ընթացքում թույլատրվում է մինչև վեց ամիս ժամ կետով։ 
Համակարգերն աննշան կերպով տարբերվում են Ավս տրիայում և Նի դեռ-
լանդներում՝ Ավս տրիայում սեզոնային աշ խա տողները 14 ամսվա ընթացքում 
կարող են բնակվել և աշխատել մինչև 12 ամիս ժամ կետով, մինչդեռ Նի դեռ-
լանդներում սեզոնային աշ խա տանքի համար նոր աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն 
կարող է տրվել միայն այն անձանց, ովքեր նախորդ 28 շաբաթների ընթացքում 
չեն ունեցել աշխատելու հնա րա վորու թյուն տվող բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն։

Տարվա կտրվածքով պահպանելով ամիսների առա վե լա գույն թվի սահ-
մանափակումը՝ որոշ պե տու թյուններ սեզոնային աշ խա տանքի համար սկսել 
են ներմուծել բազմակի մուտքի թույլ տվու թյուն։ Թույլտվությունը հնա րա վորու-
թյուն է տալիս երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին մի քանի տարվա ընթացքում 
յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով որոշակի թվով ամիսներ աշխատել որպես 
սեզոնային աշ խա տողներ։ Օրինակ՝ Իտա լիայում և Ֆրան սիայում սեզոնային 
աշ խա տողների համար օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում են բազմակի մուտքի 
թույլ տվու թյուններ, որոնք վավերական են առա վե լա գույնը երեք տարի։

Քվոտաները և աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րությունը

ԵՄ անդամ պե տու թյունները կիրառում են նաև քվոտաներ կամ աշ խա տա-
շու կայի ուսում նա սի րություններ՝ սեզոնային աշ խա տանքային միգրացիան 
կառավարելու համար, այսինքն՝ օտարերկրյա աշխատուժի մատակարարումը 
քանակական և ժա մա նակային առումով հեշտացնելու համար՝ հաշվի առնելով 
ազգային տնտեսության մեջ առկա պա հանջարկը։

Սեզոնային աշ խա տանքի կա պակ ցու թյամբ աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի-
րությունների անցկացման կանոնները նույնն են, ինչ վարձու աշ խա տանքի 
դեպքում (տե՛ս Համեմատություն բաժնի 2.3.3.2.1 կետը)։ Ինչ վերաբերում 
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է քվոտաներին, անհրաժեշտ է նշել, որ շատ երկրներ քվոտայի պա հանջը 
կիրառում են ավելի շատ սեզոնային աշ խա տանքի, քան (վարձատրվող) 
վարձու աշ խա տանքի դեպքում։ Որոշ անդամ պե տու թյուններ տարեկան 
քվոտաներ են սահ մանում հատկապես սեզոնային աշ խա տանքի դեպքում, 
նույնիսկ եթե որևէ քվոտա չի կիրառվում կանոնավոր վարձու աշ խա տանքի 
դեպքում (օրինակ՝ Շվեդիան կամ ԳՈՍԱՀ–ի ներքո՝ ՄԹ–ն)։ Ընդհանրապես, 
քվոտայի համար հիմք է բացառապես հաշվարկված աշխատուժի պա-
հանջարկը։ Հետևաբար, հնա րա վոր է նույնիսկ զրո քվոտա սահ մանելը։ 
Այսպիսով, Շվեդիայում, օրինակ, 2007 թվականին որևէ քվոտա չի սահ-
մանվել, քանի որ Աշխատանքի ազգային շու կայի հարցերով շվեդական 
խորհուրդը եզրակացրել է, որ աշ խա տա շու կայում սեզոնային աշ խա տողների 
պա հանջարկը կարող է բավարարվել բացառապես ԵՄ և ԵՏՏ երկրներից 
ժամանող աշ խա տողների միջոցով (Միգրացիայի հարցերով շվեդական 
խորհուրդ, 2007թ.)։170 

Այլ պայ ման ներ

Բացի ընդհանուր և վերևում ներ կա յացված պայ ման ներից՝ կան փոքրաթիվ 
այլ պայ ման ներ, որոնք պետք է բավարարեն ԵՄ–ում սեզոնային աշ խա տանք 
փնտրող՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները։ Մեկ օրինակ է Գերմանիայում սահ-
մանված դրույթը, որը վերաբերում է աշ խա տանքային ժամերին. սեզոնային 
աշ խա տողները պետք է աշխատեն շաբաթական առնվազն 30 ժամ՝ օրական 
միջինը վեց ժամ աշխատաժա մա նակով։ Մեկ այլ պայ ման է այն, որ ՄԹ–ի 
Գյուղատնտեսության ոլորտի սեզոնային աշ խա տողների համակարգի հա-
մա ձայն՝ գործատուները պատասխանատվություն են կրում երրորդ երկրի 
քաղաքացուն կացարանով ապահովելու համար (Baruah and Cholewinski, 
2007թ., էջ 119)։ 

Սեզոնային աշ խա տանք կա տա րող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
համար թույլտվության փոփոխումը

Մեկ այլ հարց է, թե արդյոք երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կարող է երկարաձգել 
իր բնա կության/կա ցու թյան գործողության ժամ կետը և, օրինակ, «անցում 
կա տա րել» «վարձու աշ խա տանքի» մեկ այլ կա տե գո րիայի՝ առանց 
երկրից հեռանալու և հայցվող թույլտվության համար արտերկրից դիմելու 
անհրաժեշտության։ Այդ հարցը ԵՄ տարբեր անդամ պե տու թյուններում 
կար գա վորվում է տարբեր եղանակներով։ Որոշ երկրներ թույլ չեն տալիս 
սեզոնային աշ խա տողներին երկրում գտնվելու ժա մա նակ դիմել ներ գաղթի 
այլ կա տե գո րիայի համար (օրինակ՝ Բուլղարիա, Լեհաստան և Սլովակիա), 

170 Հաշվի առնելով ԵՄ–ի ընդլայնումը՝ որոշ անդամ պե տու թյուններում առկա է այն տեսակետը, 
որ սեզոնային աշ խա տողների պա հանջարկը ներկայումս մեծամասամբ կբավարարվի ԵՄ աշ խա-
տողների միջոցով։ Այ նուա մե նայ նիվ, դա ավելի հաճախ կիրառելի է ԵՄ նախկին 15 անդամների, 
քան նոր անդամակցած ԵՄ երկրների նկատմամբ։
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այլ երկրներ դա թույլատրում են որոշակի նախանշված կա տե գո րիաների 
դեպքում։ Օրինակ, Իտա լիայում և Սլովենիայում հնա րա վոր է «սեզոնային աշ-
խա տանքից» անցում կա տա րել «վարձու աշ խա տանքի»։ Եթե թույլատրվում է 
ազգային իրա վունքով, անցում կա տա րելու համար անհրաժեշտ է բավարարել 
«նոր» ներ գաղթի կա տե գո րիայի համար պա հանջվող բոլոր պայ ման ները։

Ի վերջո, հիշարժան է Իս պա նիայի օրենս դրու թյունը։ Երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիները, ովքեր չորս տարվա ընթացքում ստացել են սեզոնային աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուններ և սեզոնային աշ խա տանքի ավարտից հետո վերադարձել 
են իրենց ծագման երկրներ, ունեն Իս պա նիայում մշտական վարձու աշ խա-
տանքի անցնելու առաջնահերթություն։ Այդ անձանց պարագայում «աշ խա-
տանքային իրավիճակն ազգային մա կար դակում» հաշվի չի առնվում (Իս պա-
նիայի կիրարկող կա նո նա կարգ)։ 

Համապատասխանությունը ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

Սեզոնային աշ խա տողներն ակնհայտորեն դուրս են մնում «Միգրանտ աշ-
խա տողների իրավական կար գա վի ճակի մասին» եվրոպական կոնվենցիայի, 
ուստի նաև դրա 4–րդ հոդվածի գործողության ոլորտից («Միգրանտ աշ խա-
տողների իրավական կար գա վի ճակի մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 1(2)
(ե) հոդված)։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, սույն բաժնի վերևում կա տա րված դիտարկումները, 
որոնք վերաբերում են «Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների և նրանց ըն տա-
նիքների անդամների իրա վունքների պաշտպանության մասին» մի ջազ գա-
յին կոնվենցիային և ոչ խտրական վերաբերմունքի սկզբունքի կիրառությանը, 
կիրառելի են նաև սեզոնային աշ խա տողների առն չու թյամբ։

Ինչպես (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի դեպքում, պետք է ըն դու նել, 
որ սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին 
օրինական կերպով հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելը և նրանց բնա-
կությունը/կա ցու թյունը պայ մանավորված են գործատուի և օտարերկրացու 
միջև հա րա բե րու թյուն ներով։ Դա կարող է խնդրահարույց լինել մար դու իրա-
վունքների տեսանկյունից, քանի որ այդ հա րա բե րու թյուն ները պարարտ հող 
են չարաշահման ու շահագործման համար։ Այդ խնդիրն է՛լ ավելի է բարդանում 
երկրում աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան ժա մա նակային առումով սահ-
մանափակ բնույթից։ ԵՄ–ում միայն մի քանի ամիս անցկացնելով՝ սեզոնային 
աշ խա տողները քիչ են տեղեկացված ԵՄ անդամ պե տու թյուններում իրենց 
իրա վունքների ու պար տա կա նու թյունների մասին։ Ավելին, սեզոնային աշ-
խա տանքի պա հանջարկ հաճախ առաջանում է այն ոլորտներում, որոնցում 
պա հանջվում են ավելի քիչ որակավորումներ, և հետևաբար, ընդհանուր 
առմամբ, դրանք ուղղված են ավելի ցածր կրթու թյուն ունեցող աշ խա տողների 
խմբերին։ Բացի դրանից, որոշ ոլորտներ, հատկապես գյուղատնտեսական աշ-
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խա տանքների ոլորտը, հա մա պա տաս խանաբար չեն կար գա վորվում աշ խա-
տանքի ազգային իրա վունքով (Baruah and Cholewinski, 2007թ.)։171 

Եզրակա ցու թյուններ

Ընդհանուր առմամբ միգրացիայի կառավարման մասին երկկողմ հա-
մա ձայնագրերի միջոցով սեզոնային աշ խա տանքը դյուրացնելու 
միտում է նկատվում (տե՛ս, օրինակ, Իտա լիայի և Իս պա նիայի դեպքում)։ 
Համապատասխան երկրների միջև միգրացիայի կար գա վորման վե րա բեր-
յալ ընդարձակ փաթեթի մաս է կազմում՝ հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու-
նելու առումով այն երկրների քա ղա քա ցիներ հանդիսացող սեզոնային աշ խա-
տողներին տրվող նախապատվությունը, որոնց հետ կնքվել է հա մա ձայնագիր. 
ընդհանուր առմամբ, այդ երրորդ երկրները հա մա ձայնում են համագործակցել 
ԵՄ անդամ պե տու թյան հետ անկանոն միգրացիայի կանխարգելման ոլորտում 
և այլն։ Այդ մոտեցումը հա մա պա տաս խանում է միգրացիայի համակողմանի 
ընկալմանը և Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից խրախուսվող 
«շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներին»։ Այդ մոտեցումը թերևս 
նպա տակահարմար է, քանի որ սկզբունքորեն այն արտոնություններ է 
նախատեսում և՛ ԵՄ անդամ պե տու թյունների, և՛ երրորդ երկրների համար։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, բավականին վերջերս որդեգրված այդ ազգային քա ղա-
քա կանության ուղղությունների արդյունքների համար պա հանջվում է ավելի 
մանրամասն գնահատում։

Հաշվի առնելով սեզոնային աշ խա տողների անորոշ վիճակը և գործատուից 
նրանց կախվածությունը, ինչպես վերևում ներ կա յացված է Ֆրան սիայի և 
Իտա լիայի կա պակ ցու թյամբ և Օրինական միգրացիայի վե րա բեր յալ 2005 
թվականի ծրագրում Հանձնաժողովի կողմից ներ կա յացված առա ջար կու-
թյուններին հա մա պա տաս խան, բազմակի մուտքի թույլ տվու թյունները պետք է 
խրախուսվեն՝ չարաշահման ու շահագործման վտանգը նվազեցնելու համար։ 
Միևնույն ժա մա նակ, այն կնպաստի նաև թույլտվության ժա մա նակային սահ-
մանափակումների պահպանմանը։

Ինչպես նշվել է (վարձատրվող) վարձու աշ խա տանքի կա պակ ցու թյամբ, 
սեզոնային աշ խա տանքի համատեքստում աշ խա տանքի թույլտվության համա-
կարգը կարող է վիճահարույց լինել մար դու իրա վունքների տեսանկյունից, 
քանի որ այն առիթ է չարաշահումների համար։

171 ՄՄԿ ուկրաինական գրա սե նյակի կողմից վերջերս կա տա րված հետազոտությամբ ցույց է 
տրվել, որ սեզոնային աշ խա տողները ԵՄ անդամ պե տու թյուններում գտնվելու ընթացքում հաճախ 
ապրում են ոչ համարժեք կամ նույնիսկ դաժան պայ ման ներում (ՄՄԿ Ուկրաինա, 2007թ.)։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, սեզոնային աշ խա տողների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքին առնչվող 
հարցերը դուրս են այս ուսումն ա սի րության շրջանակից, որը վերաբերում է միայն նրանց հա մա-
պա տաս խան երկիր ըն դու նելուն։
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Աշխատանքի (ներառյալ վարձու աշ խա տանքը, ոչ վարձու աշ խա տանքը 
և սեզոնային աշ խա տանքը) նպա տակով ներ գաղթի վե րա բեր յալ 
ընդհանուր եզրակա ցու թյուններ 

Միգրացիային առնչվող ԵՄ մոտեցումը, անտարակույս, չի կարող 
հաջողությամբ իրականացվել առանց աշ խա տանքային միգրացիայի խիստ 
կարևոր ոլորտում միասնական քա ղա քա կանության մշակման։ «Երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող բոլոր աշ խա տողների հիմնական սոցիալ–
տնտեսական իրա վունքների մասին» ընդհանուր շրջանակային հրա հանգ 
ըն դու նելու վե րա բեր յալ Հանձնաժողովի կողմից վերջերս ներ կա յացված 
առաջարկը, ինչպես նաև «Բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
միգ րանտներին172 հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու մասին» հրա հանգը 
կարևոր քայլեր են այդ ուղղությամբ։ Աշխատանքային միգրացիայի վե րա-
բեր յալ միասնական քա ղա քա կանության մշակման արդյունքում գործընթացը 
որպես այդպիսին կարող է պարզ ու դյուրին դառնալ և՛ գործատուների, և՛ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար։ Այն կարող է նպաստել նաև անկանոն 
միգրացիայի վտանգի նվազեցմանը։ Համապատասխան երկիր ըն դու նելու 
ըն թա ցա կարգը և թույլ տվու թյունների համակարգը աշ խա տանքի նպա-
տակով ներ գաղթի այն երկու կարևոր ասպեկտներն են, որոնք պետք է 
ներդաշնակեցվեն և պարզեցվեն։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Սույն բաժնում կքննարկվեն այն պայ ման ները, որոնք անդամ պե տու թյունների 
կողմից սահ մանվում են ուսում նա ռու թյան կամ վե րա պատ րաստման նպա-
տակով ներ գաղթել ցանկացող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ։

«Ուսումնառության, աշակերտների փոխանակման, առանց վարձատրության 
վե րա պատ րաստման կամ ծա ռա յու թյունների կամավոր մատուցման նպա-
տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
պայ ման ների մասին» Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2004/114/
ԵՀ հրա հանգով («Ուսման և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգ)173 
ուսանողը բնորոշվում է «որպես երրորդ երկրի քա ղա քա ցի, որը ընդունվել 
է բարձրագույն ուսում նա կան հաստատություն և մուտք է գործել հա մա պա-
տաս խան անդամ պե տու թյան տարածք՝ առկա ուսուցման դասընթացներ 
անցնելու համար՝ որպես իր հիմնական գոր ծու նեու թյուն, որի արդյունքում 
նրան տրվում է անդամ պե տու թյան կողմից ճանաչվող բարձրագույն կրթու-
թյան որակավորում՝ ներառյալ բարձրագույն ուսում նա կան հաստատության 
դիպլոմները, վկայականները և դոկտորի կոչումները, և որը, իր ազգային 
օրենս դրու թյանը հա մա պա տաս խան, նախքան այդպիսի կրթու թյունը կարող 
է ներառել նախապատրաստական դասընթաց» («Ուսումնառության և վե րա-
պատ րաստման մասին» հրա հանգ)։ Առանց վարձատրության վե րա պատ-

172 COM (2007) 638 և COM (2007) 637, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։
173 Դանիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թա գա վո րու թյան համար սույն Հրահանգը չունի 
պարտադիր բնույթ։
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րաստվողը սահ մանվում է որպես «երրորդ երկրի քա ղա քա ցի, ում առանց 
վարձատրության վե րա պատ րաստման ժա մա նակահատվածում ընդունում 
են անդամ պե տու թյան տարածք՝ այդ պե տու թյան ազգային օրենս դրու թյանը 
հա մա պա տաս խան» («Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա-
հանգ)։ Այսպիսով, եթե երկու խմբերն էլ ներ գաղթում են կրթու թյուն ստա նալու 
նպա տակով, ուսանողները փորձում են ստա նալ բարձրագույն կրթու թյուն, 
իսկ վե րա պատ րաստողների նպա տակն է մասնավոր կամ պետական ըն-
կերությունում կամ մաս նա գի տա կան հաստատությունում ձեռք բերել մաս նա-
գի տա կան հմտություններ (Եվրոպական հանձնաժողովի կայքէջ, 2007թ.)։ 

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող ուսանողներին հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելը կարևոր թեմա է դարձել ազգային և ԵՄ օրակարգերում։ 
Սութերն ու Ջանդլը վիճարկում են, որ ներկայիս գիտելիքահեն տնտեսությունը 
մի ջազ գա յին կրթու թյունը դարձրել է ավելի ու ավելի կարևոր, հետևաբար 
վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում տեղի է ունեցել բարձրագույն 
կրթու թյան արագ միջազգայնացում (Suter and Jandl, 2006թ.)։ Ուսումն 
ավարտելուց հետո մի ջազ գա յին ուսանողների զբաղվածությունն ար դյու նա-
բե րական երկրների կողմից դիտվում է որպես աշխատուժի պա հանջարկը 
բավարարելու և ազգային տնտեսությունը խթանելու հնա րա վոր միջոց։ 
Ծագման երկրների տեսանկյունից՝ ուղեղների արտահոսքի հետևանքները 
քննարկվում են ստորև։ Հետաքրքրական է նաև այն փաստը, որ որոշ 
երկրներում (օրինակ ՄԹ–ում) օտար երկ րա ցի ուսանողները եկամտի կարևոր 
աղբյուր են ազգային ուսում նա կան հաստատությունների համար (Suter and 
Jandl, 2006թ.)։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ Լյուքսեմբուրգը միակ երկիրն է, որի օրենս դրու թյամբ 
օտար երկ րա ցի ուսանողներին երկիր ըն դու նելու համար հատուկ դրույթներ չեն 
սահ մանվում։174

2.3.3.3.1. Ուսումը

Ուսումնառության նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող ըն թա ցա-
կարգերը

Սույն բաժնում կուսումնասիրվեն այն ըն թա ցա կարգերը, որոնք ազգային 
մա կար դակով սահ մանվում են ուսում նա ռու թյան նպա տակով ներ գաղթել 
ցանկացող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ, մասնավորապես՝ ըն-
թա ցա կարգի տևո ղու թյունը և թույլտվության ժամ կետը։

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը

Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյան, այսինքն՝ դիմումին ընթացք տալու համար հա-
մա պա տաս խան մարմիններին անհրաժեշտ ժա մա նակի առումով՝ ԵՄ անդամ 

174 2007 թվականի նոյեմբերի դրությամբ։
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պե տու թյուններում կիրառվող չափանիշները զգալիորեն տարբերվում են։ 
Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը տատանվում է յոթ օրից (Բուլղարիա) մինչև 
վեց ամսվա սահ մաններում (Ավս տրիա, Լիտվա և Նի դեռ լանդներ) և միջինը 
կազմում է երկուսից երեք ամիս։ Որոշ երկրների առն չու թյամբ (օրինակ՝ 
Հունաստանի դեպքում) նշվել է, որ այդ առն չու թյամբ հատուկ իրավական 
դրույթներ չկան։

Թույլտվության ժամ կետը

19 պե տու թյունների175 առն չու թյամբ նշվել է, որ ուսանողներին բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրվում է մեկ տարի ժամ կետով։ Չորս պե տու-
թյուններում176 ուսանողներին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ 
տրվում են մեկ տարուց ավելի, սակայն երկու տարուց պակաս ժամ-
կետով։ Երեք այլ պե տու թյուններ177 թույլտվության ժամ կետը սահ մանում 
են դասընթացների տևո ղու թյանը հա մա պա տաս խան (օրինակ՝ Դանիան, 
Շվեդիան, ՄԹ–ն)։ Շատ անդամ պե տու թյուններ թույլ են տալիս ուսանողների 
համար նա խա տես ված բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների ժամ-
կետի երկարաձգում, սակայն միևնույն ժա մա նակ սահ մանում են ժամ-
կետի երկարաձգման առա վե լա գույն սահ ման, օրինակ՝ Դանիան (որտեղ 
թույլտվության ժամ կետը կարող է երկարաձգվել դասընթացների ակնկալվող 
տևո ղու թյունը գերազանցող, սակայն առա վե լա գույնը 12 ամիս ժամ կետով) 
կամ Հունաստանը (որտեղ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության ամբողջ 
ժամ կետը չի կարող գերազանցել կիսով չափ երկարաձգված՝ ուսում նա կան 
ծրագրի տևո ղու թյունը)։ 

Ուսման նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող պայ ման ները

Տվյալ բաժնում կուսումնասիրվեն այն պայ ման ները, որոնք սահ մանված 
են ուսում նա ռու թյան և վե րա պատ րաստման նպա տակով երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելն ազգային մա կար-
դակով կար գա վորելու համար. մասնավորապես, բավարար ֆի նան սա կան 
միջոցներին առնչվող պայ ման ները, առողջության ապա հո վա գրու թյունը, 
բարձրագույն ուսում նա կան հաստատություն ըն դու նելությունը, ծագման երկիր 
վերադառնալու մտադրությունը, ուսանողի որակավորումները և լեզուների 
իմացությունը։

175 Ավս տրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Էստոնիա, Ֆին-
լան դիա, Ֆրան սիա, Հունաստան, Իտա լիա, Լիտվա, Մալթա, Նի դեռ լանդներ, Լեհաստան, 
Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա և Իս պա նիա։
176 Գերմանիա, Հունգարիա, Իռլանդիա և Լատվիա։
177 Դանիա, Շվեդիա և ՄԹ։
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Բավարար ֆի նան սա կան միջոցները

Նշվել է, որ անդամ պե տու թյունների ճնշող մեծամասնությունը178 պա հանջում 
է բավարար ֆի նան սա կան միջոցների առկայություն։179 Ֆինանսական 
միջոցները պետք է բավարար լինեն ապրուստի ծախսերը հոգալու համար։ 
Բացի դրանից՝ որոշ պե տու թյուններ սահ մանում են կոնկրետ գումար, որը 
յուրաքանչյուր ամիս պետք է գտնվի ուսանողի տնօրինության տակ։ Գումարի 
չափը տարբերվում է անդամ պե տու թյուններում՝ տատանվելով 115 եվրոյից 
(Էստոնիա) մինչև 773 եվրոյի (Շվեդիա) սահ մաններում։ Ռումինիայում պա-
հանջվում է, որ ուսանողն ունենա ազգային մա կար դակով սահ մանված 
ամսական նվա զա գույն աշխատավարձին համարժեք գումար։ Բացի բավարար 
ֆի նան սա կան միջոցներից՝ Լյուքսեմբուրգը պա հանջում է, որ ուսանողը 1 200 
եվրոյի չափով բանկային ավանդ ունենա։ Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ Մալթան 
ուսանողին ներ կա յաց նում է հետդարձի տոմս ունենալու պա հանջ։

Առողջությանը վերաբերող պա հանջները

20 պե տու թյունների180 առն չու թյամբ նշվել է, որ ուսանողները պետք է 
ունենան առողջության ապա հո վա գրու թյուն։181 Չորս երկրներ ներ կա-
յաց նում են բժշկական տեղեկանքներին վերաբերող պա հանջներ՝ Կիպ-
րոսում ուսանողները պետք է ներ կա յաց նեն որևէ վարակիչ հիվանդությամբ 
վարակված չլինելու փաստը հաստատող բժշկական տեղեկանք, ինչպես 
նաև կրծքավանդակի ռենտգենաբանական հետազոտությունը։ Նույն կերպ, 
ազգային օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է, որ Չեխիայի Հանրապե տու-
թյունում ուսանողները պետք է ներ կա յաց նեն բժշկական եզրակա ցու թյուն 
(կախված հան գա մանքներից)։ Իս պա նիայում ևս, եթե դասընթացների տևո-
ղու թյունը գերազանցում է վեց ամիսը, ապա ուսանողները պետք է ներ-
կա յաց նեն բժշկական եզրակա ցու թյուն։ Լեհաստանում ուսանելու համար 
բժշկական տեղեկանք պա հանջվում է, որպեսզի հաստատվի, որ ուսանողը 
չունի առողջական այնպիսի խնդիրներ, որոնք կարող են խոչընդոտել նրան 
ընտրված ֆակուլտետում և կրթու թյան ընտրված եղանակով ուսում նա ռու-
թյունը սկսելու հարցում։

Ուսանողների ըն դու նելությունը ուսում նա կան հաստատություն 

178 Ավս տրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Էստոնիա, Ֆին լան-
դիա, Ֆրան սիա, Գերմանիա, Հունաստան, Իռլանդիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, Նի դեռ-
լանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իս պա նիա, Շվեդիա և 
ՄԹ։
179 Մնացած երկրների դեպքում այդ պա հանջը սահ մանվում է ընդհանուր պայ ման ներով։
180 Ավս տրիա, Բելգիա, Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Էստոնիա, Ֆին լան դիա, 
Գերմանիա, Հունաստան, Իռլանդիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Նի դեռ լանդներ, Լեհաստան, 
Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իս պա նիա, Շվեդիա և ՄԹ։
181 Այ նուա մե նայ նիվ, մնացած երկրների դեպքում այդ պա հանջը սահ մանվում է ընդհանուր պայ-
ման ներով։
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Այս կա տե գո րիայում ամենակարևոր պայ ման ն ըն դու նելությունն է ուսում-
նա կան հաստատություն։ Պետությունների ճնշող մեծամասնության182 առն-
չու թյամբ նշվել է, որ ազգային օրենս դրու թյամբ կոնկրետ պա հանջ է ներ կա-
յացվում այն մասին, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին նախքան երկիր մուտք 
գործելը պետք է ըն դուն ված լինի որևէ ուսում նա կան հաստատություն։

Որակավորումները

Որոշ ԵՄ անդամ պե տու թյուններ անձի կրթու թյան և որակավորումների 
հետ կապված հատուկ պայ ման ներ են սահ մանում։ Ուսման նպա տակով 
Իռլանդիա ներ գաղ թող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները պետք է ունենան 
առանձին դասընթացներ անցնելու ակադեմիական կարողություն։ Նույն 
կերպ, Մալթան պա հանջում է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ունենա տվյալ 
դասընթացների համար պա հանջվող որակավորում։ Իտա լիան պա հանջում 
է, որ ստացվող կրթու թյունը հա մա պա տաս խանի նախորդ կրթու թյանը, իսկ 
Լատվիայի օրենս դրու թյամբ սահ մանվում է, որ ուսանողի գիտելիքները հա-
մա պա տաս խանեն տվյալ ուսում նա կան հաստատության ըն դու նելության պա-
հանջներին, այսինքն՝ օտար երկ րա ցի ուսանողի նախորդ կրթու թյունը պետք է 
լինի համարժեք։

Լեզվական հմտությունները

Հինգ երկրներ իրենց օրենս դրու թյան մեջ ներառում կամ նախատեսում 
են լեզվի իմացության պա հանջ։ Դանիայի դեպքում ուսանողները պետք է 
իմանան դանիերեն, շվեդերեն, նորվեգերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն։ 
Էստոնիայի «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքում կա տա րված փո փո-
խու թյունների նախագծով սահ մանվում է լեզվի իմացության պա հանջ։ Ե՛վ 
Գերմանիայում, և՛ Լատվիայում պա հանջվում է այն լեզվի իմացության 
ապացույց, որով պետք է տրա մա դրվի կրթու թյունը։ Թեև Գերմանիայում 
այդ պա հանջը կարող է չներ կա յացվել, եթե ըն դու նելության գործընթացում 
դա արդեն հաշվի է առնվել։ Նմանապես, Իռլանդիայում ուսանել ցանկացող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները դասընթացին մասնակցելու համար պետք է 
ունենան անգլերեն լեզվի բավարար գիտելիքներ։

Ուսման ավարտից հետո վերադարձը

Որոշ երկրներ իրենց ազգային օրենս դրու թյան մեջ ներառում են պա հանջներ, 
որոնք վերաբերում են ուսման ավարտից հետո ուսանողի՝ իր ծագման երկիր 
կամ մշտական բնա կության/կա ցու թյան վայր վերադարձին։ Ուսման ավարտից 
հետո ուսանողի վերադարձի պայ մանը կիրառվում է Իռլանդիայում և ՄԹ–ում։ 
182 Ավս տրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Ֆին լան-
դիա, Ֆրան սիա, Գերմանիա, Հունաստան, Իռլանդիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, Նի դեռ-
լանդներ, Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա և Իս պա նիա։
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Նմանապես, Նի դեռ լանդները պա հանջում են, որ ուսանողը հայտարարի, որ 
ինքն ընդունում է, որ իրեն երկրի տարածք ըն դու նելն ունի ժա մա նակավոր 
բնույթ։ Մինչդեռ Շվեդիայում ուսանելու համար երրորդ երկրի քա ղա քա ցին 
պետք է հայտարարի, որ դասընթացների ավարտից հետո նա հեռանալու է 
Շվեդիայից։

Այլ պա հանջներ

Չեխիայի Հանրապե տու թյան, Էստոնիայի, Լյուքսեմբուրգի և Իս պա նիայի 
դեպ քում նշվել է, որ ուսանողները պետք է ներ կա յաց նեն ապացույց՝ կացա-
րանով ապահովված լինելու մասին։ Բելգիան և Կիպ րոսը պա հանջում են, 
որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին չունենա դատվածություն, իսկ Չե խիայի 
Հանրապե տու թյունը և Ռումինիան դիմումատուից պա հանջում են ներ կա յաց-
նել հա մա պա տաս խան մարմինների կողմից տրված դատվածության վե րա-
բեր յալ տեղեկանքի պատճեն։ ՄԹ ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում 
է, որ ուսանողները չունենան՝ ուսանողների համար նա խա տես ված աշ խա-
տանքային կա նո նա կարգերով չսահ մանված՝ այլ գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու 
կամ աշ խա տանքի անցնելու մտադրություն։ Իտա լիայի և Պորտուգալիայի 
օրենս դրու թյամբ սահ մանվում են իրավասու ուսանողների տարիքի մասին 
դրույթներ։183

Ուսանողներին վերաբերող աշ խա տանքային կա նո նա կարգերը

Բոլոր անդամ պե տու թյունների դեպքում՝ բացառությամբ Կիպ րոսի, նշվել է, 
որ ուսում նա ռու թյան ընթացքում ուսանողներին թույլատրվում է անցնել աշ-
խա տանքի որոշակի սահ մանափակումներով։184 Կիպ րոսում օտար երկ րա ցի 
ուսանողը, ով ուսանում կամ կրթու թյուն է ստանում այդ Հանրապե տու թյունում, 
չի կարող զբաղվել որևէ մաս նա գի տությամբ ո՛չ որպես ոչ վարձու աշ խա տող և 
ո՛չ էլ գործատուի կողմից մատուցվող ծա ռա յու թյունում, եթե նա չունի հատուկ 
աշ խա տանքային թույլ տվու թյուն՝ կապված իր ուսում նա կան ծրագրի մաս 
կազմող գործնական վե րա պատ րաստման հետ։

Այն անդամ պե տու թյուններում, որտեղ աշ խա տանքը թույլատրվում է, օրենս-
դրու թյան մեջ կան տարբերություններ՝ կապված ուսանողների՝ աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն պա հանջելու կամ չպա հանջելու հետ։ Տասը պե տու թյունների185 
ազգային օրենս դրու թյամբ պա հանջվում է, որ ուսանողներն ունենան աշ խա-

183 Իտա լիայի օրենս դրու թյանը հա մա պա տաս խան՝ ուսանողը պետք է լինի 18 տարեկան, իսկ 
միջնակարգ կրթու թյան դեպքում՝ 14 տարեկան։ Պորտուգալիայի օրենս դրու թյամբ պա հանջվում է, 
որ ուսանողը լինի նվա զա գույն տարիքի և չլինի առա վե լա գույն տարիքից բարձր, ինչն այդ նպա-
տակով սահ մանվում է Ներքին գործերի նախարարի և Կրթության նախարարի կողմից ըն դուն ված 
համատեղ վարչական ակտով։
184 Մալթայի վե րա բեր յալ տեղեկություններ չեն ստացվել։
185 Ավս տրիա, Բուլղարիա, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Դանիա, Էստոնիա, Հունաստան, 
Լիտվա, Նի դեռ լանդներ, Սլովենիա և Իս պա նիա։
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տանքի թույլ տվու թյուն։ Հակառակ դրան՝ չորս պե տու թյուններում186 նշվել է, որ 
աշ խա տանքի թույլտվության առկայությունը պարտադիր չէ։

Ուսանողներին աշխատել թույլատրող բոլոր երկրները կիրառում են 
աշխատաժա մա նակի հետ կապված սահ մանափակումներ։ Թեև այդ սահ-
մանափակումները տարբերվում են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում։ Որոշ 
երկրներ պարզապես սահ մանում են, որ չի կարող հակասություն առաջանալ 
ուսանողի աշ խա տանքի և ուսում նա կան ժա մա նակացույցի միջև (օրինակ՝ 
Բելգիա, Էստոնիա), իսկ Ֆրան սիայի և Գերմանիայի օրենս դրու թյունը 
ներառում է տարեկան սահ մանափակումներ, այսինքն՝ ուսանողները կարող 
են աշխատել տարեկան կտրվածքով սահ մանված աշխատաժա մա նակի 60 
տոկոսի չափով (Ֆրան սիա) կամ տարվա ընթացքում 90 օր՝ լրիվ դրույքով 
կամ 180 օր՝ կես դրույքով (Գերմանիա)։ Ընդհանրապես սահ մանափակ են 
ուսանողների կողմից շաբաթական կտրվածքով աշխատելու ժամերը, որոնք 
տատանվում են տասը ժամից (օրինակ՝ Սլովակիա) 24 ժամվա սահ մաններում 
(Հունգարիա)։ Շատ անդամ պե տու թյուններ ընդունում են այնպիսի մոտեցում, 
որի հա մա ձայն նրանք զուգորդում են շաբաթվա ընթացքում աշխատաժամերի 
սահ մանափակումը արձակուրդների կամ տարվա ընթացքում որոշակի 
ամիսներ լրիվ դրույքով աշխատելու հնա րա վորու թյան հետ։ Օրինակները 
ներառում են Դանիան (ուսանողներին թույլատրվում է աշխատել շաբաթական 
15 ժամ և լրիվ դրույքով արձակուրդների ընթացքում), Ֆին լան դիան 
(շաբաթական 20 ժամ և լրիվ դրույքով արձակուրդների ընթացքում) և Իս պա-
նիան (լրիվ դրույքով, եթե աշխատաժամերի ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 
երեք ամիսը)։ 

Թույլտվության փո փո խու թյունը

ԵՄ անդամ պե տու թյուններից մեծամասնության ազգային օրենս դրու թյամբ 
նա խա տես վում է, որ ուսանողները կարող են փոխել իրենց ներ գաղթի կար-
գա վի ճակի տեսակը, այսինքն՝ գտնվելով դեռևս տվյալ երկրում, նրանք կարող 
են ներ գաղթի այլ նպա տակով դիմել բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար (օրինակ՝ ուսում նա ռու թյան նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունը փոխարինելով աշ խա տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվությամբ)։ Որոշ երկրներ, օրինակ՝ Բուլղարիան, Հունաստանը և 
Ռումինիան, թույլտվության փոփոխում չեն թույլատրում։

Աշխատանք փնտրելու հնա րա վորու թյունները ուսումն ավարտելուց 
հետո187

Սկզբունքորեն ուսանողները պարտավոր են ուսումն ավարտելուց հետո 
հեռանալ երկրից։ Այ նուա մե նայ նիվ, քանի որ նրանք ապրել են հյուրընկալող 

186 Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա և Շվեդիա։
187 Տե՛ս նաև Համեմատության բաժնի 2.3.3.2 կետը։
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երկրում և հարմարվել են այդ երկրի սո ցիա լա կան ու մշակութային 
միջավայրին, նրանք հաճախ տեղական աշ խա տա շու կային ինտեգրվելու 
առումով համարվում են կա տա րյալ թեկնածուներ (Suter and Jandl, 2006թ.)։ 
Հետևաբար, մի շարք անդամ պե տու թյուններ իրենց ազգային օրենս-
դրու թյան մեջ ներմուծել են միջոցներ, որոնցով երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
հանդիսացող շրջանավարտների համար դյուրացվում է աշ խա տանք փնտրելու 
գործընթացը։ Ըստ էության, ԵՄ անդամ պե տու թյունները տալիս են երեքից 
տասներկու ամիս տևո ղու թյամբ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ՝ 
շրջանավարտներին տեղական աշ խա տա շու կայում աշ խա տանք գտնելու հնա-
րա վորու թյուն տալու համար՝ դրանով իսկ հեշտացնելով բարձր որակավորում 
ունեցող՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին երկրում պահելու գործընթացը։ 

Գերմանիայում հաջողությամբ կրթական աստիճան ստա նալուց հետո բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության ժամ կետը կարող է երկարաձգվել մինչև 
մեկ տարի ժամ կետով՝ աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով, այ նուա մե նայ-
նիվ, աշ խա տանքը պետք է լինի այնպիսին, որի համար օտար երկ րա ցիներին 
վարձելը լինի թույլատրված։ Ֆրան սիայի «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 
2006 թվականի հուլիսի 24–ի օրենքին հա մա պա տաս խան՝ երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցի հանդիսացող շրջանավարտը, ով ունի մագիստրոսի կոչումից ոչ 
պակաս կրթական աստիճան, կարող է ստա նալ աշ խա տանքի նախնական 
թույլ տվու թյուն վեց ամիս ժամ կետով։ Նի դեռ լանդներում ուսանող միգ-
րանտներին տրա մա դրվում է երեք ամիս տևո ղու թյամբ հավելյալ ժամ կետ՝ 
մտավոր գոր ծու նեու թյան հետ կապված աշ խա տանք փնտրելու համար՝ 
նրանց տալով մտավոր գոր ծու նեու թյան հետ կապված աշ խա տանք կա-
տա րողի համար բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության իրա վունք։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, եթե գտած աշ խա տանքը չի հա մա պա տաս խանում նախկին 
ուսանողի՝ որպես մտավոր գոր ծու նեու թյան հետ կապված աշ խա տանք կա-
տա րողի որակավորմանը, ապա աշ խա տանքի թույլտվության համակարգը 
կիրառվում է ամբողջությամբ։ Միևնույն ժա մա նակ, Իռլանդիան սահ մանել 
է Շրջանավարտների համակարգ։ Այդ համակարգի համար պա հանջվող 
հիմնական որակավորումն այն է, որ անհատը պետք է ունենա կրթական/
գիտական աստիճան (բակալավրի, մագիստրոսի կամ դոկտորի)՝ շնորհված 
Իռլանդիայի եռաստիճան ուսում նա կան հաստատության կողմից մինչև 
2007 թվականի հունվարի 1–ը։ Այդպիսի որակավորում ունեցողներն աշ խա-
տանք փնտրելու համար հանձնած իրենց քննության արդյունքները ստա նալու 
օրվանից հետո ստանում են իրենց ուսանողի թույլտվության ժամ կետը վեց 
ամսով երկարաձգելու իրա վունք՝ առանց կրկնակի երկարաձգման հնա րա-
վորու թյան։ Նմանապես, ՄԹ–ում գործում է Մի ջազ գա յին շրջանավարտների 
համակարգ (ՄՇՀ), որով երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող՝ ՄԹ 
համալսարանների շրջանավարտներին տրվում է 12 ամիս ՄԹ–ում 
աշխատելու թույլ տվու թյուն։ Հիմնական պա հանջն այն է, որ անհատը պետք 
է աշ խա տանք փնտրի և աշ խա տանքի անցնի արձակուրդի այդ ժա մա-
նակահատվածում։ Հիշատակված բոլոր երկրների առն չու թյամբ պետք է նշել, 
որ եթե շրջանավարտը աշ խա տանք չի գտնում տվյալ ժամ կետում, նա պետք է 
հեռանա երկրից։
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Համապատասխանությունը ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

Սույն բաժնում կուսումնասիրվեն, թե արդյոք ազգային մա կար դակով սահ-
մանված ըն թա ցա կարգերն ու պայ ման ները հա մա պա տաս խանում են ԵՄ և մի-
ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային գործիքներին։

ԵՄ իրա վունքը

«Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգը պաշտոնապես 
ընդունվել է 2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ին։ Անդամ պե տու թյունները 
պետք է մինչև 2007 թվականի հունվարի 12–ը կա տա րեն այդ Հրահանգի 
փոխատեղում։ Դանիայի, Իռլանդիայի և ՄԹ–ի համար սույն Հրահանգը չունի 
պարտադիր բնույթ։ Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի՝ մինչև 2007 թվականի 
հուլիսի 2–ը ամբողջական փոխատեղման մասին ծանուցում են ներ կա յացրել 
հետևյալ երկրները՝ Ավս տրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Չեխիայի Հանրապե-
տու թյուն, Ֆին լան դիա, Հունգարիա, Լատվիա, Լիտվա, Նի դեռ լանդներ, 
Ռումինիա, Սլովենիա և Շվեդիա։ Մասնակի փոխատեղման մասին ծանուցում 
է ներ կա յացրել միայն Սլովակիան։ Փոխատեղում չկատարելու մասին ծանուցել 
են Կիպ րոսը, Էստոնիան, Ֆրան սիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Իտա-
լիան, Լյուքսեմբուրգը, Մալթան, Լեհաստանը, Պորտուգալիան և Իս պա նիան 
(Եվրոպական հանձնաժողով, 2007թ.)։ 

Հրահանգով տարբերակվում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների չորս կա-
տե գո րիաներ՝ ուսանողներ, աշակերտներ, առանց վարձատրության վե-
րա պատ րաստվողներ և կամավորներ։ Դրանով սահ մանվում են նաև այդ 
բոլոր խմբերին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու ընդհանուր պայ-
ման ները, ինչպես նաև հատուկ պայ ման ներ յուրաքանչյուր խմբի համար՝ 
ներառյալ ուսանողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու վե րա բեր-
յալ («Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 6–
րդ հոդված, 7–րդ հոդված)։ Հրահանգում ներառված է դրույթ, որով որևէ 
անդամ պե տու թյուն արդեն իսկ ըն դուն ված՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
հանդիսացող ուսանողները որոշակի պայ ման ներում կարող են ստա նալ այլ 
անդամ պե տու թյուններ տեղաշարժվելու իրա վունք՝ մի քանի անդամ պե տու-
թյունում ուսանողների՝ ուսման նպա տակով մուտքը դյուրացնելու համար 
(«Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 8–րդ հոդված)։ 
12–րդ հոդվածով կար գա վորվում է, թե ուսանողներին բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության որ տեսակը պետք է տրա մա դրվի։ Ավելին, «Ուսումնառության 
և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 17–րդ հոդվածով սահ մանվում 
են այն պայ ման ները, որոնց ներքո ուսանողներին թույլ է տրվում աշխատել։ 
Հրահանգում ներառվում են նաև դրույթներ ըն թա ցա կարգային երաշ խիքների 
և թափանցիկության, ինչպես նաև հնա րա վոր արագացված ըն թա ցա կարգերի 
վե րա բեր յալ («Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 
18–րդ հոդված, 19–րդ հոդված)։ 
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Սույն հետազոտության մեջ ամբողջությամբ ուսումնասիրվել են երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցի հանդիսացող ուսանողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու-
նելու պայ ման ները, ըն թա ցա կարգերը և աշ խա տանքային կա նո նա կարգերը։ 
Այսպիսով, ուշադրության արժանի են «Ուսումնառության և վե րա պատ-
րաստման մասին» հրա հանգի 6–րդ, 7–րդ, 12–րդ, 17–րդ և 18–րդ հոդվածները։

Ազգային մա կար դակով ըն դուն ված կա նո նա կարգերը հա մա պա տաս խանում 
են «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 6–րդ և 7–
րդ հոդվածների ընդհանուր և հատուկ պայ ման ներին։ Որոշ անդամ պե տու-
թյունների կողմից ուսանողից բժշկական տեղեկանք պա հանջելու փաստը 
հիմնավորված է 6(1)(դ) հոդվածով (հանրային առողջությանը սպառնացող 
վտանգ)։ Թեև ուսման ավարտից հետո ուսանողի վերադարձի մասին 
հայտարարության պա հանջը (ինչպես ըն դուն ված է Նի դեռ լանդներում և 
Շվեդիայում)188 6–րդ կամ 7–րդ հոդվածներում ուղղակիորեն նշված չէ որպես 
պայ ման, այդ դրույթը սահ մանված է «Ուսումնառության և վե րա պատ-
րաստման մասին» հրա հանգի նախաբանում, որտեղ հստա կորեն նշվում է, որ 
«սույն Հրահանգով սահ մանված նպա տակով միգրացիան, ըստ էության, ժա-
մա նակավոր է» (7–րդ կետ)։ Ուսանողների կրթու թյանն ու որակավորումներին 
առնչվող պա հանջները նա խա տես ված չեն այդ Հրահանգով սահ մանված 
պայ ման ների ցանկում, սակայն դրանք արտահայտում են ոչ այլ ինչ, 
քան որակավորումներին առնչվող որոշակի նվա զա գույն պա հանջներ 
բավարարելու անհրաժեշտությունը՝ նախքան բարձրագույն ուսում նա կան 
հաստատություն ընդունվելը։ Նույնը վերաբերում է տարիքի հետ կապված 
պա հանջներին։

Ինչ վերաբերում է ըն թա ցա կարգերին, ազգային մա կար դակով սահ մանված 
պա հանջները հա մա պա տաս խանում են «Ուսումնառության և վե րա պատ-
րաստման մասին» հրա հանգի 12–րդ հոդվածին՝ կար գա վորելով տրա մա-
դրված բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության ժամ կետը։ Հրա հանգի 18–րդ 
հոդվածով չափազանց մակերեսորեն սահ մանվում է, որ հա մա պա տաս-
խան երկիր ըն դու նելու մասին որոշումն ընդունվում է հա մա պա տաս խան 
մարմինների կողմից «այնպիսի ժա մա նակահատվածում, որը չի խոչընդոտում 
տվյալ դասընթացների իրականացմանը՝ իրավասու մարմիններին տրա-
մա դրելով դիմումին ընթացք տալու համար բավարար ժա մա նակ»։ 
Հետազոտությամբ ցույց է տրվում, որ որոշ երկրներում հա մա պա տաս խան 
պե տու թյուն ըն դու նելու վե րա բեր յալ որոշում կայացնելու համար պա հանջվում 
է մինչև վեց ամիս, մինչդեռ այլ պե տու թյուններ կարող են երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցի հանդիսացող ուսանողներին երկիր ըն դու նել յոթ օրվա ընթացքում։ 
Ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյան հետ կապված տարբերությունները զգալի են։ 
Ավելին, ուսման ընդհանուր տևո ղու թյան համեմատությամբ՝ վեց ամիսը 
համեմատաբար երկար ժա մա նակ է (օրինակ՝ բակալավրիատի դեպքում՝ երեք 
տարի)։ «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի հա մա-
պա տաս խան դրույթն այդ կա պակ ցու թյամբ պետք է վերանայվի։

188 ՄԹ–ն և Իռլանդիան իրենց ազգային օրենս դրու թյան մեջ ներառում են նման պայ ման։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, այդ երկու պե տու թյունների համար սույն Հրահանգը չունի պարտադիր բնույթ։
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Ուսանողների նկատմամբ կիրառելի՝ աշ խա տանքային սահ մանափակումների 
առումով, ինչպես ներ կա յացված է «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման 
մասին» հրա հանգի 17–րդ հոդվածում, ազգային մա կար դակով սահ մանված 
պայ ման ները հա մա պա տաս խանում են սույն դրույթին։ Հաճախ ուսանողներին 
նույնիսկ թույլ է տրվում աշխատել՝ շաբաթվա համար նշված հրա հանգով սահ-
մանված նվա զա գույն ժամերից ավելի։ Միայն Կիպ րոսի դեպքում է նշվել, որ 
ուսանողներին չի թույլատրվում աշխատել՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
ուսանողն ունի աշ խա տանքի հատուկ թույլ տվու թյուն՝ կապված իր ուսում նա-
կան ծրագրի մաս կազմող գործնական վե րա պատ րաստման հետ։

Մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային գործիքները

2006 թվականի հուլիսի 12–ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն 
ըն դու նել է «Միգրանտ ուսանողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու-
նելու, նրանց, իրա վունքների ու պարտավորությունների և ծագման երկրների 
հետ համագործակցության մասին» առա ջար կու թյուն (2006 թվականի 
հուլիսի 12–ի Առաջարկություն)։ Առաջարկության II.1.(դ)ii հոդվածում նշվում 
է, որ «անդամ պե տու թյունները պետք է զերծ մնան միգ րանտ ուսանողների 
նկատմամբ բանկային հաշվում այնպիսի գումար ավանդ ներդնելու պա-
հանջ սահ մանելուց, որը անհիմն ֆի նան սա կան խոչընդոտ կհանդիսանա 
նրան հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու համար»։ Լյուքսեմբուրգը պա-
հանջում է 1 200 եվրո գումարի բանկային ավանդ, որը էական գումար է։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, հաշվի առնելով Լյուքսեմբուրգի ընդհանուր կենսամա կար-
դակը, նշված գումարը անհիմն չի կարող համարվել։ Ինչ վերաբերում է ըն-
թա ցա կարգի տևո ղու թյանը, Առաջարկությամբ չի նա խա տես վում ավելին, 
քան «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգով և սահ-
մանվում է, որ դիմումներին պետք է ընթացք տալ «ողջամիտ ժամ կետում՝ և 
ոչ մի դեպքում չխոչընդոտելով ուսանողի ուսման ընթացքին» (2006 թվականի 
հուլիսի 12–ի Առաջարկության IV(3) հոդված)։ 

Ելնելով վերը նշվածից՝ ազգային մա կար դակով սահ մանված պայ ման ները 
թերևս հա մա պա տաս խանում են ԵՄ և մի ջազ գա յին իրա վունքի հա մա պա տաս-
խան չափանիշներին։

2.3.3.3.2. Վերապատրաստումը

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող վե րա պատ րաստվողներին հա մա պա-
տաս խան երկիր ըն դու նելու վե րա բեր յալ տեղեկությունները չափազանց քիչ են։ 
Միայն սակավաթիվ պե տու թյուններ189 են տրա մա դրել տեղեկություններ վե րա-
պատ րաստվողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելուն առնչվող հատուկ 
պայ ման ների մասին։ Ակնհայտ է, որ վե րա պատ րաստվողների համար այդ 
երկրներում կարող են առկա լինել տարբեր կա տե գո րիաներ և ռեժիմներ։ 
Օրինակ՝ Նի դեռ լանդների իշխանությունները վե րա պատ րաստման առն չու-

189 Բելգիա, Էստոնիա, Գերմանիա, Հունաստան, Նի դեռ լանդներ,Պորտուգալիա և ՄԹ։
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թյամբ տարբերակում են երկու կա տե գո րիա՝ պրակտիկանտներ190 և վե րա-
պատ րաստվողներ։ ՄԹ–ում վե րա պատ րաստվողները կարող են ներ գաղթել 
երկու տարբեր ռեժիմների ներքո՝ «Ուսումնառություն և վե րա պատ րաստում»191 
և «Վերապատրաստման կամ աշ խա տանքային փորձի ռեժիմ (ՎԱՓՌ)»192։

Վերապատրաստման նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող ըն թա ցա-
կարգերը

Անդամ պե տու թյուններից մեծ մասի193 դեպքում, որոնց առն չու թյամբ տեղեկա-
տվությունը հասանելի է, նշվել է, որ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ները տրվում են մեկ տարով։ Այ նուա մե նայ նիվ, Նի դեռ լանդներում 
պրակտիկանտներին բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը 
տրվում է առա վե լա գույնը 24 շաբաթվա ընթացքում։

Վերապատրաստման նպա տակով ներ գաղթին վերաբերող պայ ման-
ները

ԵՄ պե տու թյունները պա հանջում են նմանատիպ պայ ման ներ, ինչ ուսում նա-
ռու թյան նպա տակով ներ գաղթի դեպքում, ինչպես օրինակ՝ բավարար ֆի-
նան սա կան միջոցների և առողջության ապա հո վա գրու թյան առկայությունը։ 
Օրինակ՝ Էստոնիայում, պետք է բավարարվեն հետևյալ պայ ման ները՝ 
պետական տուրքի վճարում, օրինական եկամտի պա հանջ և առողջության 
ապա հո վա գրու թյան ու կացարանի առկայության պա հանջներ։ Հունաստանի 
օրենս դրու թյամբ պա հանջվում են ուսում նա կան հաստատությունում ըն դուն-
ված կամ գրանցված լինելու փաստի առկայություն, ապրուստի ծախսերը և 
ուսում նա ռու թյան ծախսերը ծածկելու համար անհրաժեշտ հա մա պա տաս խան 
ֆի նան սա կան միջոցներ, ուսում նա կան հաստատությանը ըն դու նելության 
վճարների վճարում և առողջության ապա հո վա գրու թյան առկայություն։ Մյուս 
կողմից, Պորտուգալիայի օրենս դրու թյամբ սահ մանվում է, որ վե րա պատ-

190 Պրակտիկանտների դեպքում՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող գործատուն վե րա-
պատ րաստման կա պակ ցու թյամբ պետք է հա մա ձայնագիր կնքի նիդեռլանդական ըն կերության 
հետ։
191 Հիմնական կա տե գո րիաները հետևյալներն են՝ 1) ուսանողները՝ ներառյալ i) պետական 
ֆինանսավորում ստացող բարձրագույն ուսումն ա կան հաստատությունների ուսանողները, 
ii) մասնավոր ուսումն ա կան հաստատություններ ըն դուն ված 16 տարին լրացած ուսանողները 
և iii) անկախ վճարովի դպրոցներում ուսանելու համար ըն դուն վածները, 2) բժշկական 
ուսումնարանների ուսանողները՝ ներառյալ մանկաբարձական ուսումնարանների ուսանողները, 
3) այդ խմբերի համար նա խա տես ված մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստման ծրագրերում 
ընդգրկված՝ որակավորում ունեցող օտար երկ րա ցի բուժքույրերն ու մանկաբարձները, 4) վերևում 
թվարկված երեք կա տե գո րիաների հեռանկարային ուսանողները, 5) ասպիրանտ բժիշկներն ու 
ատամնաբույժները և 6) կլինիկական օրդինատուրա անցնող կամ ատամնաբույժի մոտ ազատ 
դիտորդի կար գա վի ճակով փորձ ձեռք բերող անձինք։
192 Այդպիսի աշ խա տանքային թույլտվության համար հիմնական պա հանջն այն է, որ վե րա պատ-
րաստման կամ աշ խա տանքային փորձի արդյունքում ձեռք բերվի ճանաչված մաս նա գի տա կան 
որակավորում։
193 Բելգիա, Հունաստան, Նի դեռ լանդներ և Պորտուգալիա։
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րաստվողները պետք է ունենան ճամփորդական փաստաթուղթ, առողջության 
ապա հո վա գրու թյուն և վե րա պատ րաստման մասին պայ մանագիր։

Գործատուի և վե րա պատ րաստվողի միջև վե րա պատ րաստման մասին 
պայ մանագրի առկայությունը կարևոր պայ ման է, որն ինչպես նշվել է, պա-
հանջվում է երեք երկրներում։194 Օրինակ՝ Պորտուգալիայի օրենս դրու թյամբ 
նա խա տես վում է, որ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տալու համար 
պետք է ներ կա յացվի «որևէ ըն կերությունում կամ պաշտոնապես ըն դուն-
ված մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստման հաստատությունում առանց 
վարձատրության վե րա պատ րաստման դասընթաց անցնելու համար վե րա-
պատ րաստման մասին պայ մանագիր, որը հաստատվել է Զբաղվածության և 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստման հաստատության կողմից» (թիվ 23/2007 
ակտի 93(2) հոդված)։ 

Ազգային մա կար դակով գործում են վե րա պատ րաստվողների համար աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյունների պա հանջին վերաբերող տարբեր կա նո նա կարգեր։ 
Բելգիայում և Նի դեռ լանդներում պետք է ձեռք բերել աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններին սո վո րա բար կից 
ներ կա յացվող՝ աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության պա հանջ չի ներ կա-
յացվում։ Նմանապես, Գերմանիայի «Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտով 
սահ մանվում է, որ վե րա պատ րաստվողների դեպքում պա հանջվում է աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյուն։ Եվ հակառակը, Էստոնիան աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն չի պա հանջում վե րա պատ րաստվողներից։ Նի դեռ լանդներում և ՄԹ–
ում ազգային օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է տեղական աշ խա տա շու կայի 
պաշտպանություն՝ Նի դեռ լանդներում յուրաքանչյուր ըն կերության համար 
պետք է սահ մանվի վե րա պատ րաստվողների ողջամիտ թիվ, այսինքն՝ վե րա-
պատ րաստվողների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել ըն կերության 
անձ նա կազմի տասը տոկոսը, թեև այս քվոտան չի կիրառվում միգ րանտ 
ուսանողների և ապաստան հայցողների նկատմամբ։ Վերա պատրաստման 
կամ աշ խա տանքային փորձի ռեժիմի (ՎԱՓՌ) ներքո հա մա պա տաս խան 
երկիր ընդունվելու համար նախապայ ման է այն, որ երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցին չի համալրում աշ խա տողի համար նա խա տես ված որևէ թափուր 
աշխատատեղ։

Բելգիան, ընդհանուր առմամբ նաև ՄԹ–ն պա հանջում են, որ վե րա պատ-
րաստման հա մա պա տաս խան դասընթացը կազմակերպվի լրիվ աշխատաժա-
մա նակով։ Այ նուա մե նայ նիվ, Բրիտանիայում կիրառվող Վերապատրաստման 
կամ աշ խա տանքային փորձի հատուկ ռեժիմի (ՎԱՓՌ) ներքո վե րա պատ-
րաստման համար պա հանջվում է շաբաթական միայն 30 ժամ։

ՄԹ–ի ներ գաղթի իրա վունքի հա մա ձայն՝ չափազանց կարևոր պայ ման է, որ 
վե րա պատ րաստվողն ունենա վե րա պատ րաստումն ավարտելուց հետ ՄԹ–ից 
հեռանալու մտադրություն և երկրում գտնվելու ընթացքում չունենա այլ աշ խա-
տանքի անցնելու մտադրություն։

194 Բելգիա, Էստոնիա (օրենսդրական նախագծերում) և Պորտուգալիա։
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Հետաքրքրական է այն հան գա մանքը, որ մաս նա գի տա կան (ոչ ակադե-
միական) ուսուցման դեպքում, Նի դեռ լանդներում դիմողը պետք է ներ կա յաց-
նի գրավոր բացատրություն այն մասին, թե ինչու է Նի դեռ լանդները համարում 
հա մա պա տաս խան ուսում նա ռու թյան համար ամենահարմար երկիրը, և 
այդ վե րա պատ րաստման արդյունքում նա հետագայում ինչպիսի դրական 
ներդրում կունենա իր ծագման երկրի աշ խա տա շու կայում։ Նա նաև պետք է 
ներ կա յաց նի իր ծագման երկրի Կրթության նախարարության կողմից տրված 
տեղեկանք, որով հաստատվում է, որ ծագման երկրում ուսման այդպիսի 
դասընթացներ հնա րա վոր չէ կազմակերպել։ Ավելին, երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին պետք է նախկինում հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաստում անցած լինի 
իր ծագման երկրում։

Համապատասխանությունը ԵՄ իրա վունքի և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին 

Սույն բաժնում կուսումնասիրվեն, թե արդյոք ազգային մա կար դակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող վե րա պատ րաստվողներին հա մա պա-
տաս խան երկիր ըն դու նելու առն չու թյամբ սահ մանված ըն թա ցա կարգերն 
ու պայ ման ները հա մա պա տաս խանում են ԵՄ և մի ջազ գա յին իրա վունքի 
փաստաթղթային գործիքներին։

ԵՄ իրա վունքը

«Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգը տարածվում 
է առանց վարձատրության վե րա պատ րաստվողների վրա։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, Հրահանգի 3–րդ հոդվածը Հրահանգն առանց վարձատրության վե րա-
պատ րաստվողների նկատմամբ կիրառելու կամ չկիրառելու հարցը թողնում է 
անդամ պե տու թյունների հայեցողությանը։

«Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 6–րդ, 10–
րդ, 14–րդ և 18–րդ հոդվածները վերաբերում են վե րա պատ րաստվողներին։ 
Վերապատրաստվողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու համար 
ազգային մա կար դակով սահ մանված պայ ման ները հա մա պա տաս խանում 
են «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգի 6–րդ 
և 10–րդ հոդվածների ընդհանուր և հատուկ դրույթներին։ 6–րդ և 10–րդ 
հոդվածներում չի նշվում այնպիսի պայ ման, ինչպիսին է Նի դեռ լանդներում 
պա հանջվող գրավոր բացատրությունը (այսինքն, թե ինչու է Նի դեռ լանդները 
համարվում հա մա պա տաս խան ուսում նա ռու թյան համար ամենահարմար 
երկիրը, և թե հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելն ինչպիսի դրական ներդրում 
կունենա ծագման երկրի աշ խա տա շու կայում)։ Այ նուա մե նայ նիվ, դա կարող է 
հիմնավորվել Նախաբանում արտահայտված՝ Հրահանգի ընդհանուր նպա-
տակներով՝ «Սույն Հրահանգով սահ մանված նպա տակով միգրացիան... 
փոխադարձ շահավետ է հա մա պա տաս խան միգ րանտների, նրանց ծագման 
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երկրի և հյուրընկալող անդամ պե տու թյան համար և օգնում է մշակույթները 
երկուստեք ավելի լավ ճանաչելուն»։ Տեղեկություններ չկան այն մասին, 
թե որոշում ըն դու նելու համար հա մա պա տաս խան ազգային մարմիններին 
որքան ժա մա նակ է անհրաժեշտ, ուստի հնա րա վոր չէ համեմատություն անել 
Հրահանգի 18–րդ հոդվածի հետ։

Մի ջազ գա յին իրա վունքի փաստաթղթային գործիքները

2001 թվականի նոյեմբերի 2–ին Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան 
Կրթության, գիտության և մշակույթի կազ մա կեր պու թյան (ՅՈՒՆԵՍԿՈ) 
ընդհանուր համաժողովում ընդունվել է «Տեխնիկական և մաս նա գի տա կան 
կրթու թյան վե րա բեր յալ վերանայված առա ջար կու թյունը» (ՅՈՒՆԵՍԿՈ–ի 2001 
թվականի «Վերապատրաստման մասին» առա ջար կու թյուններ)։ Առաջար-
կություններում տեխնիկական և մաս նա գի տա կան կրթու թյան ոլորտում ավելի 
խորը մի ջազ գա յին համագործակցության կոչ է արվում։ Ավելին, անդամ պե-
տու թյուններին առաջարկվում է հատուկ միջոցներ ձեռնարկել՝ օտար երկ րա-
ցիներին, մասնավորապես՝ միգ րանտներին և փախս տա կան ներին կրթու թյան 
հնա րա վորու թյուն ընձեռելու համար։ Այ նուա մե նայ նիվ, վե րա պատ րաստման 
նպա տակով օտար երկ րա ցիներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու վե րա-
բեր յալ հստակ առա ջար կու թյուններ չկան։

Ելնելով վերը նշվածից՝ ազգային մա կար դակով սահ մանված պայ ման ները 
թերևս հա մա պա տաս խանում են ԵՄ և մի ջազ գա յին իրա վունքի հա մա պա տաս-
խան չափանիշներին։

Եզրակա ցու թյուններ

Ուսանողներին հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու համար նա խա-
տես ված պայ ման ները կենտրոնացված են բարձրագույն ուսում նա-
կան հաստատությունում դասընթացներ անցնելու նպա տակով հա մա-
պա տաս խան երկիր ժա մա նակավորապես ըն դու նելու գաղափարի շուրջ։ 
Հետևաբար, սահ մանափակվում են ուսանողների համար բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության ժամ կետի երկարաձգման և ներ գաղթի կա տե-
գո րիայի կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության փո փո խու թյան հնա-
րա վորու թյունները։ Հաշվի առնելով ուսանողների տրա մա դրության տակ 
սո վո րա բար գտնվող ռեսուրսները՝ բավարար ֆի նան սա կան միջոցների 
առկայության պա հանջը առավել մեղմ է, քան այլ ներ գաղթի կա տե գո րիաների 
դեպքում, և ուսանողներին թույլատրվում է կա տա րել կես դրույքով աշ խա-
տանք՝ իրենց ծախսերի մի մասը հոգալու համար։ Համապատասխան երկիր 
ըն դու նելու համար ազգային մա կար դակով սահ մանված պայ ման ները հա-
մա պա տաս խանում են ԵՄ իրա վունքի հա մա պա տաս խան փաստաթղթային 
գործիքներին։ Այ նուա մե նայ նիվ, «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման 
մասին» հրա հանգն անդամ պե տու թյուններին ընձեռում է լայն հայեցողություն՝ 
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որոշումներ ըն դու նելու ժա մա նակահատվածի առն չու թյամբ։ Այդ դրույթը պետք 
է վերանայվի՝ այդ ըն թա ցա կարգի համար կոնկրետ, հնա րա վորինս կարճ 
ժամ կետ սահ մանելու նպա տակով։ Հետաքրքրական է այն փաստը, որ ԵՄ 
անդամ պե տու թյուններն աստիճանաբար ավելի հաճախ են ուսանողներին 
տալիս ուսումը հաջողությամբ ավարտելուց հետո սահ մանափակ ժամ-
կետով երկրում մնալու հնա րա վորու թյուն՝ աշ խա տանք փնտրելու համար։ Այդ 
միջոցը դյուրացնում է բարձր որակավորում ունեցող՝ երրորդ երկրի այն քա-
ղա քա ցիներին պահելու գործընթացը, ովքեր ունեն ազգային (և եվրոպական) 
տնտեսության մեջ ներդրում ունենալու ներուժ։

Վերապատրաստումների առումով՝ Եվրոպայում կիրառվում են տարբեր կա-
նո նա կարգեր։ Ավելին, մեկ երկրում կարող են առկա լինել տարբեր ենթակա-
տե գո րիաներ և ռեժիմներ։ Առկա սակավաթիվ տեղեկություններից կարելի է 
եզրակացնել, որ «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա-
հանգը (որը կարող է փոխատեղվել անդամ պե տու թյունների հայեցողությամբ) 
չի հանգեցնում միասնական քա ղա քա կանության ձևավորմանը։

3. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում է այն հարցը, թե ինչպես են ԵՄ անդամ պե-
տու թյունները ներ գաղթի խնդիրների շուրջ հարցերում համագործակցում 
երրորդ երկրների հետ, մասնավորապես՝ ազգային մա կար դակով սո-
ցիա լա կան ապա հո վու թյան, դրամական փոխանցումների և «ուղեղների 
շրջանառության» շուրջ համագործակցության առումով։ Բացի դրանից՝ 
ներ կա յացվում են նաև երրորդ երկրների հետ անդամ պե տու թյունների 
համագործակցության օրինակներ՝ միգրացիայի համակողմանի կառավարում 
իրա կա նաց նելիս։ Ներկայումս ԵՄ–ում չկա այդ ոլորտները կար գա-
վորող իրավական դաշտ։ Այ նուա մե նայ նիվ, այժմ քա ղա քա կանության 
ուղղությունների շուրջ ակտիվ բանավեճեր են ընթանում երրորդ երկրների 
հետ համագործակցության թեմայով (Տե՛ս նաև Միգրացիայի վե րա բեր յալ ԵՄ 
օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության ձևավորումը բաժնի 2–րդ կետը)։ 

2007 թվականի հոկտեմբերին կայացած ԵՄ պե տու թյունների ղեկավարների 
հանդիպումից և դրա հետ կապված՝ Հանձնաժողովի «Միգրացիայի մար-
տա հրա վերներին արձագանքելու առաջնահերթ գործողություններ. առաջին 
անդրադարձ Հեմփթոն Քորթ195 պալատում տեղի ունեցած հանդիպումից բխող 
հետագա միջոցառումների մասին» հա ղոր դա գրու թյունից հետո միգրացիայի 
կառավարման համակողմանի քա ղա քա կանության մոտեցման շուրջ ձեռք 
է բերվել հա մա ձայնություն։ Այսօր, համընդհանուր կերպով ընդունվում է, որ 
միգրացիայի համակողմանի և արդյունավետ կառավարումը ներառում է 
համագործակցություն երրորդ երկրների հետ։ ԵՄ մա կար դակում ներկայումս 
տեղի ունեցող քննարկումների նպա տակն է այդ համագործակցության 

195 COM (2005) 621, 2005 թվականի նոյեմբերի 30։



163

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

համար սահ մանել հա մա պա տաս խան գործիքներ, օրինակ՝ շարժունակության 
շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներ և շրջանառու միգրացիա։ Երրորդ երկրների հետ 
համագործակցության մեկ այլ կարևոր ասպեկտ է միգրացիայի և զարգացման 
միջև փոխադարձ կապը, որն այժմ հրատապ թեմա է համաշխարհային և 
ԵՄ քա ղա քա կանության օրակարգերում։ Գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես 
պետք է օգուտ քաղել զարգացման վրա միգրացիայի ազդեցությունից։ Այդ 
նպա տակով Հանձնաժողովը 2005 թվականի սեպտեմբերին ըն դու նել է 
«Միգրացիա և զարգացում. որոշ կոնկրետ կողմնորոշիչներ»196 հա ղոր դա-
գրու թյունը, որում այն ներ կա յացրել է կողմնորոշիչներ՝ կիրառելի դրամական 
փոխանցումների, սփյուռքի՝ որպես հայրենի երկրի զարգացման հարցում 
դերակատարի, շրջանառու միգրացիայի և «ուղեղների շրջանառության» 
ոլորտների վե րա բեր յալ, ինչպես նաև ուղեղների արտահոսքի բացասական 
հետևանքների նվազեցման մասին։197

Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյունը

Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում գործող 
այն ռեժիմները, որոնք հնա րա վորու թյուն են տալիս երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիներին իրենց ծագման երկիր վերադառնալուց հետո օգտվել սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան նպաստներից, որոնք նրանց՝ ԵՄ–ում գտնվելու ընթացքում 
կուտակվել են հյուրընկալող երկրում։

Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյունը կարող է սահ մանվել որպես «հա սա րա կու թյան 
կողմից դրա անդամների համար նա խա տես վող պաշտպանություն մի շարք 
միջոցներով՝ ուղղված տնտեսական կամ սո ցիա լա կան դժվարությունների 
դեմ, որոնք այլ կերպ կարող են առաջանալ հիվանդության, հղիության ու 
ծննդաբերության, արտադրական վնասվածքի, գոր ծա զրկության, հաշ ման-
դա մու թյան, ծերության և մահվան հետևանքով ծագող՝ եկամուտների տրա-
մա դրումն ընդհատելուց կամ դրանք նվազեցնելուց, ինչպես նաև՝ ուղղված 
բժշկական սպասարկման միջոցով և երեխաներին նպաստների տրա մա-
դրման միջոցով» (ԱՄԿ, 1999թ.)։ Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյունը ներառում է 
ինչպես ներդրումային, այնպես էլ ոչ ներդրումային նպաստները։ Սույն ուսում-
նա սի րության մեջ կենսաթոշակային իրա վունքներն ընկալվում են որպես սո-
ցիա լա կան ապա հո վու թյան ենթակա տե գո րիա։ Այ նուա մե նայ նիվ, հաշվի 
առնելով դրա կարևորությունը՝ հատկապես աշ խա տանքային միգրացիայի 
համատեքստում, կենսաթոշակային իրա վունքները քննարկվում են առանձին։

Տասնվեց անդամ պե տու թյունների198 առն չու թյամբ նշվել է, որ երրորդ երկրի 

196 COM (2005) 390, 2005 թվականի սեպտեմբերի 1։
197 Միգրացիա–զարգացում փոխադարձ կապի կարևորությունը հաճախ է արժանանում 
ուշադրության, այդ թվում՝ Եվրոպական միու թյան խորհրդի՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 19-20–ը 
Բրյուսելում կայացած Արտաքին հա րա բե րու թյուն ների հարցերով խորհրդի 2831–րդ հանդիպման 
ընթացքում և 2007 թվականի դեկտեմբերին Լիսաբոնում կայացած Եվրոպական միու թյուն–
Աֆրիկյան միու թյուն գագաթաժողովում։
198 Ավս տրիա, Բելգիա, Կիպ րոս, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Էստոնիա, Ֆին լան դիա, Իտա լիա, 
Լիտվա, Մալթա, Նի դեռ լանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Սլովենիա, Իս պա նիա, Շվեդիա և 
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քա ղա քա ցիները կարող են օգտվել սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան իրա-
վունքների որոշակի ձևերից։ Այդ երկրներից տասնչորսը199 տեղեկացել են, որ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները կարող են օգտվել սո ցիա լա կան ապա հո վու-
թյան իրա վունքներից իրենց ծագման երկիր վերադառնալուց հետո։

Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԹ–ի դեպքում դա կիրառելի է միայն արտերկրում ժա-
մա նակավոր բացակայությունների նկատմամբ։ Երկու երկրներ (Չեխիայի 
Հանրապե տու թյունը և Ֆին լան դիան) տեղեկացրել են միայն կենսաթոշակային 
իրա վունքների մասին։ Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան իրա վունքներից 
օգտվելու հնա րա վորու թյան համար սահ մանված են տարբեր պայ ման-
ներ։ Հաճախ նման հնա րա վորու թյուն են ունենում միայն այնպիսի երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիները, որոնք երկկողմ փոխադարձ հա մա ձայնագիր 
են կնքել տվյալ անդամ պե տու թյան հետ։ Այդ գործելակերպը կիրառվում 
է, օրինակ, Ավս տրիայում և Կիպ րոսում։ Նի դեռ լանդներում սո ցիա լա կան 
նպաստներ կարող են վճարվել միայն այն անձանց, ովքեր բնակվում են այն 
երկրում, որը հա մա ձայնագիր է կնքել Նի դեռ լանդների հետ, որի հա մա-
ձայն կարող է դիտանցվել նպաստների տրա մա դրումը։ Տեղեկացվել է, որ 
Լեհաստանում և Իտա լիայում միգ րանտներն ունեն սո ցիա լա կան ապա հո-
վու թյան իրա վունքներ, որոնք առաջանում են անկախ այն հան գա մանքից, թե 
արդյոք գործում է երկկողմ փոխադարձ հա մա ձայնագիր, թե՞ ոչ։ Վերը նշված 
տասնվեց անդամ պե տու թյուններից տասներկուսի200 դեպքում նշվել է, որ միգ-
րանտներն օգտվում են կենսաթոշակային իրա վունքներից, որոնք առաջանում 
են ԵՄ անդամ պե տու թյուններում՝ իրենց ծագման երկիր վերադառնալուց 
հետո։ Այս դեպքում ևս այդ հնա րա վորու թյունը կարող է պայ մանավորված 
լինել հա մա պա տաս խան երրորդ երկրի հետ կնքված երկկողմ հա մա ձայնագրի 
առկայությամբ (օրինակ՝ Ավս տրիայի դեպքում)։ 

Դրամական փոխանցումները

Դրամական փոխանցումները կարող են սահ մանվել որպես «Քաղաքացի 
չհանդիսացող անձանց վաստակած կամ ձեռք բերած գումարները, որոնք հետ 
են փոխանցվում իրենց ծագման երկիր (Միգրացիայի վե րա բեր յալ բառարան, 
2004թ.)։201 ԵՄ–ում202 աստիճանաբար ավելանում է իրազեկվածությունն այն 
դրամական փոխանցումների հնա րա վորու թյան վե րա բեր յալ, որոնք կարող են 
նպաստել ծագման երկրների զարգացմանը։

ՄԹ։
199 Ավս տրիա, Բելգիա, Կիպ րոս, Էստոնիա, Գերմանիա, Իտա լիա, Լիտվա, Մալթա, Նի դեռ-
լանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Սլովենիա, Իս պա նիա և ՄԹ։
200 Ավս տրիա, Բելգիա, Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Ֆին լան դիա, Գերմանիա, Իտա լիա, 
Լիտվա, Նի դեռ լանդներ, Լեհաստան, Սլովենիա, Իս պա նիա և ՄԹ։
201 Եվրոպական Հանձնաժողովը սահ մանում է դրամական փոխանցումները «լայն իմաստով, 
որպես միգ րանտների կողմից ծագման երկրներում գտնվող շահառուներին ուղղված ֆի նան սա-
կան բոլոր փոխանցումները» (Միգրացիա և զարգացում, 2005թ.)։ 
202 Տե՛ս նաև Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից միգրացիայի և զարգացման մասին հա ղոր դա-
գրու թյունը, 2005թ.։
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Սույն ուսում նա սի րության մեջ քննարկվում են անդամ պե տու թյունների 
կոնկրետ նախաձեռնությունները՝ կապված դրամական փոխանցումների 
դյուրացման հետ, սակայն չեն ուսումնասիրվում բանկերի, մասնավոր ըն-
կերությունների (ինչպես օրինակ՝ «Western Union»–ը) միջոցով դրամական 
փոխանցումների՝ ֆի նան սա կան շու կայում ընդհանրապես գոյություն ունեցող 
հնա րա վորու թյունները։ 

Ներկայումս գործող ռեժիմների առն չու թյամբ տեղեկություններ չեն տրա-
մա դրվել ոչ մի անդամ պե տու թյան առն չու թյամբ։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
թեման քննարկվում է մի քանի երկրներում։ 2007 թվականին Բելգիայի 
Սենատը կազմակերպել է մի շարք լսումներ «Միգրանտների կողմից կա-
տա րվող դրամական փոխանցումներ»203 խորագրով։ Չեխիայի Հանրապե-
տու թյունում վերջերս տեղի է ունեցել միգրացիայի և զարգացման թեմայով 
միջգերատեսչական հանդիպում, և Ֆինանսների նախարարությունը 
հայտնել է իր՝ Չեխիայի Հանրապե տու թյունից կա տա րվող դրամական 
փոխանցումները վերլուծելու մտադրությունը։ Դանիայի Կառավարության 
2008-2012 թվականների Զարգացման աջակցության նոր ծրագրում 
արծարծվող թեմաներից մեկը վերաբերում է միգրացիային և զարգացմանը։ 
Ծրագրով նա խա տես վում է խթանել մի ջազ գա յին նախաձեռնությունները՝ 
ներառյալ ԵՄ անդամ պե տու թյունների կողմից մյուս նախաձեռնությունները, 
որոնք ուղղված են գիտելիքների և ռեսուրսների փոխանցման միջոցով 
իրենց հայրենի երկրի զարգացման ֆինանսավորմանը նպաստելու՝ միգ-
րանտների հնա րա վորու թյունների դյուրացմանը։ Ֆրան սիայի «Ներգաղթի 
և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի հուլիսի 24–ի օրենքով ստեղծվում է 
զարգացման նպա տակներով խնայողությունների հաշիվ, որի վրա կարող են 
կուտակվել զարգացող երկրներից՝ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյուն իրա-
կա նաց նելու համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող միգ-
րանտների խնայողությունները։ Այդ հաշվի նպա տակն է ֆինանսավորել 
միգ րանտի ծագման երկրի տնտեսական զարգացման համար շահավետ 
ներդրումները։ Իտա լիայի 2007 թվականի օրենքի նախագծի (Disegno di legge) 
1ա bis հոդվածով նա խա տես վում է, որ պետք է ավելի դյուրացնել դրամական 
փոխանցումների համակարգը: Դա պետք է իրականացվի՝ ստեղծելով 
այնպիսի միջոցներ, որոնք խթանում են փոխանցման համար սովորական 
ուղիների օգ տա գործումը, ինչպես նաև նպաստելով կազ մա կեր պու թյունների 
հետ հա մա ձայնությունների ձեռքբերմանը՝ դրանով իսկ նվազեցնելով 
փոխանցման ծախսերը։ ՄԹ–ի Մի ջազ գա յին զարգացման գոր ծա կա լու-
թյունն (ՄԶԳ) ընդունում է, որ դրամական փոխանցումները քիչ զարգացած 
երկրներին ուղղված ռեսուրսային հոսքերի մեջ կարող են իրենց ներդրումն 
ունենալ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԶԳ–ն փոխանցումների շու կայի դյուրացման 
հարցում իր դերն ընդհանուր առմամբ համարում է սահ մանափակ։ Այդ նպա-
տակով այն օժանդակել է դրամական փոխանցումների մասին տվյալների 
հավաքմանը և խրախուսել է ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյունների ոլորտին՝ շու-
կայական հնա րա վորու թյուններն օգ տա գործելու նպա տակով։204

203 2007 թվականի վերջին ամիսների դրությամբ՝ լսումները չեն ուղեկցվել առա ջար կու թյուններով։
204 ՄԶԳ–ն չի նախատեսում դերակատարում առավել միջամտություն սահ մանող քա ղա քա-
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Շրջանառու միգրացիան

Շրջանառու միգրացիան լայն իմաստով սահ մանվել է որպես «միգրացիայի 
ձև, որը կառավարվում է այնպիսի եղանակով, որը թույլ է տալիս որոշակի 
աստիճանի երկկողմանի օրինական շարժունակություն երկու երկրների 
միջև»205 (Շրջանառու միգրացիայի և շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու-
թյուն ների մասին հա ղոր դա գրու թյուն, 2007թ.)։206 

Եվրոպական հանձնաժողովն իրոք նախատեսում է շրջանառու միգրացիան 
խթանող միջոցներ ներառել հետագայում մշակվելիք ԵՄ օրենսդրական 
գործիքներում, ինչպես նաև նույն նպա տակին հա մա պա տաս խանեցնել 
գործող միջոցները՝ այդպիսով ստեղծելով իրավաբանորեն պարտադիր 
փաստաթղթային գործիքներ, որոնք խթանում են շրջանառու միգրացիան 
(տե՛ս Միգրացիայի վե րա բեր յալ ԵՄ օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության 
ձևավորումը բաժնի 2–րդ կետը)։ 

Երկրների զեկույցները ցույց են տալիս, որ շրջանառու միգրացիան դյուրացնող 
միջոցներ գործում են ԵՄ մի քանի անդամ պե տու թյուններում։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, այդ թեման քննարկվում է բավականին մեծ թվով անդամ պե տու-
թյունների կա ռա վա րու թյուններում, և որոշ երկրներ արդեն իրա կա նաց նում են 
փորձնական ծրագրեր։

Բելգիայի դեպքում՝ «վերադարձի իրա վունքի» մասին նշվել է շրջանառու 
միգրացիայի համատեքստում։ Բելգիայում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն իրա վունք ունեն հեռանալու 
երկրից մինչև մեկ տարի ժամ կետով՝ առանց որևէ պայ մանի, և մեկից 
ավելի տարով, եթե նախքան մեկնումն ապացուցում են, որ «իրենց շահերի 
կենտրոնը» կմնա Բելգիայում։ Շրջանառու միգրացիան կարևոր թեմա 
է Չեխիայի իշխանությունների համար, և նրանք մշակել են փորձնական 
ծրագիր Արևմտյան Ուկրաինային առնչվող ժա մա նակավոր աշ խա տանքային 
միգրացիայի վե րա բեր յալ։ Այդ փորձնական ծրագրով նա խա տես վում են, 
մասնավորապես, աշխատուժի հավաքագրելու, վիզայի և աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն տրա մա դրելը դյուրացնելու, միգ րանտին կացարանով ապահովելու, 
առողջության ապա հո վա գրու թյան և վերադարձի հարցերը։ Ֆրան սիայում 
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի հուլիսի 24–ի օրենքով 
նա խա տես վում է, որ «Հմուտների և շնորհալիների քարտի»207 տրա մա դրման 

կանության ուղղություններին, ինչպես օրինակ՝ կոնկրետ դրամական փոխանցումների հետ 
կապված ապ րանքների երաշ խա վորումը կամ դրամական փոխանցումների կար գա վորումը՝ 
ընդհանուր կար գա վորողի կողմից արդեն իսկ իրականացվող ըն թա ցա կարգից տարբեր այլ ըն թա-
ցա կարգերով։
205 Վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք սահ մանման շրջանակներում պետք է նա խա տես վի նաև 
երկու կամ ավելի երկրների միջև երկկողմանի օրինական շարժունակության հնա րա վորու թյուն 
(Շրջանառու միգրացիայի շուրջ ՄՄԿ–ի մեկնաբանությունները, 2007թ.)։ 
206 COM (2007) 248, 2007 թվականի մայիսի 16։ 
207 «Հմուտների և շնորհալիների քարտը» կարող է շնորհվել այն օտար երկ րա ցիներին, 
ովքեր նշանակալից և տևական մասնակցություն են ունեցել և՛ Ֆրան սիայի, և՛ ծագման 
երկրի տնտեսական զարգացման ու հետևանքների մեջ՝ մտավոր, մշակութային, գիտական, 
մարդասիրական և սպորտային հարցերում։ Այդ հատուկ թույլ տվու թյունը տրվում է երեք 
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համար պետք է ներ կա յացվի և՛ Ֆրան սիայի, և՛ ծագման երկրի տնտեսական 
զարգացման մեջ զգալի ներդրում ունենալու պա հանջ։ Այսպիսով, «Հմուտների 
և շնորհալիների քարտ» հասկա ցու թյան հիմքում ընկած է հա մա պա տաս խան 
երկրների միջև երկկողմանի մուտքի ու ելքի գաղափարը։ Ֆին լան դիայի կա-
ռա վա րու թյունը նշել է, որ «Ֆին լան դիան այն կարծիքին է, որ երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիները, ովքեր ժա մա նակավորապես դուրս են եկել ԵՄ աշ խա տա-
շու կայից, պետք է ապահոված լինեն աշ խա տա շու կա վերադառնալու հնա-
րա վորու թյունը։ Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների տեղաշարժվելու հնա րա-
վորու թյունը ծագման երկրի և այն երկրի միջև, որտեղ նրանք աշխատում են, 
ոչ միայն խթանում է «ուղեղների շրջանառությունը», այլ նաև խրախուսում 
է այն ջանքերը, որոնցով փորձում են խուսափել դեպի ԵՄ միգրացիայի 
հետևանքով նրանց ծագման երկրների վրա բացասական հետևանքներից» 
(Ֆին լան դիայի պատասխանները Կանաչ փաստաթղթի առն չու թյամբ, 
2005թ.)։ Հունաստանում իրականացվել է շրջանառու միգրացիայի վե րա-
բեր յալ մեկ փորձնական ծրագիր։ Ծրագիրն ուղղված է Հունաստանի և 
Ալբանիայի միջև շրջանառու միգրացիային և ֆինանսավորվում է Եվրոպական 
հանձնաժողովի կողմից (AENEAS ծրագիր)։ Իտա լիայի 2007 թվականի օրենքի 
նախագծի (Disegno di legge) 1ա bis (3) հոդվածով նա խա տես վում են միջոցներ, 
որոնք նպաստում են Իտա լիայում գտնվելու ընթացքում ձեռք բերված 
հմտությունների օգ տա գործմանը` զարգացման շուրջ համագործակության 
գործողությունների և միգ րանտի՝ ժա մա նակավոր կամ սահ մանված/մշտական 
հիմունքներով ծագման երկիր արդյունավետ վերադարձը խրախուսելու 
միջոցով։ Դա տալիս է Իտա լիայում շարունակական կանոնավոր կար գա-
վի ճակ ունենալու հնա րա վորու թյուն, որտեղ ներ գաղ թողը մասնակցում է 
իրավասու գերատեսչությունների կողմից իրականացվող հատուկ ծրագրերին։ 
ՄԹ–ի ներ գաղթի քա ղա քա կանությունը միայն չափազանց սահ մանափակ 
դրույթ է նախատեսում «ուղեղների շրջանառություն» կոչվող հասկա ցու-
թյան համար։ Այ նուա մե նայ նիվ, «ուղեղների արտահոսքը» կանխելու համար 
Ազգային առողջապահական ծա ռա յու թյունը հետևում է 2003 թվականի 
մայիսին Ազգերի բրիտանական համագործակցության կողմից ըն դուն ված 
Առողջապահության ոլորտի աշ խա տողների մի ջազ գա յին հավաքագրման 
գործելակերպի կանոնագրքին, որով արգելվում է առողջապահական ոլորտի 
աշ խա տողների հավաքագրումը զարգացող երկրներից։208 Գործելակերպի 
կանոնագրքով, այ նուա մե նայ նիվ, չի բացառվում զարգացող պե տու թյուններից 
անձանց կողմից առանձին դիմումներ ներ կա յաց նելու հնա րա վորու թյունը։

տարի ժամ ետով և ենթակա է երկարաձգման։ Դրանով թույլ է տրվում իրա կա նաց նել 
նախագծին առնչվող ցանկացած տիպի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյուն, որով հիմնավորվում 
է թույլտվության շնորհումը։ Այդ թույլ տվու թյունը նա խա տես ված չէ հա սա րա կու թյան լայն 
շրջանակների համար։
208 Բացառություն են կա ռա վա րու թյունների միջև հա մա ձայնեցված կար գա վորումները, որոնց 
հա մա ձայն թույլ է տրվում աշխատուժի այդպիսի հավաքագրում. նման տեսակի կար գա վորումներ 
հա մա ձայնեցվել են Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ֆիլիպինների հետ։
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Հետաքրքրական է նշել, որ վերջերս մի քանի անդամ պե տու թյուններ 
սկսել են երկկողմ հա մա ձայնագրեր կնքել առանձին երրորդ երկրների 
հետ՝ նպա տակ ունենալով համապարփակ համագործակցություն ծավալել 
միգրացիայի կառավարման շուրջ։ Այդ հա մա ձայնագրերը մասամբ ուղղված 
են Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկված «շարժունակության 
շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներին»։ Հաճախ այդ հա մա ձայնագրերը կարող են 
ամփոփվել հետևյալ ձևակերպմամբ՝ անկանոն միգրացիայի կանխման շուրջ 
համագործակցություն աշ խա տանքային միգրացիայի դյուրացման դիմաց 
ինչպես նաև միջոցներ, որոնց նպա տակն է միգրացիայի գործընթացում 
ներգրավված բոլոր կողմերի համար առա վե լա գույնի հասցնել միգրացիա–
զարգացում կապով պայ մանավորված օգուտները։

Իտա լիայի ներ գաղթի օրենս դրու թյամբ՝ 2002 թվականի հուլիսի 30–ի թիվ 
189 օրենքով (L 189/2002) նա խա տես վում է, որ «ոչ մարդասիրական նպա-
տակներով միջամտություն նախատեսող գործողությունների վե րա բեր յալ 
երկկողմ համագործակցության և օժանդակության ծրագրերի մշակման և հնա-
րա վոր վերանայման դեպքում՝ Եվրոպական միու թյան անդամ չհանդիսավող 
երկրների առն չու թյամբ ..., Կառավարությունը նաև հաշվի է առնում հա մա-
պա տաս խան երկրների կողմից ծավալված համագործակցությունը անկանոն 
միգրացիոն հոսքերը կանխելու և լատենտային ներ գաղթի, մարդկանց 
թրաֆիքինգի, մարմնավաճառների շահագործման և թմրանյութերի ու 
ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության ոլորտներում գոր ծու նեու թյուն իրա-
կա նաց նող հանցավոր կազ մա կեր պու թյունների դեմ պայքարի հարցում, 
ինչպես նաև դատական և քրեական գործերով համագործակցության 
և նավագնացության անվտանգության մասին մի ջազ գա յին կա նո նա-
կարգերի կիրառման հարցերում»։ Ավելին, «նշված համագործակցության և 
օժանդակության ծրագրերը կարող են վերանայվել, եթե շահագրգիռ երկրների 
կա ռա վա րու թյունները չեն ընդունում կանխարգելման ու հսկողության 
պատշաճ միջոցներ՝ ուղղված արտաքսված քա ղա քա ցիների կողմից դեպի 
Իտա լիա կրկնակի անկանոն մուտքը կանխելուն»։ Բացի դրանից՝ աշ խա-
տանքային միգրացիայի համար տարեկան քվոտա սահ մանելիս Իտա լիան 
քվոտայով նա խա տես ված տեղեր է նախատեսում այն երրորդ երկրների քա-
ղա քա ցիների համար, որոնց հետ ստորագրել է միգրացիոն հոսքերի կար գա-
վորման հա մա ձայնագրեր, մինչդեռ սահ մանափակումներ են կիրառվում այն 
երկրների քա ղա քա ցիների նկատմամբ, որոնց հետ համագործակցություն209 չի 
իրականացվում անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի հարցում։

Պորտուգալիան ստորագրել է մի քանի երկկողմ հա մա ձայնագիր՝ միգրացիայի 
հարցերի շուրջ համագործակցության վե րա բեր յալ։210 Համաձայնագրերով 
սահ մանվում են նորմեր ու սկզբունքներ՝ աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների՝ երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու գործընթացը 

209 «Համագործակցության բացակայություն» հասկա ցու թյունը հետագայում չի նշվում։
210 Համաձայնագրեր մի քանի նախկին գաղութների հետ, ինչպես օրինակ Կապե Վերդեն 
(1997թ.) և Բրազիլիան (2003թ.), ինչպես նաև Ուկրաինայի (2005թ.) և Ռումինիայի (2005թ.) հետ։
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դյուրացնելու վե րա բեր յալ։ Դրանցով օտար երկ րա ցի աշ խա տողների համար 
երաշ խա վորվում են սո ցիա լա կան պաշտպանության և աշ խա տանքի նույն 
պայ ման ները, ինչպիսիք նա խա տես ված են Պորտուգալիայի քա ղա քա-
ցիների համար։ Ավելին, այդ երկկողմ հա մա ձայնագրերի նպա տակն է 
նպաստել միգրացիոն հոսքերի առավել արդյունավետ կառավարմանը՝ 
գործելով անկանոն սահ մանահատման դեպքերի և աշ խա տողների 
չթույլատրված զբաղվածության դեմ, առավել ամրապնդելով ծագման և 
նպա տակակետ երկրների միջև համագործակցությունը, սահ մանելով աշ-
խա տանքի պայ ման ները և երաշ խա վորելով միգ րանտ աշ խա տողների իրա-
վունքների պաշտպանությունը և բարեկեցությունը։ Ավելին, Պորտուգալիան 
պորտուգալախոս երկրների համայնքի (ՊԽԵՀ) հետ ստորագրել է 
բազմակողմ հա մա ձայնագիր ՊԽԵՀ–ի քա ղա քա ցիների տեղաշարժը 
դյուրացնելու համար։211 Մասնագետների որոշ կա տե գո րիաներ (օրինակ՝ 
գիտնականները, գիտական հետազոտողները, մարզիկները, լրագրողները/
հաղորդավարները, մշակույթի ներ կա յացուցիչները և արվեստագետները) 
ստանում են բազմակի մուտքի վիզայի ռեժիմից օգտվելու հնա րա վորու թյուն։ 

Ծագման երկրների հետ միգրացիոն հոսքերը կար գա վորելու համար, 
հատկապես այն երկրների հետ, որտեղից միգրացիոն հոսքերը հասնում 
են զգալի ծավալների, Իս պա նիայի Կառավարության կողմից ըն դուն ված 
ամենակարևոր միջոցները երկկողմ հա մա ձայնագրերն են։212 Այդ երկկողմ 
հա մա ձայնագրերը կարող են ծառայել որպես ներ գաղթի համընդհանուր 
ազգային քա ղա քա կանությունը խթանելու փաստաթղթային գործիքներ 
(Կարուլլա, 2004թ.)։ Համաձայնագրերը հիմնականում վերաբերում են աշ-
խա տանքային միգրացիայի կառավարմանը, սակայն դրանց գործողության 
շրջանակը շատ առումներով ավելի լայն է, քանի որ դրանք առաջարկում 
են միգրացիայի կառավարման համապարփակ մոտեցում։ Դրանցում 
արտացոլված խնդիրները ներառում են՝ աշ խա տանքի առաջարկների 
մասին տեղեկատվությունը, թեկնածուների ընտրությունը, աշ խա տանքային 
ստանդարտները և աշ խա տանքային պայ մանագրերի ստորագրումը, Իս-
պա նիայում բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
տրա մա դրումը, Իս պա նիայում իրականացվող ճամփորդությունը և ըն դու-
նելությունը, աշ խա տողների համար զբաղվածության և սո ցիա լա կան պայ-
ման ների ապահովումը Իս պա նիայում, միգ րանտ աշ խա տողների իրա-
վունքները նախքան Իս պա նիայում գտնվելը կամ այնտեղ գտնվելու ընթացքում 
և վերադարձը նրանց ծագման երկիր։ Համաձայնագրերով նա խա տես-
վում է նաև համագործակցություն իրա կա նաց նել անկանոն ներ գաղթի, 
շահագործման և սո ցիա լա կան իրա վունքների խախտման, փաստաթղթերի 
կեղծման և, մասնավորապես, մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարում։ 
Ավելին, երկկողմ հա մա ձայնագրերով ընդունվում է, որ արտերկրում վե րա-
պատ րաստվելու և մաս նա գի տա կան փորձ ձեռք բերելու հնա րա վորու թյուն 
ունեցած աշ խա տողները կարող են կարևոր դերակատարներ լինել իրենց 

211 Արևելյան Թիմորն ընդգրկված չէ։
212 Իս պա նիան նմանատիպ հա մա ձայնագրեր է ստորագրել Կոլումբիայի, Էկվադորի, Մարոկկոյի, 
Դոմինիկյան Հանրապե տու թյան, Պերուի, Լեհաստանի և Ռումինիայի հետ։
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ծագման երկրների զարգացման հարցում։ Այդ առումով, ներառված են նաև 
միգ րանտ աշ խա տողների՝ ծագման երկրներ վերադառնալուց հետո նրանց 
մաս նա գի տա կան վերաինտեգրումը խթանող միջոցներ։ Համապատասխան 
մոտեցման աշխարհագրական շրջանակներն ընդլայնելու և միգրացիոն 
ամբողջ շրջապտույտը213 հաշվի առնելու համար 2006 թվականին ստորագրվել 
է նոր դասի հա մա ձայնագիր, որով նա խա տես վում է առանց թույլտվության Իս-
պա նիա ժամանող կամ այնտեղ գտնվող անձանց հայրենադարձություն։214

Եզրակա ցու թյուններ

ԵՄ անդամ պե տու թյունների և երրորդ երկրների միջև իրական 
համագործակցությունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է նշել այն բացը, որ 
առկա է ԵՄ մա կար դակում այս խնդրին տրվող կարևորության և ազգային 
մա կար դակով գործող փաստացի միջոցների միջև։ Այ նուա մե նայ նիվ, կարելի 
է նկատել խնդրին կարևորություն տալու, ինչպես նաև դրա՝ ազգային 
օրակարգերում աստիճանաբար ընդգրկելու միտում։

Ազգային մա կար դակով երրորդ երկրների հետ համագործակցության մասին 
երկկողմ հա մա ձայնագրերի մեծ մասը վերաբերում է սո ցիա լա կան ապա-
հո վու թյանը։ Իրականում, ԵՄ անդամ պե տու թյուններից կեսից ավելին այդ 
թեմայի վե րա բեր յալ երկկողմ հա մա ձայնագրեր են կնքել երրորդ երկրների 
հետ։ Որոշ անդամ պե տու թյուններ սկսել են քննարկումներ անցկացնել դեպի 
երրորդ երկրներ դրամական փոխանցումների համակարգը դյուրացնելու 
հարցի շուրջ։ Ֆրան սիան և Իտա լիան այդ հարցին անդրադարձել են օրենքի 
նախագծերում։ Այ նուա մե նայ նիվ, շատ անդամ պե տու թյուններում ձեռնարկվող 
գործողությունները դեռևս սահ մանափակվում են միայն բանավեճերով և 
հետազոտությամբ։ Միայն սակավաթիվ անդամ պե տու թյուններ են շրջանառու 
միգրացիայի հարցին անդրադառնում իրենց ազգային օրենս դրու թյան մեջ։ 
Սակայն մի քանի ԵՄ անդամ պե տու թյուններ որդեգրել են այդ գաղափարը՝ 
այդ հասկա ցու թյունն ըն դու նելով որպես այդպիսին և այդ ոլորտում իրա-
կա նաց նելով նաև փորձնական ծրագրեր։ Որոշ երկրներ երկկողմ հա մա-
ձայնագրեր են կնքել այնպիսի երրորդ երկրների հետ, որոնց նպա տակը 
միգրացիայի համապարփակ կառավարումն է։ Ընդհանուր առմամբ, այդ 
հա մա ձայնագրերով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար առաջարկվում 
է իրա կա նաց նել աշ խա տանքային միգրացիայի դյուրացում՝ անկանոն 
միգրացիայի կանխարգելման հարցում համագործակցության դիմաց։ Այդ 
հա մա ձայնագրերն ուղղված են Հանձնաժողովի կողմից առաջարկված 
«շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներին»։ Այդ հա մա ձայնագրերի 
ազդեցությունը պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրվի՝ «շարժունակության շուրջ 
գործ ըն կե րու թյուն ների» հասկա ցու թյունը կա տա րելագործելու նպա տակով։

213 Օրինակ՝ Մարոկկոյի դեպքում միգրացիոն շրջապտույտը ոչ միշտ է սկիզբ առնում Մարոկկոյի 
տարածքում, այլ հաճախ՝ Ենթասահարային Աֆրիկայում։
214 Իս պա նիան հա մա ձայնագրեր է ստորագրել Գամբիայի, Գվինեայի, Գվինեա Բիսաուի և 
Մավրիտանիայի հետ։
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Առաջարկություններ
Այս ուսում նա սի րության մեջ շեշտը դրվել է՝ ԵՄ անդամ պե տու թյունների 
կողմից երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների նկատմամբ սահ մանված օրինական 
ներ գաղթի պայ ման ների և դրա համար նա խա տես ված ձևակերպումների վրա։ 
Մասնավորապես, ուսումնասիրվել են հետևյալ ասպեկտները՝ ներ գաղթի այլ 
կա տե գո րիաներ, վիզային քա ղա քա կանություն, երկրում գտնվելու ժամ կետին 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, ըն տա նիքի վե րա միա վորման, աշ խա տանքի 
և ուսում նա ռու թյան ու վե րա պատ րաստման նպա տակով ներ գաղթին առնչվող 
պայ ման ներ։ Բացի դրանից՝ վերլուծվել է տարբեր անդամ պե տու թյունների՝ 
երրորդ երկրների հետ համագործակցության հարցը։ Այս վերլուծությունից 
բխող առա ջար կու թյունները ներ կա յացված են ստորև։

Ընդհանուր դիտարկումներ

Այս նախագծի իրականացման ընթացքում անդամ պե տու թյունների զգալի 
մասում ազգային ներ գաղթի օրենս դրու թյան մեջ կա տա րվել են էական փո-
փո խու թյուններ։ Դա պայ մանավորված է այս ոլորտում ԵՄ օրենսդրական 
ակտերի թվի աճով և, հետևաբար, նաև ազգային իրա վունքում ԵՄ օրենս-
դրու թյունը փոխատեղելու անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև այն փաստով, 
որ պե տու թյունները փորձում են օրենս դրու թյունը հա մա պա տաս խանեցնել 
միգրացիոն նոր պա հանջներին ու իրականությանը։

Ակնհայտ է, որ ԵՄ–ում օրինական ներ գաղթի քա ղա քա կանության ուղղու-
թյուններն իրականացվում են տարբեր նպա տակներով։ Օրինական ներ-
գաղթի միջոցով փորձ է արվում բավարարել ազգային մա կար դակում առկա 
աշխատուժի պա հանջարկները և այդպիսով ներգրավել օտարերկրյա աշ-
խա տողների, հատկապես՝ բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
աշ խա տողների, թեև մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև միգրացիոն 
հսկողության ու անկանոն միգրացիայի կանխման հարցերին։

Միևնույն ժա մա նակ եվրոպական ինտեգրման գործընթացն առաջընթաց 
է ապրում անդամ պե տու թյուններում՝ ԵՄ քա ղա քա ցիներին տալով ԵՄ 
տարածքում աշ խա տանքի, ուսում նա ռու թյան և այլ նպա տակներով ազատ 
տեղաշարժի, իսկ Շենգենյան տարածքում բոլոր անձանց՝ ազատ ճամփորդելու 
հնա րա վորու թյուն։ Անհրաժեշտ է միգրացիայի ոլորտում եվրոպական 
միասնական քա ղա քա կանության հետագա զարգացում՝ Եվրոպական 
ինտեգրման գործընթացին աջակցելու համար։ Համապարփակ միասնական 
քա ղա քա կանության միջոցով ներ գաղթի կա նո նա կարգերը կդառնային ավելի 
դյուրին ու թափանցիկ և՛ ներ գաղ թողների, և՛ իրավասու մարմինների համար։ 
Ավելին, դրա շնորհիվ հնա րա վոր է գրավել ավելի շատ աշ խա տողների, այդ 
թվում՝ բարձր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցողներին, որոնք Եվրոպա 
կգան կանոնավոր ուղիներով։
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Ներգաղթի մյուս կա տե գո րիաները

Պարզվել է, որ մի շարք երկրներում առկա է՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորումից, 
աշ խա տանքից, ուսում նա ռու թյունից և վե րա պատ րաստումից տարբեր մի 
քանի ներ գաղթի կա տե գո րիա։ Դրանք ներառում են կենսաթոշակի անցնելու 
կամ բուժում ստա նալու նպա տակով ներ գաղթը։ ԵՄ ներ գաղթի քա ղա քա-
կանություն և օրենս դրու թյուն ձևավորելու շրջանակներում պետք է նկատի 
ունենալ նաև այդ կա տե գո րիաների առն չու թյամբ միասնական քա ղա քա-
կանություն մշակելու հնա րա վորու թյունը։

Վիզային քա ղա քա կանությունը 

Վիզային քա ղա քա կանության առավել արդյունավետ իրականացման և հա-
մա պա տաս խան մարմինների՝ այդ խնդրի հետ կապված հայեցողական 
լիազորությունները սահ մանափակելու համար պետք է ըն դու նել վիզա ստա-
նալու համար դիմումների շուրջ որոշումների ընդունման գործընթացի առա վե-
լա գույն ժամ կետ։

Առաջարկվում է, որ ներ գաղթի օրենս դրու թյամբ նա խա տես վի վիզա ստա-
նալու համար դիմումների մերժման մասին որոշումների դատական 
վերանայման հնա րա վորու թյունը՝ դիմողի արդար դատաքննության իրա-
վունքը լիարժեք ապահովելու համար։ 

Պետք է քննարկել վիզա ստա նալու համար դիմումների մերժումը 
հիմնավորելու՝ իրավասու մարմինների պարտավորությունը սահ մանելու 
հարցը՝ որոշումների արդյունավետ և արդար դատական ու վարչական 
վերանայումը թույլատրելու համար։

Բնակության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կանոնները. ընդհանուր պայ ման-
ները և ըն թա ցա կարգերը

Միասնական քա ղա քա կանություն կարող էր մշակվել ներ գաղթի ընդհանուր 
պայ ման ների և ըն թա ցա կարգերի ոլորտում։ ԵՄ անդամ պե տու թյունների 
ճնշող մեծամասնության ազգային օրենս դրու թյամբ սահ մանված են մի շարք 
ընդհանուր պայ ման ներ, որոնք վավերական են ներ գաղթի բոլոր կա տե գո-
րիաների և բոլոր ներ գաղ թողների առն չու թյամբ։ Այդ ընդհանուր պայ ման-
ները ներառում են ֆի նան սա կան միջոցները, կացարանով ապահովված լինելը 
և առողջության ապա հո վա գրու թյունը։ Նույն կերպ ԵՄ բոլոր երկրներում 
գործում են դիմումների ներ կա յացման, դրանց բավարարման, մերժման կամ 
բացասական որոշումը բողոքարկելու ըն թա ցա կարգեր։

Առավել մեծ թափանցիկություն և պարզություն ապահովելու համար ԵՄ 
ներ գաղթի իրա վունքի տերմինաբանությամբ կարելի էր տարբերակում 
դնել ընդհանուր պայ ման ների (վավեր` ներ գաղթի բոլոր կա տե գո րիաների 
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դեպքում) և հատուկ պայ ման ների (վավեր` ներ գաղթի հատուկ կա տե գո րիայի 
դեպքում)215 միջև։

Այդ ոլորտում միասնական քա ղա քա կանության մշակումը կարող էր 
օգնել պայ ման ներ սահ մանելու և չափանիշներ ու սահ մանափակումներ 
նախատեսելու հարցում։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ընդհանուր 
պայ ման ների միասնական շարքի ձևավորմանը, մասնավորապես՝ ինտե-
գրմանն առնչվող պայ ման ների առն չու թյամբ, ներ գաղթի համար անհիմն 
խոչընդոտներ չստեղծելու համար։

Ներգաղթի համար կարևոր խոչընդոտ է ըն թա ցա կարգի տևո ղու թյունը, 
այսինքն՝ այն ժա մա նակահատվածը, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին պետք 
է սպասի իր դիմումի մասին որոշում ըն դու նելուն։ Առաջարկվում է սահ-
մանել բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար ներ կա յացվող բոլոր 
դիմումների դեպքում կիրառելի ըն թա ցա կարգի առա վե լա գույն տևո ղու թյուն։

Ներգաղթի վե րա բեր յալ եվրոպական օրենս դրու թյամբ պետք է նա խա տես վի 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար ներ կա յացվող բոլոր դիմում-
ներին վերաբերող բացասական որոշումները բողոքարկելու հնա րա վորու-
թյունը։ Արդյունավետ իրավական պաշտպանության առումով այդպիսի 
բողոքը պետք է ունենա կասեցնող ազդեցություն։

Որոշ անդամ պե տու թյուններում բողոքները քննող՝ ներ գաղթի իրա վունքի 
գծով մաս նա գի տացված իրավասու մարմինների ստեղծումը (Ներգաղթի 
հար ցերով տրիբունալներ և այլն) պետք է նշվի որպես դրական զարգացում, 
քանի որ այն կարող է բարձրացնել կայացվող որոշումների որակն ու 
արդյունավետությունը։

Բնակության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կանոնները. պայ ման ները՝ ըստ 
երկրում գտնվելու ժամ կետի

Այդ ոլորտում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության216 
ներմուծման միջոցով մշակվել է միասնական քա ղա քա կանություն, որով երկա-
րաժամ կետ բնա կություն/կա ցու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
համար ԵՄ ամբողջ տարածքում ստեղծվում է նորմավորված կար գա վի ճակ, 
և նրանց շնորհվում են մի շարք իրա վունքներ քա ղա քա ցիների հետ հավասար 
հիմունքներով։

Այդ հրա հանգի գործողության շրջանակից դուրս պետք է հաշվի առնել հե-
տևյալը՝ անդամ պե տու թյուններում ազգային օրենս դրու թյամբ ավելի 
հաճախ տարբերակում է դրվում «ժա մա նակավոր» և «մշտական» բնա-
կություն/կա ցու թյուն տերմինների, քան «կարճաժամ կետ», «երկարաժամ-

215 Նշենք, որ «Ուսումնառության և վե րա պատ րաստման մասին» հրա հանգում (ՊՏ 2004 L 375/12, 
2005 թվականի հունվարի 12) արդեն ներառված է «ընդհանուր պայ ման ներ» հասկա ցու թյունը։
216 «Երկարաժամ ետ բնա կություն/կա ցու թյուն ունեցողների մասին» հրա հանգ, ՊՏ 2004 L 
016/44, 2003 թվականի նոյեմբերի 25:
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կետ» և «մշտական» բնա կություն/կա ցու թյուն տերմինների միջև։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, այդ տերմինների նշանակությունը տարբեր երկրներում տարբեր է։ 
Առաջարկվում է, որ եվրոպական մա կար դակում հետագա իրավաստեղծ գոր-
ծու նեու թյամբ պարզաբանվեն «ժա մա նակավոր» և «մշտական» բնա կություն/
կա ցու թյուն հասկա ցու թյունները։ Բացի դրանից՝ հաճախ ազգային օրենս-
դրու թյամբ հստակ տարբերակում չի դրվում վիզայի և բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության հասկա ցու թյունների էության միջև։ Այդ առումով, պետք է 
լրացուցիչ քննարկել «վիզա» հասկա ցու թյան նորմավորման հարցը։

Բնակության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կանոնները. ներ գաղթի կոնկրետ 
տեսակների համար գործող պայ ման ները. ըն տա նիքի վե րա միա-
վորումը

«Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգով217 սահ մանվել են 
միասնական նվա զա գույն չափանիշներ այդ ոլորտում։ Հետևյալ հա յե ցա-
կետերն արժանի են ուսում նա սի րության։ Նախևառաջ, պարզ (նուկլեար) ըն-
տա նիքին չպատկանող ըն տա նիքի անդամներին հա մա պա տաս խան երկիր 
ըն դու նելու հարցը թողնվում է անդամ պե տու թյունների հայեցողությանը։ 
ԵՄ որոշ երկրներ սահ մանափակումներ են նախատեսում ըն տա նիքի այդ 
անդամներին (չափահաս երեխաներ, ծնողներ և այլն) հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելու առումով։ Մասնավորապես, միայն մի քանի երկրներ են 
թույլատրում գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող 
զուգ ըն կերների մուտքը ըն տա նիքի վե րա միա վորման ռեժիմների ներքո։ 
Առաջարկվում է, որ վերանայվեն հա մա պա տաս խան դրույթները՝ հաշվի 
առնելով այն փաստը, որ եվրոպական հա սա րա կու թյուններում ըն տա նիք 
հասկա ցու թյունն աստիճանաբար ընկալվում է որպես միավոր, որում բացի 
միայն ամուսիններից ու ան չա փա հաս երեխաներից ներառվում են նաև այլ 
անդամներ։

Հրահանգի 7(2) հոդվածով անդամ պե տու թյուններին թույլ է տրվում պա-
հանջել, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները պահպանեն ինտեգրման 
միջոցները։ ԵՄ երկրներում կարելի է նկատել ինտեգրման միջոցների 
փոխարեն՝ ավելի հաճախ ինտեգրման պայ ման ներ սահ մանելու միտում (տե՛ս 
Համեմատության բաժնի 2.3.3.1 կետը)։ Պետք է քննարկել սույն հոդվածի 
հավանական պարզաբանման հարցը՝ նպա տակ ունենալով շեշտել այն հան-
գա մանքը, որ այն չի վերաբերում ինտեգրման պայ ման ներին։ Ինտեգրման 
պայ ման ները կարող են խնդրահարույց լինել ոչ միայն մար դու իրա վունքների 
տեսանկյունից (օրինակ՝ կախված անհատի կարողություններից), այլ նաև 
այն առումով, որ արտերկրում լեզուներ սովորելը ոչ միշտ է արդյունավետ։ 
Փոխարենը ռեսուրսները պետք է կենտրոնացվեն այն միջոցների վրա, որոնք 
նպաստում են ներ գաղ թողի ինտեգրմանը ԵՄ երկիր ժամանելուն պես։

217 ՊՏ 2003 L 016/12, 2003 թվականի սեպտեմբերի 22:
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Բնակության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կանոնները. ներ գաղթի կոնկրետ 
տեսակների համար գործող պայ ման ները. աշ խա տանքը 

Ներկայումս անդամ պե տու թյունների միջև զգալիորեն տարբերվում են 
ազգային մա կար դակով սահ մանված կա նո նա կարգերը՝ կապված աշ խա-
տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ներ գաղթի հետ։ Ավելին, 
կա նո նա կարգերը, ընդհանուր առմամբ, բարդ են։ Անհրաժեշտ է մշակել 
միասնական քաղաքանակություն՝ և՛ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների, և՛ ԵՄ 
գործատուների համար ըն թա ցա կարգերը պարզեցնելու և թափանցիկության 
մա կար դակը բարձրացնելու համար՝ այդպիսով ապահովելով պա հանջարկ 
ունեցող աշխատուժի առաջարկը։

ԵՄ մա կար դակով աշ խա տանքային միգրացիայի վե րա բեր յալ ծավալվող 
ներկայիս քննարկումները կենտրոնանում են բարձր մաս նա գի տա կան 
հմտություններ ունեցող աշ խա տողների վրա։ Առաջարկվում է շարունակաբար 
քննարկել ցածր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողների 
իրա վունքների, նրանց առնչվող ըն թա ցա կարգերի և դյուրացված ռեժիմով 
ներ գաղթի հարցերը, քանի որ ԵՄ–ում218 առկա է նաև նրանց կողմից կա տա-
րվող աշ խա տանքի պա հանջարկը։

Աշխատանքի նպա տակով ներ գաղթի դեպքում ըն թա ցա կարգը պետք է 
պարզեցվի։ Տարբեր թույլ տվու թյունների համար տարբեր մարմիններ դիմելու 
պա հանջը խոչընդոտում է պա հանջարկ ունեցող աշ խա տողների արագ 
համալրումը։ Եզակի թույլ տվու թյուն նախատեսող ըն թա ցա կարգը, ինչպես 
վերջերս առաջարկվել է Հանձնաժողովի կողմից, թերևս հնա րա վոր լուծում է 
(«Եզակի թույլտվության և միասնական իրա վունքների մասին» հրա հանգի 
առաջարկ)։219 

Շահագործման ու չարաշահման հնա րա վոր դեպքերից խուսափելու համար 
առաջարկվում է երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող աշ խա տողների 
համար նա խա տես ված թույլ տվու թյունը (թույլ տվու թյունները) տրա մա դրել 
ոչ թե գործատուին, այլ աշ խա տողին։ Խրախուսվում է ձեռնարկել քայլեր, 
որպեսզի ապահովվի գործատուին փոխելու որոշակի ճկունություն (օրինակ՝ 
նույն ոլորտում կամ կարճ ժա մա նակահատվածից հետո) աշ խա տողի՝ իր 
գործատուից անհիմն կախվածությունից խուսափելու և անբարեխիղճ 
գործատուների կողմից չարաշահման վտանգը նվազեցնելու համար։ 

Առավել մանրամասնորեն պետք է քննարկվի աշ խա տանք փնտրողի թույլ-
տվու թյունների գործողության ու դրանց հետևանքների հարցը, քանի որ 
դրանք կարող են դյուրացնել աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների ներ գաղթը։ Դա երրորդ երկրի քաղաքացուն տալիս է աշ խա տանք 
փնտրելու ընթացքում օրինական կերպով բնակվելու հնա րա վորու թյուն, որն 
այդպիսով նվազեցնում է չարաշահման ու շահագործման դեպքերը, որոնց 

218 «Եզակի թույլտվության և միասնական իրա վունքների մասին» հրա հանգի առաջարկ, COM 
(2007) 638, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։
219 COM (2007) 638, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23։
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կարող են ենթարկվել անկանոն կար գա վի ճակում գտնվողները։ Միևնույն 
ժա մա նակ, պե տու թյունը դեռևս լիովին ունակ է լիարժեք կառավարելու ներ-
գաղթը։

Ոչ վարձու աշ խա տանքի ոլորտում միասնական քա ղա քա կանության մշակ-
մամբ կարող է ստեղծվել հավանական ներդրողների համար ըն թա ցա կար-
գերի ու պայ ման ների պարզեցման հնա րա վորու թյուն՝ դրանով իսկ նպաս-
տելով ԵՄ–ի՝ որպես բիզնես գոր ծու նեու թյան համար առավել գրավիչ վայր 
լինելուն։

Հաշվի առնելով սեզոնային աշ խա տողների անորոշ կար գա վի ճակը և 
գործատուից նրանց կախվածությունը, ինչպես նաև Օրինական միգրացիայի 
վե րա բեր յալ 2005 թվականի ծրագրում Հանձնաժողովի կողմից ներ կա յացված 
առա ջար կու թյուններին հա մա պա տաս խան, բազմակի մուտքի թույլ տվու-
թյունները պետք է խրախուսվեն՝ չարաշահման ու շահագործման վտանգը 
նվազեցնելու և թույլտվության ժամ կետի պահպանումը խթանելու համար։

Առաջարկվում է նաև, որ ԵՄ հա մա պա տաս խան օրենս դրու թյան մեջ հստա-
կեցվեն սեզոնային աշ խա տանքի հասկա ցու թյունը և դրա տարբե րակումը ժա-
մա նակավոր զբաղվածությունից։

Բնակության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ կանոնները. ներ գաղթի կոնկրետ 
տեսակների համար գործող պայ ման ները. ուսում նա ռու թյունը և վե րա-
պատ րաստումը

Ուսումնառության խնդրի կա պակ ցու թյամբ պետք է քննարկել ուսանողներին 
հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու մասին որոշում ըն դու նելու համար 
ԵՄ մա կար դակով առա վե լա գույն կոնկրետ ժամ կետ սահ մանելու հարցը։ 
Առավելագույն ժամ կետը պետք է հա մա պա տաս խանի տվյալ ուսում նա ռու թյան 
ընդհանուր տևո ղու թյանը։

Ուսումնառությունը հաջողությամբ ավարտելուց հետո աշ խա տանք փնտրելու 
նպա տակով սահ մանափակ ժամ կետով երկրում մնալու՝ որոշ ԵՄ երկրների 
կողմից առաջարկվող հնա րա վորու թյունը թերևս ազգային և եվրոպական 
տնտեսության զարգացումը խթանելու հնա րա վորու թյուն ունեցող՝ բարձր 
որակավորում ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին երկրում պահելու 
արդյունավետ միջոց է։ Պատշաճ կերպով քննարկելով «ուղեղների արտա-
հոսքի» հետևանքները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ միջոցները՝ 
այդ կա նո նա կարգերը պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրվեն և կարող են 
կրկնօրինակվել ԵՄ մա կար դակում։

Ինչ վերաբերում է վե րա պատ րաստումներին՝ միասնական քա ղա քա կանու-
թյուն ձևավորելու և վե րա պատ րաստվողների որոշակի կա տե գո րիայի համար 
Եվրոպան առավել գրավիչ վայր դարձնելու համար՝ դրանով իսկ նպաստելով 
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տնտեսական աճի խթանմանը, պետք է ողջունել կա նո նա կարգերի 
կիրարկումը ԵՄ ամբողջ տարածքում։

Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Միգրանտի՝ մար դու իրա վունքները պաշտպանելու և ԵՄ–ի՝ առավել 
գրավիչ վայր լինելն ապահովելու համար պետք է քննարկման առարկա 
դառնա այնպիսի միասնական քա ղա քա կանություն, որում ներ կա յացվում 
է ԵՄ չափանիշների նկարագիրը՝ կապված սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան 
նպաստների, այդ թվում՝ կենսաթոշակային իրա վունքների մատչելիության 
հետ։ Դրամական փոխանցումները կարող են կարևոր գործիք լինել 
զարգացումը խթանելու համար։ Առաջարկվում է խրախուսել տվյալ թեմայի 
շուրջ ավելի շատ ուսում նա սի րություններն ու քննարկումները, որոնք 
կհանգեցնեն երրորդ երկրներ կա տա րվող դրամական փոխանցումները 
դյուրացնելու միջոցների մասին որոշակի առա ջար կու թյունների։

Շրջանառու միգրացիան ընդունվում է որպես մի մեխանիզմ, որը կարող է 
նպաստել երրորդ երկրների զարգացմանը։ Խորհուրդ է տրվում ԵՄ մա կար-
դակով ազգային ներ գաղթի օրենս դրու թյան մեջ, ինչպես նաև ներ գաղթի իրա-
վունքում ներառել շրջանառու միգրացիան խթանող դրույթներ։

Միգրացիայի խնդրի շուրջ ԵՄ մա կար դակով ծավալվող բանավեճերում 
ընդունվում է, որ միգրացիայի արդյունավետ կառավարման համար պետք 
է դրսևորել համապարփակ մոտեցում։ Առաջարկվում է, որ որոշ անդամ 
պե տու թյունների կողմից երրորդ երկրների հետ կնքված՝ միգրացիոն 
հոսքերի կառավարման վե րա բեր յալ երկկողմ հա մա ձայնագրերը և 
դրանց ազդեցությունը լրացուցիչ ուսումնասիրվեն՝ դրանց արձա նա գրած 
հաջողությունը վերլուծելու և ԵՄ մա կար դակով առաջարկված փաստա-
թղթային գործիքներով նա խա տես վող հայեցակարգերն առավել կա տա-
րելագործելու համար։
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Այլ աղբյուրներ

Պորտուգալիայի տարածքում օտարերկրյա քա ղա քա ցիների մուտքի, 
գտնվելու, այդ տարածքից ելքի և հեռացման պայ ման ներին ու ըն թա ցա-
կարգերին, ինչպես նաև երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակին առնչվող 23/2007 ակտ, 2007 թվականի հուլիսի 4 (23/2007 ակտ):

Հունաստանի տարածքում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների մուտքի, բնա-
կության/կա ցու թյան և սո ցիա լա կան ինտեգրման վե րա բեր յալ 3386 ակտ, 2005 
թվականի օգոստոսի 18 (3386/2005 ակտ): 

1985 թվականի հունիսի 14–ի հա մա ձայնագիր Բենիլյուքսի տնտեսական միու-
թյան պե տու թյունների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե տու թյան և Ֆրան-
սիայի Հանրապե տու թյան կա ռա վա րու թյունների միջև՝ «Ընդհանուր սահ-
մաններում ստուգումների աստիճանական վերացման մասին» (Շենգենյան 
հա մա ձայնագրեր):

Հ. Անդրիգա «Նի դեռ լանդների կա ռա վա րու թյունը նոր մոտեցում է 
ցուցաբերելու ինտեգրման հարցին», Ռադիո Նի դեռ լանդներ, (2007 թվականի 
օգոստոսի 22) (Ռադիո Նի դեռ լանդներ, 2007 թվականի օգոստոսի 22):

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողով, «Տնտեսական միգրացիայի կառա-
վարմանն ուղղված ԵՄ մոտեցմանն առնչվող Կանաչ փաստաթուղթ», COM 
(2004) 811, 2005 թվականի հունվարի 11, Բրյուսել, (Տնտեսական միգրացիայի 
կառավարմանն ուղղված ԵՄ մոտեցմանն առնչվող Կանաչ փաստաթուղթ): 

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողով, Անդամ պե տու թյան տարածքում 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի 
նպա տակով եզակի թույլտվության միասնական ըն թա ցա կարգի կիրառման 
և անդամ պե տու թյունում օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի աշ խա-
տողների իրա վունքների ընդհանուր փաթեթի մասին Խորհրդի հրա հանգի 
վե րա բեր յալ առաջարկ, COM (2007) 637, 2007 թվականի հոկտեմբերի 23, 
Բրյուսել (Եզակի մուտքի և ընդհանուր իրա վունքների մասին հրա հանգի վե րա-
բեր յալ առաջարկ): 

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողով, Մասնագիտական բարձր 
որակավորում պա հանջող վարձու աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիների ընդունման և բնա կության/կա ցու թյան պայ ման ների մասին 
Խորհրդի հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկ, COM (2007) 637, 2007 թվականի 
հոկտեմբերի 23, Բրյուսել (Մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող 
միգ րանտների մասին հրա հանգի վե րա բեր յալ առաջարկ): 

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողով, Վարձու և ոչ վարձու տնտեսական գոր-
ծու նեու թյան նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման և բնա-
կության/կա ցու թյան պայ ման ների մասին Խորհրդի հրա հանգի վե րա բեր յալ 
առաջարկ, COM (2001) 386, 2001 թվականի հուլիսի 11, Բրյուսել: 
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Մար դու իրա վունքների հարցերով հանձնաժողով, 1995/44 բանաձև, 1995 
թվականի մարտի 3 (Մար դու իրա վունքների հարցերով հանձնաժողովի 
1995/44 բանաձև): 

Մար դու իրա վունքների հարցերով հանձնաժողով, 1996/43 բանաձև, 1996 
թվականի ապրիլի 19 (Մար դու իրա վունքների հարցերով հանձնաժողովի 
1996/43 բանաձև):

Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե, Միգրանտ ուսանողների 
ընդունման, իրա վունքների և պարտավորությունների ու նրանց ծագման 
երկրների հետ համագործակցության մասին առա ջար կու թյուն, 2006 թվականի 
հուլիսի 12 (2006 թվականի հուլիսի 12-ի առա ջար կու թյուն): 

Առողջապահության ոլորտի աշ խա տողների՝ մի ջազ գա յին մա կար դակով աշ-
խա տանքի ընդունման գործելակերպի կանոններ, 2003 թվականի մայիսի 
18, կիրակի՝ ըն դուն ված 2003 թվականին Ժնևում, Առողջապահության 
համաշխարհային ասամբլեային նախորդող Համագործակցության 
առողջապահության նախարարների հանդիպմանը։

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն, «Եվրոպական 
կայուն հարևանության քա ղա քա կանություն», COM (2007) 774, 2007 թվականի 
դեկտեմբերի 5, Բրյուսել: 

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն, «Եվրոպական 
հարևանության քա ղա քա կանություն, Ռազմավարական փաստաթուղթ», COM 
(2004) 373, Բրյուսել, 2004 թվականի մայիսի 12, (ԵՀՔ ռազմավարություն, 2004 
թվական):

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն, «Օրինական 
միգրացիայի ռազմավարական ծրագիր», COM (2005) 669, 2005 թվականի 
դեկտեմբերի 21, Բրյուսել (Օրինական միգրացիայի ծրագիր, 2005 թվական):

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն, «Եվրոպայի 
ժողովրդագրական ապագայի պատկերը. մար տա հրա վերից դեպի հնա-
րա վորու թյուն», COM (2006) 571, 2006 թվականի հոկտեմբերի 12, Բրյուսել 
(Հաղորդագրություն Եվրոպայի ժողովրդագրական ապագայի վե րա բեր յալ):

Հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին և Եվրոպական 
պառ լա մենտին, «Ազատության, անվտանգության և ար դա րա դա տու թյան վե-
րա բեր յալ ԵՄ քա ղա քա կանությունների գնահատում», COM (2006) 332, 2006 
թվականի հունիսի 28, Բրյուսել:

Հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին և Եվրոպական 
պառ լա մենտին, «Առաջնահերթ գործողություններ միգրացիայի մար տա հրա-
վերներին ի պատասխան. Առաջին անդրադարձ Հեմփթոն Քորթ պալատի 
հանդիպումից բխող հետագա միջոցառումներին», COM (2005) 621, 2005 
թվականի նոյեմբերի 30, Բրյուսել (Գլոբալ մոտեցում, 2005 թվական):
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Հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական 
պառ լա մենտին, «Միգրացիայի վե րա բեր յալ գլոբալ մոտեցման կիրառում 
մեկ տարի անց. դեպի համընդհանուր Եվրոպական միգրացիոն քա ղա քա-
կանություն», COM (2006) 73, 2006 թվականի նոյեմբերի 30, Բրյուսել:

Հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական 
պառ լա մենտին, Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և 
Տարածաշրջանների կոմիտեին, «Միգրացիայի վե րա բեր յալ գլոբալ մոտեցման 
կիրառում Եվրոպական միու թյան հարևան արևելյան և հարավ–արևելյան 
տա րա ծա շրջանների նկատմամբ», COM (2007) 247, Բրյուսել, 2007 թվականի 
մայիսի 16, (Գլոբալ մոտեցում, 2007 թվական):

Հանձնաժողովի հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական 
պառ լա մենտին, Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և 
Տարածաշրջանների կոմիտեին, «Շրջանառու միգրացիա և շարժունակության 
շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ներ Եվրոպական միութան և երրորդ երկրների միջև», 
COM (2007) 248, 2007 թվականի մայիսի 16, Բրյուսել (Հաղորդագրություն 
Շրջանառու միգրացիա և շարժունակության շուրջ գործ ըն կե րու թյուն ների վե-
րա բեր յալ, 2007 թվական):

Հանձնաժողովի՝ «Եվրոպական արժեքները գլոբալացված աշխարհում»–ի 
վե րա բեր յալ հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական 
պառ լա մենտին, Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և 
Տարածաշրջանների կոմիտեին, COM (2005) 525, 2005 թվականի հոկտեմբերի 
20, Բրյուսել։

Հանձնաժողովի՝ «Միգրացիա և զարգացում՝ որոշ կոնկրետ ուղղվածու-
թյուններ»–ի վե րա բեր յալ հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրո-
պական պառ լա մենտին, Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և 
Տարածաշրջանների կոմիտեին, COM (2005) 390, 2005 թվականի սեպտեմբերի 
1, Բրյուսել (Միգրացիա և զարգացում, 2005 թվական): 

Հանձնաժողովի՝ «Երրորդ տարեկան զեկույց միգրացիայի և ինտեգրման 
մասին» հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական պառ-
լա մենտին, Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և 
Տարածաշրջանների կոմիտեին, COM (2007) 512, 2007 թվականի սեպտեմբերի 
11, Բրյուսել։ 

Հանձնաժողովի՝ «Դեպի ներ գաղթի միասնական քա ղա քա կանություն» 
հա ղոր դա գրու թյուն՝ ուղղված Խորհրդին, Եվրոպական պառ լա մենտին, 
Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերով կոմիտեին և Տարածաշրջանների 
կոմիտեին, COM (2007) 780, 2007 թվականի դեկտեմբերի 5, Բրյուսել (Դեպի 
ներ գաղթի միասնական քա ղա քա կանություն, 2007 թվական):

«Եվրոպական համայնքի հիմնադրման մասին» պայ մանագրի կոնսոլի-
դացված տարբերակ, 1997 թվականի մարտի 19, ՊՏ 1997 թիվ C 340 (ԵՀ պայ-
մանագիր):



185

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

«Մար դու իրա վունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 
մասին» կոնվենցիա, 1950 (ՄԻԵԿ): 

«Երեխայի իրա վունքների մասին» Կոնվենցիա, 1989:

1985 թվականի հունիսի 14–ի Շենգենյան հա մա ձայնագիրը կիրարկող 
Կոնվենցիա Բենիլյուքսի տնտեսական միու թյան պե տու թյունների, 
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե տու թյան և Ֆրան սիայի Հանրապե տու-
թյան կա ռա վա րու թյունների միջև՝ «Ընդհանուր սահ մաններում ստուգումների 
աստիճանական վերացման մասին», 1995 թվական (Շենգենյան հա մա-
ձայնագրերը կիրարկող Կոնվենցիա, 1995 թվական):

Խորհրդի եզրակա ցու թյունները՝ ԵՄ Միգրացիայի և զարգացման քա ղա քա-
կանությունների միջև փոխկապակցվածության վե րա բեր յալ, Արտաքին հա րա-
բե րու թյուն ների հարցերով խորհրդի 2831–րդ նիստ, Բրյուսել, 2007 թվականի 
նոյեմբերի 19–20:

Խորհրդի՝ 2005 թվականի հունվարի 12–ին ուժի մեջ մտած 2004/114/ԵՀ հրա-
հանգ «Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վե րա պատ-
րաստման կամ կամավոր հիմունքներով ծա ռա յու թյունների մատուցման նպա-
տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման պայ ման ների մասին», 
2004 թվականի դեկտեմբերի 13, ՊՏ 2004 թիվ L 375/12 (Ուսման և վե րա պատ-
րաստման մասին հրա հանգ): 

Խորհրդի՝ 2003 թվականի հոկտեմբերի 22–ին ուժի մեջ մտած 2003/86/ԵՀ 
հրա հանգ «Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին», 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 22, ՊՏ 2003 թիվ L 016/12 (Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին 
հրա հանգ):

Խորհրդի՝ 2005/71/ԵՀ հրա հանգ գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա-
րելու նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներ ըն դու նելու հատուկ ըն թա ցա-
կարգի վե րա բեր յալ, 2005 թվականի հոկտեմբերի 12, ՊՏ 2005 թիվ L 289/15 
(Գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա րողների մասին): 

Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգ երրորդ երկրի՝ երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակի 
վե րա բեր յալ, 2003 թվականի նոյեմբերի 25՝ ուժի մեջ մտած 2004 թվականի 
հունվարի 23–ին, ՊՏ 2004 թիվ L 016/44 (Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ունեցող քա ղա քա ցիների մասին հրա հանգ):

Խորհրդի 86/613/ԵՏՀ հրա հանգ որևէ գոր ծու նեու թյամբ, այդ թվում՝ 
գյուղատնտեսական գոր ծու նեու թյամբ զբաղվող ոչ վարձու աշ խա տողի կար-
գա վի ճակում հանդես եկող տղամարդկանց և կանանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքի կիրառման և հղիության ու մայրության ընթացքում 
ոչ վարձու աշ խա տող կանանց պաշտպանության վե րա բեր յալ, 1986 թվականի 
դեկտեմբերի 11, ՊՏ 1986 թիվ L 259/56 (Խորհրդի 86/613/ԵՏՀ հրա հանգ)։ 
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Եվրոպայի խորհուրդ, Առողջության, մար դու իրա վունքների և միգրացիայի 
մասին Բրատիսլավայի հռչակագիր, Եվրոպայի առողջապահության նախա-
րարների 8–րդ խորհրդաժողով, 2007 թվականի նոյեմբերի 23 (Բրատիսլավայի 
հռչակագիր, 2007):

Խորհրդի 2001/539/ԵՀ կա նո նա կարգ, որում թվարկվում են այն երրորդ 
երկրները, որոնց քա ղա քա ցիները արտաքին սահ մանները հատելիս պետք է 
ունենան վիզաներ, ինչպես նաև նրանք, որոնց քա ղա քա ցիների նկատմամբ 
այդ պա հանջը չի կիրառվում, 2001 թվականի մարտի 15 (Խորհրդի 2001 
թվականի մարտի 15–ի 2001/539/ԵՀ կա նո նա կարգ)։

Եվրոպական միու թյան խորհուրդ, Եվրոպական միու թյունում ազատության, 
անվտանգության և ար դա րա դա տու թյան ամրապնդմանն ուղղված Հաագայի 
ծրագիր, 16054/04, 2004 թվականի դեկտեմբերի 13 (Հաագայի ծրագիր, 2004)։

Եվրոպական միու թյան խորհուրդ և հանձնաժողով, Ազատությունը, անվտան-
գությունը և ար դա րա դա տու թյունն ամրապնդելու մասին Հաագայի ծրագիրը 
կիրարկող գործողությունների ծրագիր, 2005/C 198/01, 2005 թվականի 
օգոստոսի 12, Բրյուսել։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» Դանիայի 2006 թվականի ակտ, 2006 թվականի 
հունվարի 1, LBK թիվ 945 («Օտար երկ րա ցիների մասին» Դանիայի ակտ):

«Բնակություն հաստատելու մասին» Դանիայի կա նո նա կարգ, 2006 թվականի 
հունվարի 9 («Բնակություն հաստատելու մասին» Դանիայի կա նո նա կարգ):

(Հունգարիայի) Առողջապահության նախարարի թիվ 48 որոշում, 2001 
թվականի դեկտեմբերի 27 (2001 թվականի դեկտեմբերի 21–ի թիվ 48 որոշում)։

2007 թվականին պե տու թյան տարածք երրորդ երկրների ոչ սեզոնային 
ազգային աշ խա տողների հոսքի նախնական պլանավորման մասին նախա-
րարների խորհրդի (Իտա լիայի) նախագահի որոշում (Decreto Flusso 2007)։

Եվրոպական տնտեսական համայնքի և Թուրքիայի միջև համագործակ-
ցությունը բարելավելու մասին Համագործակցության հարցերով զբաղվող 
խորհրդի թիվ 1/80 որոշում, 1980 թվականի սեպտեմբերի 19 (Որոշում 1/80): 

Կիպ րոսի զբաղվածության հարցերով վարչություն (Զբաղվածության 
հարցերով վարչություն 2007)։ Առցանց մատչելի է՝

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/671B3D9715DABCF3C2256DB3002CC1CF
?OpenDocument&highlight=foreign%20workers

Եվրոպական պառ լա մենտի և Խորհրդի՝ 1612/68/ԵՏՀ կա նո նա կարգը 
փոփոխող և 64/221/ԵՏՀ, 68/360/ԵՏՀ, 72/194/ԵՏՀ, 73/148/ԵՏՀ, 75/34/ԵՏՀ, 
75/35/ԵՏՀ, 90/364/ԵՏՀ, 90/365/ԵՏՀ ու 93/96/ԵՏՀ հրա հանգները ուժը 
կորցրած ճանաչող Միության քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի անդամ-
ների՝ անդամ պե տու թյունների տարածքում ազատ տեղափոխվելու և 
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բնակվելու իրա վունքի մասին 2004 թվականի ապրիլի 29–ի 2004/38/ԵՀ հրա-
հանգ, ՊՏ 2004 L 158/77։

(Իտա լիայի) Ներքին գործերի նախարարի հրա հանգ, 2006 թվականի 
օգոստոսի 5 (2006 թվականի օգոստոսի 5–ի հրա հանգ)։

Ներքին շու կայի ծա ռա յու թյունների մասին Եվրոպական պառ լա մենտի և 
Խորհրդի 2006/123/ԵՀ հրա հանգ, 2006 թվականի դեկտեմբերի 12, ՊՏ 2006 L 
376/36 (Ծա ռա յու թյուն ների մասին հրա հանգ)։

Ֆրան սիա մուտք գործելու և այնտեղ բնակվելու և ապաստանի իրա վունքի 
մասին օրենսգիրք (Օտար երկ րա ցիների մասին օրենսգիրք)։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» Էստոնիայի ակտ, 1993 թվականի հուլիսի 8 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» Էստոնիայի ակտ):

Էստոնիայի գերագույն դա տա րան, Riigikohtu halduskolleegiumi 18.05.2000. a 
kohtuotsus asjas nr 3-3-1-11-00 Valentina Usakova kassatsioonkaebuse labivaatamine 
elamisloa taotlemisel sisserande piirarvu kohaldamise asjas (RT III 2000, 14, 149)։

ԵՄ–Աֆրիկայի գագաթաժողով, Լիսաբոնի հռչակագիր, Լիսաբոն (2007 
թվականի դեկտեմբերի 3–9)։

Եվրոպա բառարան (Europa Glossary), Լիսաբոնի ռազմավարություն, վերջին 
այցելությունը՝ 2008 թվականի հունվարի 9, առցանց մատչելի է՝ http://europa.
eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm

Եվրոպայի խորհրդի անդամ պե տու թյունների միջև անձանց տեղաշարժը 
վերահսկող կա նո նա կարգերի մասին Եվրոպական հա մա ձայնագիր՝ 
ստորագրված 1957 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, ETS թիվ 025:

Եվրոպական հանձնաժողովի կայքէջը, երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին որպես 
ուսանողներ և հետազոտություն իրա կա նաց նող մասնագետներ ըն դու նելու 
մասին ԵՄ համակարգ, վերջին այցելությունը՝ 2007 թվականի հունվարի 23-
ին (Եվրոպական հանձնաժողովի կայքէջ 2007): Առցանց մատչելի է` http://
ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/training/fsj immigration training en.htm

Սո ցիա լա կան իրա վունքների եվրոպական կոմիտե, XVIII-1 եզրակա ցու-
թյուններ (Ավս տրիա), Կանոնադրության 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ և 
19-րդ հոդվածներ (2006) (Ավս տրիայի`Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիայի 
մասին զեկույց, 2006):

Սո ցիա լա կան իրա վունքների եվրոպական կոմիտե, XVIII-1 եզրակա ցու-
թյուններ (Հունաստան), Կանոնադրության 1-ին, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ և 19-րդ 
հոդվածներ (2006) (Հունաստանի` Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիայի 
մասին զեկույց, 2006):
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Հիմնադրման մասին եվրոպական կոնվենցիա, 1999 թվականի դեկտեմբերի 
13, ընդունվել է Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի կողմից, Փարիզ 
(Հիմնադրման մասին եվրոպական կոնվենցիա):

Միգրանտ աշ խա տողների իրավական կար գա վի ճակի մասին եվրոպական 
կոնվենցիա, 1997 (ԱՄԵԿ)։

Եվրոպական խորհուրդ, ԵՄ նախագահության եզրակա ցու թյուններ, Լիսաբոն 
(2000 թվականի մարտի 23 և 24) (Լիսաբոնում կայացած Եվրոպական 
խորհրդի հանդիպման ժա մա նակ արված եզրակա ցու թյուններ):

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների համար աշխատելու նպա տակով անդամ 
պե տու թյուններ մուտքը սահ մանափակելու մասին Եվրոպական խորհրդի 
որոշում, 1994 թվականի հունիսի 20, ՊՏ 1996 C 274/3, Խորհրդի թիվ 1612/1968 
կա նո նա կարգի (ԵՏՀ) հետ միասին (Խորհրդի 1994 թվականի հունիսի 20-ի 
որոշում):

Մար դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րան, Բոլտիֆը Շվեյցարիայի դեմ, 
2001 թվականի օգոստոսի 2, (Բոլտիֆը Շվեյցարիայի դեմ):

Մար դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րան, Դեբորա Լոուրի-Բլումը 
Բադեն-Վյուրթեմբերգ մարզի դեմ, դեպք 66/85, 1986 թվականի հուլիսի 3, 
(Լոուրի-Բլումը Բադեն-Վյուրթեմբերգ մարզի դեմ):

Մար դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րան, Գյուլը Շվեյցարիայի դեմ, 
1996 թվականի փետրվարի 19, Դատավճիռների և որոշումների մասին 
զեկույցներ 1996-I, § 37 (Գյուլը Շվեյցարիայի դեմ):

Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիա, 1961 (ԵՍԽ):

Եվրոպական սո ցիա լա կան խարտիա (վերանայված), 1996 (ԵՍԽ վեր.):

Ավս տրիայում բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին ակտ, 2005, BGBl 
I (Դաշնային օրենքների տեղեկագիր) 2005/100-ը BGBl I 2006/31 տարբերակով 
(NAG):

«Օտար երկ րա ցիների մասին» Ֆին լան դիայի ակտ, 301/2004, 2004 թվականի 
մայիսի 1, ներառյալ մինչև 619/2007 ակտի փո փո խու թյունները («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» Ֆին լան դիայի ակտ):

(Ֆին լան դիայի) Կառավարության որոշում, Միգրացիոն քա ղա քա կանության 
ծրագիր, 2006 թվականի հոկտեմբերի 19 (Ֆին լան դիայի «Միգրացիոն քա ղա-
քա կանության ծրագիր», 2006):

Ֆին լան դիայի Աշխատանքի նախարարություն, Տնտեսական միգրացիայի 
կառավարման ԵՄ ռազմավարության վե րա բեր յալ Կանաչ փաստաթղթի 
մասին Ֆին լան դիայի արձագանքը, 2005 թվականի ապրիլի 6 (2005 թվականի 
Ֆին լան դիայի արձագանքը Կանաչ փաստաթղթի մասին)
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«Բնակության/կա ցու թյան մասին» Գերմանիայի ակտ, 2012 թվականի հուլիսի 
30:

Ներքին գործերի ու տարածքային զարգացման նախարար Ն. Սարկոզիի 
խոսքը ներ գաղթի ու ինտեգրման հարցերով օրենս դրու թյան վե րա բեր յալ առա-
ջար կու թյան առն չու թյամբ, 2006 թվականի մարտի 29:

Վիրավորական պայ ման ներում միգրացիային և միգ րանտ աշ խա տողների 
համար հավասար հնա րա վորու թյուններ և վերաբերմունք խթանելու վե րա բեր-
յալ ԱՄԿ կոնվենցիա (թիվ 143), 1975 թվականի հունիսի 24, (ԱՄԿ կոնվենցիա, 
143):

ՄՄԿ-ի կողմից Եվրոպական հանձնաժողովին ուղղված որոշ հրա հանգների 
փոխատեղման մասին ծանուցման առումով տեղեկություն տրա մա դրելու 
հարցում և Եվրոպական համայնքի կողմից 2007 թվականի հուլիսի 2-ի տրված 
պատասխանը (Եվրոպական հանձնաժողով 2007):

ՄՄԿ-ի ներ կա յացուցչության կողմից Չեխիայի Հանրապե տու թյան մասին 
հարցաշարում կա տա րված հավելումը,220 2007 թվականի հուլիս:

Միջկառավարական խորհրդակցություններ ապաստանի, փախս տա կան ների 
և միգրացիոն քա ղա քա կանության վե րա բեր յալ, Ներգաղթի և ինտեգրման 
հարցերով աշ խա տանքային խումբ, Ժնև, 2007 թվականի նոյեմբերի 8-9 (ՄԿԽ 
հանդիպում, 2007):

Քաղաքացիական և քա ղա քա կան իրա վունքների մասին մի ջազ գա յին 
դաշնագիր, 1996 (ՔՔԻՄԴ):

Տնտեսական, սո ցիա լա կան և մշակութային իրա վունքների մի ջազ գա յին 
դաշնագիր, 1996:

Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների և նրանց ըն տա նիքի անդամների իրա-
վունքների պաշտպանության մասին մի ջազ գա յին կոնվենցիա, 1990 թվականի 
դեկտեմբերի 18 (ԱՄԿ):

Եվրոպական միու թյան հանձնաժողովի կողմից կազմված Շրջանառու 
միգրացիայի վե րա բեր յալ փաստաթղթի առումով ՄՄԿ–ի կա տա-
րած մեկնաբանություններ, 2007 թվականի սեպտեմբերի 3 (Շրջանառու 
միգրացիայի մասին ՄՄԿ-ի մեկնաբանություններ, 2007):

Հելսինկիի ՄՄԿ-ը անցկացրել է հարցազրույցներ Ֆին լան դիայի Աշխատանքի 
նախարարության, Ֆին լան դիայի Ներքին գործերի նախարարության, Ֆին-
լան դիայի Ներգաղթի հարցերով տնօրինության և Հելսինկիի Քաղաքային 
խորհրդի միգրացիայի հարցերով պատասխանատու պաշտոնատար անձանց 
220 Այս ուսումն ա սի րության շրջանակներում ՄՄԿ–ի Մի ջազ գա յին միգրացիայի իրա վունքի և 
իրավական գործերի վարչությունը Եվրոպական երկրներում գտնվող ՄՄԿ–ի մի քանի ներ-
կա յացուցիչներից խնդրել է տրա մա դրել սույն ուսումն ա սի րությանը հավելում։ Հարցաշար է 
պատրաստվել և ուղարկվել ՄՄԿ–ի ներ կա յացուցչություններին, որն ուղղված է տեղեկություններ 
ստա նալու միգրացիոն օրենս դրու թյան իրական ազդեցության մասին։
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հետ, 2007 թվականի հուլիս- օգոստոս (հարցազրույցներ Ֆին լան դիայի 
միգրացիայի հարցերով պատասխանատու պաշտոնատար անձանց հետ, 
2007):

Իռլանդիայի` Ձեռնարկությունների, առևտրի և զբաղվածության հարցերով 
վարչություն, աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու ուղեցույց, 2007 
թվականի հունվար (Ձեռնարկությունների, առևտրի և զբաղվածության 
հարցերով վարչություն, 2007):

«Ներգաղթի մասին» Իռլանդիայի ակտ 2004 (2004 թվականի թիվ 1), 2004 
թվականի փետրվարի 13:

(Իռլանդիայի) Ներգաղթի, կա ցու թյան և պաշտպանության վե րա բեր-
յալ նախագիծ 2007, 2007 թվականի ապրիլի 27 (Ներգաղթի, կա ցու թյան և 
պաշտպանության վե րա բեր յալ նախագիծ, 2007):

Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի ծա ռա յու թյուն, աշ խա տողների 
համար ըն տա նիքի վե րա միա վորում (2007) (ԻՀՆԾ, 2007)

Առցանց մատչելի է`http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/WP07000160

Օրենքի նախագիծ մշակելու համար (Իտա լիայի) կա ռա վա րու թյանը լիազորող 
ակտ, 2007 թվականի ապրիլի 24 (Disegno di legge 2007):

Ար դա րա դա տու թյան և ներքին գործերի խորհրդի 2618-րդ հանդիպում, 
14615/04, Բրյուսել, 2004 թվականի նոյեմբերի 19 (ԱՆԳ խորհուրդ, 2004): 

Ներգաղթի և ապաստանի հարցերով կար գա վորումներում փո փո խու թյուններ 
անելու մասին 189/2002 օրենք, 2002 թվականի հուլիսի 30 (L 189/2002):

Ներգաղթի և ինտեգրման մասին թիվ 2006-9111 օրենք, 2006 թվականի հուլիսի 
24, (Ներգաղթի և ինտեգրման մասին օրենք):

Աճին և աշխատատեղերին ուղղված Լիսաբոնի ռազմավարություն, 2000 
թվականի մարտ:

(Լյուքսեմբուրգի) Ներգաղթի մասին օրենք` 1. Օտար երկ րա ցիների մուտքի 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին, 2. Օտար երկ րա ցիների բժշկական 
ստուգումների մասին, և 3. Աշխատող օտար երկ րա ցիների աշ խա տանքի 
մասին, 1972 թվականի մարտի 28 («Ներգաղթի մասին» Լյուքսեմբուրգի 
օրենք, 1972):

Մարիանի, Տ., Հանրապե տու թյան սահ մանադրական օրենքների, օրենս-
դրու թյան և ընդհանուր կառավարման հարցերով կոմիտեի կողմից Ազգային 
ժողովին ներ կա յացված` ներ գաղթի և ինտեգրման մասին օրենքի նախագծի 
(թիվ 2986) վե րա բեր յալ թիվ 3058 զեկույց, 2006 թվականի ապրիլի 26 
(Մարիանի, 2006):
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Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպում, 
DG JLS, 2007 թվականի հունիսի 25-26 (Եվրոպական հանձնաժողովի 
պաշտոնատար անձանց հետ հարցազրույց, 2007):

Իս պա նիայում օտար երկ րա ցիների իրա վունքների և ազատությունների ու 
նրանց սո ցիա լա կան ինտեգրման մասին 4/2000 հիմնական օրենք, 2000 
թվականի հունվարի 11 (Հիմնական օրենք 4/2000):

Տնտեսական և սո ցիա լա կան հարցերի ՄԱԿ-ի վարչության ազգաբնակչության 
հարցերով զբաղվող բաժին (ՄԱԿ-ի Ազգաբնակչության հարցերով զբաղվող 
բաժին, 2006): Առցանց մատչելի է`www.un.org/esa/population/publications/
ageing/ageing2006.htm

Սահմաններին անձանց տեղաշարժը վերահսկող կանոնների մասին 
Համայնքի օրենսգիրք սահ մանող Եվրոպական պառ լա մենտի և խորհրդի 
2006/562/ԵՀ կա նո նա կարգ, 2006 թվականի մարտի 15 («Շենգենյան սահ-
մանների մասին» օրենսգիրք):

Տեխնիկական և մաս նա գի տա կան կրթու թյան առումով վերանայված առա-
ջար կու թյուններ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համընդհանուր գիտաժողով, 2001 թվականի 
նոյեմբերի 2 (Վերապատրաստման մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկներ, 2001):

4/2000 հիմնական օրենքը կիրարկող Իս պա նիայի կա նո նա կարգ, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 174, 2001 թվականի հուլիսի 21, (Իս պա նիայի 
կիրարկող կա նո նա կարգ):

(Իս պա նիայի) Աշխատանքի և սո ցիա լա կան հարցերի նախարարություն, 
«աշ խա տանք փնտրողների վիզայի» մասին վիճակագրությունը (2007) (Իս-
պա նիայի Աշխատանքի և սո ցիա լա կան հարցերի նախարարություն 2007): 
Առցանց մատչելի է` http://extranjeros.mtas.es/es/general/contingente-2007.pdf

«Օտար երկ րա ցիների մասին» Շվեդիայի ակտ, 2006 թվականի մարտի 31 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» Շվեդիայի ակտ):

Շվեդիայի՝ Միգրացիայի հարցերով զբաղվող խորհուրդ, սեզոնային աշ խա-
տանք ունենալու համար աշ խա տանքային թույլ տվու թյուններ (2007 թվականի 
փետրվար) (ՇՄԽ, 2007): Առցանց մատչելի է` http://www.migrationsverket.se/
english.jsp

Տեմպերեյում կայացած Եվրոպական խորհրդի նիստ, Նախագահության 
եզրակա ցու թյունները, SN 200/99 (1999 թվականի հոկտեմբերի 15-16) 
(Տեմպերեյում կայացված եզրակա ցու թյուններ, 1999):

Աֆրիկա-ԵՄ ռազմավարական համագործակցություն, Աֆրիկա-ԵՄ համատեղ 
ռազմավարություն, 2007 թվականի դեկտեմբեր (Աֆրիկա-ԵՄ համատեղ 
ռազմավարություն 2007):
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Նի դեռ լանդների աուդիտորների դա տա րան, Ներգաղթի և հպատակագրման 
ծա ռա յու թյուն (2007) (TK 2006/07)։

«Եվրոպական միու թյան մասին» պայ մանագիրը փոփոխող Ամստերդամի 
պայ մանագիր՝ ստորագրված 1997 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, ուժի մեջ 
է մտել 1999 թվականի մայիսի 1-ին, ՊՏ 1997 C 340/1, (Ամստերդամի պայ-
մանագիր):

«Եվրոպական միու թյան մասին» պայ մանագրի՝ ստորագրված 1992 թվականի 
փետրվարի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի նոյեմբերի 1-ին, ՊՏ 2002 C 
191/1:

ՄԱՁԻԱՀ/ՄՄԿ հայտարարությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված ճանա-
պար հորդելու սահ մանափակումների վե րա բեր յալ (2004 թվականի հունիս) 
(ՄԱՁԻԱՀ/ՄՄԿ հայտարարությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված ճանա-

պարհորդելու սահ մանափակումների վե րա բեր յալ):

ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սո ցիա լա կան խորհուրդ, Քաղաքացիական և քա-
ղա քա կան իրա վունքների մասին մի ջազ գա յին դաշնագրի առումով սահ-
մանափակումների և շեղումների դրույթների մասին Սիրակուզայի սկզբունք-
ներ, ՄԱԿ–ի փաստաթուղթ E/CN.4/1985/4, Հավելված (1985) (Սիրակուզայի 
սկզբունքներ)։

Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան Մար դու իրա վունքների համընդհա-
նուր հռչակագիր, 1948։



ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
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Ավստրիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները 

2007 թվականին Ավս տրիայում օրինական կերպով բնակվում էր 474 795 
օտար երկ րա ցի, որոնցից 297 336–ը մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար-
գա վի ճակ ունեցող անձինք էին, և դրանց մեծամասնությունն (42.35 տոկոսն) 
ապրում էր Վիեննայում։ Այդ ներ գաղ թողների ծագման հիմնական երկրներն 
են նախկին Հարավսլավիայի հանրապե տու թյունները (Սերբիա (26.55 տոկոս), 
Բոսնիա և Հերցեգովինա (19.78 տոկոս) և Խորվաթիա (11.97 տոկոս)) և 
Թուրքիան (19.86 տոկոս)։ Նման կառուցվածքը հիմնականում պատմական 
գործոնների հետևանք է. այս պե տու թյունների շատ քա ղա քա ցիներ Ավս տրիա 
են ներ գաղթել 1970–ական թվականներին որպես հրավիրված աշ խա տողներ՝ 
աշ խա տանքի պա հանջարկը բավարարելու նպա տակով և մնացել են երկրում 
որպես նորաբնակներ։

Մինչև 1992 թվականը օտար երկ րա ցիների բնակեցումը կար գա վորվում 
էր 1969 թվականի Անձնագրային ակտով (ինչպես նաև «Օտար երկ րա-
ցիների գործողությունների կար գա վորման մասին» 1954 թվականի ակտով)։ 
Կարճաժամ կետ և երկարաժամ կետ հիմունքներով երկրում գտնվելու միջև 
չկար որևէ իրավական տարբերակում, և Ավս տրիա մուտքի ու այնտեղ 
բնակվելու համար անհրաժեշտ թույլտվության միակ ձևը վիզան էր։ «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» 1992 թվականի ակտով և «Բնակության/կա ցու թյան 
մասին» 1993 թվականի ակտով ներդրվեց քվոտային համակարգ և պա-
հանջ, որ ներ գաղ թողները բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար 
դիմումներ ներ կա յաց նեն արտերկրից։ Սակայն, երկրորդ ակտով սահ մանվում 
էին խիստ ժամ կետներ թույլտվության երկարաձգման ըն թա ցա կարգերի 
համար, որոնք Ավս տրիայում արդեն երկար տարիներ բնակվող շատ օտար-
երկ րա ցիներ չէին կարողանում պահպանել, ինչի արդյունքում նրանց՝ երկրում 
գտնվելը դառնում էր անօրինական։ Սա իրավական խնդիրներից մեկն էր, 
որը խթանեց հետագա բարեփոխումները «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
1997 թվականի ակտի միջոցով։ Այս նոր օրենքը նախորդից ավելի կոմպլեքս 
բնույթ ուներ, սակայն, փոփոխեց ըն թա ցա կարգային կանոններն այնպես, որ 
բարձրացվեց երկարաժամ կետ հիմունքներով բնա կություն հաստատած ներ-
գաղ թողների պաշտպանվածության աստիճանը արտաքսումից։ «Օտար երկ-
րա ցիների մասին» 1997 թվականի ակտը մի քանի անգամ փո փո խու թյունների 
է ենթարկվել՝ հիմնականում ստա նալով ավելի սահ մանափակող բնույթ։

2006 թվականի հունվարի 1–ին ուժի մեջ մտավ «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
2005 թվականի օրենքի փաթեթը», որը մասամբ հիմնվում էր նախորդող 
օրենս դրու թյան առանցքային կառուցվածքների վրա։ «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» օրենքի փաթեթում օտար երկ րա ցիների իրավական կար գա վի-
ճակը սահ մանվում է երեք հիմնական ակտերով՝ «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտ (FPG), «Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտ (NAG) և «Ապաստանի մասին» ակտ (AsylG)։ 



196

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Օտար երկ րա ցիների զբաղվածությունը կար գա վորվում է «Օտար երկ րա ցիների 
զբաղվածության մասին» 1975 թվականի ակտով (AuslBG).

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

2006 թվականին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում 
էին հիմնականում ուսման (2005), աշ խա տանքի առանձ նա հատուկ դեպքերի 
(1858) և ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար (598)։ Սեզոնային աշ խա-
տողները նույնպես օտար երկ րա ցիների կարևոր խումբ էին հանդիսանում։ 
Նույն տարվա ընթացքում երկարաձգվեցին արդեն շնորհված 13 931 բնա-
կության/կա ցու թյան իրա վունքների գործողության ժամ կետները: Կախված 
երկրում գտնվելու տևո ղու թյունից՝ օրինական կերպով երկիր մուտք 
գործելու և այնտեղ գտնվելու համար թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են 
«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» կամ «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտերի հա մա ձայն։ «Բնակեցման 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտով կար գա վորվում են Դաշնային 
տարածքում վեց ամսից ավելի ժամ կետով բնակվող կամ բնակվել ցանկացող 
օտար երկ րա ցիներին բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքներ տրա մա դրելու, 
դրանք մերժելու և հետ վերցնելու գործընթացները, ինչպես նաև բնա կության/
կա ցու թյան և բնակեցման հաստատված իրա վունքների փաստաթղթավորումը 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 1(1) հոդված)։ 
«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտը գործում է գրեթե բոլոր 
օտար երկ րա ցիների, այդ թվում՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների և ԵՄ քա ղա-
քա ցիների համար։221 Երկրում գտնվելու մյուս բոլոր դեպքերը (հատկապես 
մինչև վեց ամիս ժամ կետով), որոնք չեն ընդգրկվում «Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի գործողության ոլորտում, կար գա վորվում 
են «Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտով։ 
«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտով կար գա վորվում են 
բնա կության/կա ցու թյան որոշակի նպա տակներ։ Օրինակ՝ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն կարող է շնորհվել գիտահետազոտական աշ խա տանքներ 
կա տա րողներին («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 67-
րդ հոդված) կամ արվեստագետներին («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 61-րդ հոդված), նաև նա խա տես վում է անձնական նպա-
տակների համար տրա մա դրվող բնա կություն հաստատելու հատուկ թույլ տվու-
թյուն («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 42-րդ հոդված)։

221 Այ նուա մե նայ նիվ, ԵՄ քա ղա քա ցիների համար գործում են հատուկ դրույթներ՝ հաշվի առնելով 
եվրոպական իրա վունքով երաշ խա վորված նրանց հատուկ կար գա վի ճակը։
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Ավստրիա

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաների դիմումների վե րա բեր յալ որոշումների կայացման համար 
իրավասու մարմիններն են արտերկրում գործող՝ Ավս տրիայի դի վա նա-
գի տա կան և հյուպատոսական գրա սե նյակները («Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտի 7–րդ հոդված): Այդու-
հանդերձ, բացառիկ դեպքերում, սահ մանի անցման որոշ կետեր վիզաներ 
տրա մա դրելու լիազորություն են ստանում («Օտար երկ րա ցիների գործո-
ղությունների կար գա վորման մասին» ակտի կիրարկման կա նո նա կարգի (FPG-
DV) 1–ին հոդված):222

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Վիզաների տրա մա դրումը կար գա վորվում է «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտով, որը վիզայի «A»–ից «C» 
տեսակների համար իրավական հիմք է ծառայում (հայտնի՝ որպես Շենգենյան 
վիզաներ)՝ ի լրումն հատուկ ազգային վիզաների (դասակարգվող՝ որպես «D» 
և «D+C» տեսակի վիզաներ), որոնք կարող են տրա մա դրվել առա վե լա գույնը 
6 ամիս ժամ կետով, և որոնք իրա վունք են տալիս ծավալելու կարճաժամ կետ 
աշ խա տանքային գոր ծու նեու թյուն («Օտար երկ րա ցիների վարքագծի կար գա-
վորման մասին» ակտի 20–րդ հոդված)։ Որոշակի երկրներից եկող օտար երկ-
րա ցիներ ունեն հատուկ կար գա վի ճակ, քանի որ նրանք կարող են Ավս տրիա 
մեկնել և կարճ ժա մա նակով այնտեղ գտնվել առանց վիզայի։223

Ընդհանուր առմամբ, «Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտում 
առկա չեն առողջական վիճակին ներ կա յացվող պա հանջներ։224 «A» կամ «B» 
տեսակի վիզաների համար վճարը 35 եվրո է, «C» տեսակի վիզայի համար՝ 
43 եվրո և «D+C» տեսակի վիզայի համար՝ 75 եվրո («Հյուպատոսական 
գանձումների մասին» ակտ)։ «D+C» տեսակի վիզայի տրա մա դրման համար 
գործում է հատուկ ըն թա ցա կարգ, որում ներգրավված է Աշխատաշու կայի 

222 Նրանց գործողությունները պատվիրակվում են տվյալ շրջանի վարչական մարմնին կամ որոշ 
ավելի մեծ քաղաքներում՝ Դաշնային ոստիկանության մարմիններին, որոնք այս պարագայում 
իրավասու մարմիններն են։
223 «Եվրոպական համայնքի հիմնադրման մասին» պայ մանագրի 62-րդ հոդվածի վրա հիմնված 
539/2001/ԵՀ կա նո նա կարգում (1932/2006 տարբերակում) թվարկված արտոնյալ երկրներն են. 
Անդորրա, Արգենտինա, Ավս տրիա, Բոլիվիա, Բրազիլիա, Բրունեյ, Կանադա, Չիլի, Խորվաթիա, 
Կոստա Ռիկա, Էլ Սալվադոր, Գվատեմալա, Հոնդուրաս, Իսրայել, Ճապոնիա, Մալայզիա, 
Մեքսիկա, Մոնակո, Նոր Զելանդիա, Նիկարագուա, Պանամա, Պարագվայ, Սան Մարինո, 
Սինգապուր, Հարավային Կորեա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ուրուգվայ, Վատիկան 
քաղաք–պե տու թյուն և Վենեսուելա։
224 Բացառիկ դեպքերում, օտար երկ րա ցին պետք է ներ կա յաց նի առողջական վիճակի մասին 
տեղեկանք, եթե նա գտնվել է այնպիսի պե տու թյունում, որտեղ նախորդ վեց ամիսների ընթացքում 
վտանգավոր համաճարակներ են գրանցվել («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա-
վորման մասին» ակտի 23–րդ հոդված):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հարցերով ծա ռա յու թյունը («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար-
գա վորման մասին» ակտի 24–րդ հոդված)։ Վիզայի համար դիմումի վե րա-
բեր յալ որոշում կայացնելու ժամ կետը վեց ամիս է («Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտի 11(5) հոդված), սակայն 
քննության իրական տևո ղու թյունը կախված է տվյալ դեպքի բարդության 
աստիճանից։ Ժամանակային մեծ տարբերություններ կարող են լինել՝ 
կախված դիմողի քա ղա քա ցիությունից և պատասխանատու դեսպանատնից։

Վիզայի տրա մա դրումը մերժելու հիմք կարող են հանդիսանալ հանրային 
շահին սպառնացող ցանկացած վտանգ կամ Շենգենյան այլ պե տու-
թյան կողմից տրված մերժման հիմքերը՝ Շենգենյան տեղեկատվական 
համակարգում գրանցման միջոցով։ («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների 
կար գա վորման մասին» ակտի 21(7) հոդված)։ 

Բացի դրանից, վիզա կարող է չտրա մա դրվել, եթե առկա են կասկածներ, որ 
վիզայի վավերականության ժամ կետի ավարտից հետո երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցին չի լքի Ավս տրիան, կամ եթե ենթադրվում է, որ երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցին կարող է Ավս տրիայում աշխատելու մտադրություն ունենալ 
(բացառությամբ գործնական ճամփորդության և «D+C» տեսակի վիզայի տրա-
մա դրման դեպքերի) («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման 
մասին» ակտի 21(1) հոդված,): Վիզայի համար դիմումը մերժվում է նաև, եթե 
օտար երկ րա ցին փորձել է խարդախությամբ հա մա պա տաս խան մարմիններին 
մոլորեցնել՝ կապված իր ինքնության, քա ղա քա ցիության կամ փաստաթղթերի 
հետ («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտի 
21(7) հոդված, թիվ 5)։

Իրավասու մարմինները պարտավոր չեն հիմնավորել իրենց բացասական 
որոշումը («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման մասին» 
ակտի 11(2) հոդված)։ Ավելի մանրամասն բացատրություն ներ կա յաց նելը 
պարտադիր է միայն առավել բարենպաստ վիճակում գտնվող՝ ԵՄ քա ղա-
քա ցիների ազ գա կան հանդիսացող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների դեպքում 
(«Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտի 11 (4) 
հոդված)։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Վիզայի տրա մա դրման ըն թա ցա կարգում բողոքարկում սո վո րա բար չի 
թույլատրվում։ («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման 
մասին » ակտի 9(3) հոդված): Սակայն, շահագրգիռ կողմերը կարող են 
հետամուտ լինել իրա վունքների պաշտպանության արտակարգ միջոցների 
Վարչական դա տա րանում կամ Սահմանադրական դա տա րանում, որոնք 
կարող են անվավեր ճանաչել որոշումը այն հիմքերով, որ դա կայացվել է 
անօրինական կերպով, կամ որ խախտվել են անձի սահ մանադրական իրա-
վունքները։ Դրանից հետո իրավասու մարմինը պարտավոր է կայացնել նոր 
որոշում՝ դա տա րանի որոշման հիմնավորումներին հա մա պա տաս խան։ 
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Ավստրիա

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Ավս տրիայից դուրս ներ կա յացված դիմումների դեպքում այդ դիմումների 
ընդունման համար պատասխանատու է արտերկրում գտնվող՝ Ավս տրիայի 
իրավասու դի վա նա գի տա կան մարմինը («Բնակեցման և բնա կության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 3(3) հոդված)։ Նրանք իրա վունք ունեն դիմումները 
մերժելու՝ միայն ելնելով դրանց ձևի, այլ ոչ թե բովանդակության հետ կապված 
խնդիրներից։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների համար դիմումների վե րա բեր յալ 
որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմինը նահանգապետն է։ 

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Առաջին անգամ ներ գաղ թողների դեպքում բոլոր տեսակի բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունքների համար դիմումները պետք է ներ կա յացվեն արտերկրից՝ 
նախքան երկիր մուտք գործելը («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 21–րդ հոդված)։

Բնակության/կա ցու թյան իրա վունքների շնորհումն օտարերկրացուն մերժվում 
է, եթե՝ նրա նկատմամբ սահ մանվել է բնա կության/կա ցու թյան արգելք, նրա 
նկատմամբ գործում է մեկ այլ ԵՏՏ անդամ պե տու թյան կողմից սահ մանված 
բնա կության/կա ցու թյան արգելքը, վերջին 12 ամիսների ընթացքում ուժի մեջ 
է մտել նրա նկատմամբ կիրառելի արտաքսման կարգադրագիր, ակնհայտ 
է, որ տեղի է ունեցել հաշվենկատ ամուս նու թյուն օտարերկրացու հետ կամ 
օտարերկրացու հաշվենկատ որդեգրում, օտար երկ րա ցին գերազանցել է 
թույլատրված առանց վիզայի մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան ժա մա-
նակահատվածը, կամ եթե նա վերջին 12 ամիսների ընթացքում օրենքով 
դատապարտվել է սահ մանային հսկողությունից խուսափելու կամ Դաշնային 
տարածք անօրինական մուտք գործելու համար («Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» օրենքի 11(1) հոդված)։

Բնակության/կա ցու թյան իրա վունքն օտարերկրացուն տրա մա դրվում է 
հետևյալ պայ ման ների բավարարման դեպքում՝ օտարերկրացու բնա կությունը 
չի վտանգում հանրային շահը, օտար երկ րա ցին կարող է ապացույցներ ներ-
կա յաց նել ըն դուն ված ավստրիական չափանիշներին հա մա պա տաս խանող 
կացարանի նկատմամբ իր ունեցած իրա վունքի մասին, օտար երկ րա ցին ունի 
Դաշնային տարածքում գործող բժշկական ապա հո վա գրու թյան ամբողջական 
փաթեթ, օտարերկրացու բնա կությունը տարածքային մարմնի համար ֆի նան-
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

սա կան բեռ չի հանդիսանա,225 և օտարերկրացու բնա կությունը Ավս տրիայի 
Հանրապե տու թյան և մեկ այլ պե տու թյան կամ մի ջազ գա յին սուբյեկտի հա
րա բե րու թյուն ներին վնաս չի հասցնի («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 11(2) հոդված)։

Գործնականում, բացասական որոշումների կայացման ամենաէական պատ-
ճառ ներ են հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան միջոցների կամ առող ջության 
ապա հո վա գրու թյան բացակայությունը, ինչպես նաև այն ենթա դրությունը, 
որ օտար երկ րա ցին վտանգ է ներ կա յաց նում հանրային կարգի կամ ազգային 
անվտանգության համար։ Վերջին հան գա մանքը ենթադրվում է, եթե օտար-
երկ րա ցին դատապարտված է եղել հանցագործությունների կամ, որոշ դեպքե-
րում, երկիր անօրինականորեն մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու համար։

Այստեղ ևս, ինչպես վիզաների դեպքում, սո վո րա բար բացակայում են 
առողջական վիճակին ներ կա յացվող պա հանջները։ Սակայն, եթե օտար երկ-
րա ցին գտնվել է մի պե տու թյունում, որտեղ նախորդ վեց ամիսների ընթացքում 
վտանգավոր համաճարակներ են ծագել, ապա նա պետք է ներ կա յաց-
նի առողջական վիճակի մասին տեղեկանք։ Բնակության/կա ցու թյան իրա-
վունքների համար սահ մանված վճարներն են. 100 եվրո՝ սահ մանափակ իրա-
վունքի և 150 եվրո՝ անսահ մանափակ իրա վունքի համար («Հյուպատոսական 
գանձումների մասին» ակտի 14–րդ հոդված)։

Օտար երկ րա ցիները, ովքեր դիմում են բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք 
ստա նալու համար պետք է բավարարեն «ինտեգրման հա մա ձայնագրում» 
նշված պայ ման ները։ Ինտեգրման հա մա ձայնագիրը բաղկացած է երկու 
մոդուլներից. առաջին մոդուլ՝ կենտրոնացած «կարդալու և գրելու ունակության 
ձեռքբերման» վրա և երկրորդ մոդուլ՝ կենտրոնացած «գերմաներենի իմա-
ցության և Ավս տրիայի սո ցիա լա կան, տնտեսական ու մշակութային կյանքում 
ներգրավվելու կարողության ձեռքբերման» վրա։ Ինտեգրման հա մա ձայ-
նագրով նա խա տես ված պարտավորությունը կա տա րելու համար պա հանջվում 
է ավարտական քննություն հանձնել՝ «հաջողությամբ հանձնված» արդյունքով 
(«Բնա կեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի կիրարկման կա-
նո նա կարգի 8–րդ հոդված)։226 Չնայած «հա մա ձայնագիր» անվանմանը՝ 
ինտեգրման հա մա ձայնագիրն օրենքով պա հանջվող պարտավորություն է։ Այս 

225 Ֆինանսական միջոցները կարող են փոխհատուցվել «պատասխանատվության մասին 
հայտարարության» միջոցով, որի վավերականության նվա զա գույն ժամ ետը հինգ տարի է, և 
որն ունի ընդգրկուն բովանդակություն («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
2(15) հոդված)։ Տվյալ անձը պետք է վճարի բոլոր հնա րա վոր ֆի նան սա կան վնասների համար, 
որոնք կարող են առնչվել պե տու թյանը՝ կապված օտարերկրացու՝ այնտեղ գտնվելու հետ։ Այս 
պատասխանատվությունը չի փոխկապակցվում օտարերկրացու՝ տվյալ երկրում օրինական 
կերպով գտնվելու ժա մա նակահատվածի հետ, փոխարենը՝ այն ունի նվա զա գույնը հինգ տարվա 
վավերականություն և նաև կիրառելի է այն դեպքում, երբ թույլտվության ժամ ետի ավարտից 
հետո օտար երկ րա ցին Ավստիայում շարունակում է մնալ անօրինական կերպով։
226 Դաշնությունը ծածկում է դասընթացի ծախսերը գումարի՝ առա վե լա գույնը 50 տոկոսի 
չափով։ Դաշնության կողմից ֆինանսավորման ճշգրիտ չափը կախված է այն հան գա մանքից, թե 
արդյոք պարտավորությունները կա տա րվել են երկու տարվա ընթացքում, թե ոչ («Բնակեցման 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 15–րդ հոդված)։ Ծախսերի մնացած մասը վճարվում է 
օտարերկրացու կողմից։
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Ավստրիա

պարտավորության չկատարումը կարող է հանգեցնել վարչական պատիժների 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 77(1) հոդված), զրկել 
ֆի նան սա կան արտոնություններից («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 15–րդ հոդված) կամ հանգեցնել արտաքսման՝ որպես 
ծայրահեղ միջոց («Օտար երկ րա ցիների գործողությունների կար գա վորման 
մասին» ակտի 54(4) հոդված)։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների մեծ մասը կարող է տրա մա-
դրվել միայն որոշակի քվոտա չգերազանցելու դեպքում («Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 12–րդ հոդված)։ Այս քվոտաները տարեկան 
կտրվածքով սահ մանվում են Ավս տրիայի Դաշնային Կառավարության 
կողմից՝ բնակեցման մասին կա նո նա կարգերով, որոնցում նշվում է հաջորդ 
տարվա ընթացքում տրա մա դրվելիք՝ բնա կություն հաստատելու թույլ-
տվու թյունների առա վե լա գույն թիվը։ Այդ թիվը բաժանվում է՝ ըստ բնա-
կության/կա ցու թյան իրա վունքների տարբեր տեսակների («Բնակեցման և 
բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 13-րդ հոդված)։ 2007 թվականին 
Դաշնային Կառավարությունը հաստատեց բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունների համար՝ 6500, սեզոնային վարձու աշ խա տողների համար՝ 7500 
և գյուղատնտեսության ոլորտի աշ խա տողների համար՝ 7000 քվոտաներ։ 
Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները բաժանվում են ենթակա տե գո-
րիաների՝ ներառյալ առանցքային վարձու աշ խա տողները (1420), ոչ վարձու 
առանցքային անձ նա կազմը (145), ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքերը 
(4540), անձնական նպա տակներով գտնվողները (140) և մեկ այլ անդամ պե-
տու թյան կողմից շնորհված ԵՀ երկարաժամ կետ թույլ տվու թյուն ունեցողները 
(135) («Բնակեցման մասին» 2007 թվականի կա նո նա կարգ)։ 

Համապատասխան մարմինները պարտավոր են բնա կության/կա ցու թյան 
համար դիմումների վե րա բեր յալ որոշումներ կայացնել վեցամսյա ժամ-
կետում՝ առանց անհարկի ուշացումների («Ընդհանուր վարչական ըն թա-
ցա կարգերի մասին» ակտի 73–րդ հոդված)։ Եթե մարմինը վեց ամսվա 
ընթացքում որոշում չի կայացնում, դիմողն իրա վունքների պաշտպանության 
հատուկ միջոցի կիրառման իրա վունք ունի, որը կոչվում է իրավասության 
փոխանցման դիմում։ Այս դեպքում իրավասությունը կփոխանցվի երկրորդ 
ատյանին։ Այն դեպքերում, երբ կիրառելի է քվոտային համակարգը, ժամ-
կետները երկարաձգվում են այնքան ժա մա նակով, քանի դեռ առկա չեն 
քվոտայով նա խա տես ված տեղեր։227 Սակայն ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
դեպքերում նման իրավիճակի արդյունքում անհրաժեշտ դարձող սպասելու 
ժա մա նակահատվածը չի կարող գերազանցել երեք տարին («Բնակեցման և 
բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 12(7) հոդված)։ 

Դիմումների ժամ կետի երկարաձգման ըն դուն ված կանոնով նա խա տես
վում է, որ բնա կության/կա ցու թյան նույն նպա տակի համար տրա մա

227 Գործնականում, սա խնդիրներ է առաջացնում՝ կապված Կարինտիա նահանգի հետ, քանի որ 
Դաշնային Կառավարությունն իրա վունք չունի նահանգների կողմից առաջարկված թվից ավելի 
թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու։ Կարինտիա նահանգը սո վո րա բար շատ քիչ թվով թույլ տվու-
թյունների առաջարկներ է ներ կա յաց նում, հատկապես՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորման հիմքով:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

դրված բնա կության/կա ցու թյան գործող իրա վունքի գործողության ժամ
կետը երկարաձգվում է, եթե պա հանջները շարունակում են բավարարվել 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 24(4) հոդված): 
Եթե օտար երկ րա ցին իր՝ Ավս տրիայում գտնվելու ընթացքում ցանկանում է 
փոխել բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը, ապա նա այդ մասին պետք 
է անմիջապես տեղեկացնի իրավասու մարմնին: Բնակության/կա ցու
թյան նպա տակի փո փո խու թյունն ըն դու նելի է, եթե օտար երկ րա ցին 
բավարարում է այն բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքի համար սահ
մանված պա հանջները, որի համար դիմել է և, անհրաժեշտության 
դեպքում, եթե առկա է պա հանջվող՝ քվոտայով նա խա տես ված տեղը:

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Նահանգապետի (կամ լիազորված շրջանային մարմինների) կողմից 
կայացված որոշումների բողոքարկումների վե րա բեր յալ որոշումները 
կայացնում է ներքին գործերի դաշնային նախարարը («Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 3(2) հոդված): Նման որոշումների 
դեպքում շահագրգիռ կողմերն ունեն իրա վունքների պաշտպանության 
արտակարգ միջոցների իրա վունք՝ դիմելու Վարչական դա տա րան կամ 
Սահմանադրական դա տա րան դիմելու, որոնք պետք է անվավեր ճանաչեն 
որոշումները, եթե դրանք կայացվել են անօրինական կերպով կամ խախտել են 
սահ մանադրական իրա վունքները (Դաշնային սահ մանադրական օրենքի 130-
րդ և 144-րդ հոդվածներ): Անկախ վարչական սենատները (UVS)228 իրավասու 
են՝ որպես երկրորդ ատյան հանդես գալու միայն համայնքային իրա
վունքով կամ հա մա ձայնագրերով արտոնություններ վայելող երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների համար («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 9(1) հոդված): Ավս տրիայից դուրս ներ կա յացված դիմումների 
դեպքում Ավս տրիայի իրավասու դի վա նա գի տա կան մարմինն իրա վունք ունի 
այդ դիմումները մերժելու՝ վերը թվարկված պաշտոնական հիմքերով:

Նման որոշումների բողոքարկումներն ըն դու նելի չեն վարչական ատյան
նե րում, սակայն դրանք, այ նուա մե նայ նիվ, կարող են բավարարվել Վար
չական դա տա րանի կամ Սահմանադրական դա տա րանի միջոցով: 

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Կարելի է տարբերակել վիզաների հիման վրա և բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունների հիման վրա երկրում գտնվելու դեպքերը: Երկրում 

228 Անկախ վարչական սենատները (UVS) ձևավորվում են որպես վարչական մարմիններ, 
սակայն, դրանց անդամների երաշ խա վորված անկախության շնորհիվ, դրանք համարվում են 
տրիբունալներ՝ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի և «Եվրոպական տնտեսական համայնքի հիմնադրման 
մասին» պայ մանագրի (EGV) 234-րդ հոդվածի կիրառման առումով:
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Ավստրիա

կարճաժամ կետ հիմունքներով գտնվելու համար «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտով, մասնավորապես, սահ-
մանվել են «C» տեսակի (մինչև երեք ամիս՝ կարճաժամ կետ հիմունքներով 
գտնվելու համար) և «D+C» տեսակի վիզաներ (մինչև վեց ամիս՝ ավելի երկար 
տևո ղու թյամբ գտնվելու համար)՝ Շենգենյան կանոնագիրքը կիրարկող հա-
մա ձայնագրերի պա հանջներին հա մա պա տաս խան: «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտով վերջին շրջանում 
ներդրված «D+C» տեսակի վիզան, բացառիկ դեպքերում, կարճաժամ կետ 
աշ խա տանքային գոր ծու նեու թյուն ծավալելու իրա վունք է տալիս: 

Գոյություն ունեն երկրում ավելի երկար տևո ղու թյամբ գտնվելու համար 
նա խա տես ված տարբեր տեսակի թույլ տվու թյուններ՝ ներառյալ բնա
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները և բնա կություն հաստատելու 
թույլ տվու թյունները: Ըստ էության, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու
թյունները տալիս են ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան հնա
րա վորու թյուն: Նման թույլ տվու թյունները ներառում են. «ըն տա նիքի 
անդամ» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը, որը որոշակի 
սահ մանափակումներով բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն է 
տալիս՝ հետագայում «ըն տա նիքի անդամ` ԵՀ երկարաժամ կետ բնա
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» բնա կության/կա ցու թյան իրա
վունք ստա նալու հնա րա վորու թյամբ, «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան 
իրա վունքը՝ բնա կություն հաստատելու անսահ մանափակ իրա վունքի 
փաստաթղթավորման համար, «ըն տա նիքի անդամ` ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» բնա կության/կա ցու թյան 
իրա վունքը՝ բնա կություն հաստատելու անսահ մանափակ իրա վունքի 
փաստաթղթավորման համար և Դաշնության տարածքում հատուկ նպա
տակով ոչ մշտական և սահ մանափակումներով բնա կության/կա ցու թյան 
համար տրվող բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը՝ հետագայում 
բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն ստա նալու հնա րա վորու թյամբ 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 8(1) հոդված):

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Երկրում մշտական հիմունքներով հաստատվելու համար նա խա տես
վում է «բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն» կա տե գո րիան: Այն 
բաժանվում է 5 ենթակա տե գո րիաների («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 8(2) հոդված)՝ 

1. «Առանցքային վարձու աշ խա տող՝ բնա կություն հաստատելու թույլ-
տվու թյունը» [դիմողին] տալիս է որոշակի սահ մանափակումներով 
բնա կություն հաստատելու և այնպիսի աշ խա տանքով զբաղվելու իրա-
վունք, որի համար տրա մա դրվել է գրավոր տեղեկանք կամ վկայական՝ 
«Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի իմաստով.
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2. «Անձնական նպա տակներով բնա կություն հաստատելու թույլ տվու-
թյունը» (բառացիորեն թարգմանվում է որպես բնա կություն հաստա-
տելու թույլ տվու թյուն՝ աշ խա տանքի հնա րա վորու թյան բացառմամբ) 
[դիմողին] տալիս է որոշակի սահ մանափակումներով բնա կություն 
հաստատելու իրա վունք՝ առանց աշ խա տանքային գոր ծու նեու թյուն 
ծավալելու հնա րա վորու թյան.

3. «Բնակություն հաստատելու անսահ մանափակ թույլ տվու թյունը» տալիս 
է որոշակի սահ մանափակումներով բնա կություն հաստատելու և ոչ 
վարձու կամ վարձու կար գա վի ճակում աշ խա տանքով զբաղվելու թույլ-
տվու թյուն՝ «Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 17–րդ 
հոդվածի հա մա ձայն.

4. «Բնակություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյունը» տալիս է 
որոշակի սահ մանափակումներով բնա կություն հաստատելու և որպես 
ոչ վարձու կամ վարձու աշ խա տող գոր ծու նեու թյուն ծավալելու իրա-
վունք, որի դեպքում կիրառելի է «Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության 
մասին» ակտով նա խա տես ված թույլատրությունը.

5. «Ազգական՝ բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյունը» թույլատրում 
է առանց աշ խա տանքով զբաղվելու հնա րա վորու թյան որոշակի սահ-
մանափակումներով բնա կություն հաստատել. աշ խա տանքով զբաղվելը 
պետք է լինի ըն դու նելի միայն նպա տակի փոփոխման դեպքում, որը 
ենթակա է քվոտային սահ մանափակումների։

Ավելին, «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը» տրա-
մա դրվում է օտար երկ րա ցիներին, ովքեր վերջին հինգ տարիների ընթացքում 
մշտական հիմունքներով բնակվել են Դաշնային տարածքում, եթե նրանք 
բավարարել են ինտեգրման հա մա ձայնագրի պա հանջները («Բնակեցման և 
բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 45-րդ հոդված)։

«Բնակություն հաստատելու անսահ մանափակ թույլ տվու թյունը» («Բնակեցման 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 43-րդ հոդված) տրա մա դրվում է 
առանցքային վարձու աշ խա տողներին բնա կություն հաստատելուց 18 ամիս 
հետո՝ Աշխատաշու կայի հարցերով ծա ռա յու թյան կողմից տրված առանցքային 
աշ խա տողի որակավորում ունենալու մասին ծանուցման առկայության 
դեպքում («Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 12(9) հոդված)։ 
Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին, ովքեր ունեն «առանցքային վարձու աշ խա-
տող՝ բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն» («Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 44-րդ հոդված) կարող է տրա մա դրվել «բնա-
կություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն», որի դեպքում քվոտա չի 
գործում, եթե նրանք ունեն աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ հա մա ձայն «Օտար-
երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի։ 

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին, ովքեր ունեն մեկ այլ անդամ պե տու թյան 
կողմից շնորհված «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ
տվու թյուն» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք, կարող է տրա մա-
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Ավստրիա

դրվել «անձնական նպա տակներով բնա կություն հաստատելու թույլ տվու-
թյուն», եթե առկա է քվոտայով նա խա տես ված տեղ («Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 49(1) հոդված)։ Երրորդ երկրի քա ղա քա
ցիներին, ովքեր ունեն «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք, կարող է 
տրա մա դրվել «բնա կություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն» 
աշ խա տանքով զբաղվելու նպա տակով, եթե առկա են քվոտայով նա խա
տես ված տեղ և աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ հա մա ձայն «Օտար երկ րա-
ցիների զբաղվածության մասին» ակտի («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 49(2) հոդված)։ Այս անձանց «բնա կություն հաստատելու 
անսահ մանափակ թույլ տվու թյուն» կարող է տրա մա դրվել ոչ վաղ, քան 
12 ամիս հետո, եթե առկա է «Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության 
մասին» ակտի հա մա ձայն իրավասու համարվող մարմնի հայտարարություն 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 49(3) հոդված)։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի հա մա ձայն՝ 
ըն տա նիքի վե րա միա վորումը բնա կություն հաստատելու թույլ տվու
թյուն ստա նալու բնա կության/կա ցու թյան նպա տակներից մեկն է։ 
Այն, սակայն, սահ մանափակված է քվոտային համակարգով։229 Դաշնային 
Կառավարությունը կարող է առանձնացնել ըն տա նիքի անդամների կա տե գո-
րիաներ, որոնց վե րա միա վորումը երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների հետ պետք է 
հնա րա վոր դարձվի նախապատվության սկզբունքով, քանի որ նրանք գտնվում 
են ինտեգրվածության բարձր մա կար դակի վրա։ Հետևաբար, նրանց 
տրվում է նախապատվություն քվոտային համակարգի շրջանակներում 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 13(7) հոդված)։

«Ընտանիքի անդամ» տերմինը սահ մանվում է «Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 2(9) հոդվածով՝ «նուկլեար ըն տա նիք» հասկա
ցու թյան համատեքստում. «Ամուսինը կամ չամուսնացած ան չա փա հաս 
երեխաները՝ ներառյալ որդեգրված և խորթ զավակները։ Ամուսինները 
(բացառությամբ Ավս տրիայի քա ղա քա ցիների, ԵՏՏ քա ղա քա ցիների և 
Շվեյցարիայի քա ղա քա ցիների ամուսինները) պետք է լինեն առնվազն 

229 Ընտանիքի վե րա միա վորման դեպքերում, եթե տվյալ նահանգում սպառվել են քվոտայով 
նա խա տես ված տեղերը, հա մա պա տաս խան մարմինը հետաձգում է որոշման կայացումը մինչև 
հասանելի կլինի քվոտայով նա խա տես ված տեղ՝ պայ մանով, որ տվյալ մարմինը չի կարող 
մերժել կամ չըն դու նել դիմումը այլ պատճառներով։ Ներկայացվելուց երեք տարի հետո ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման համար դիմումների հավելյալ հետաձգումն անըն դու նելի է, և քվոտայի 
հա մա պա տաս խան պա հանջները այլևս չպետք է կիրառվեն («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 12 (7) հոդված)։ Երեք տարվա ժամ ետը չի տարածվում ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման բոլոր տեսակների վրա, այլ վերաբերում է միայն «բնա կություն հաստատելու սահ-
մանափակ թույլ տվու թյուն» ունեցող ազ գա կաններին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տասնութ տարեկան։ Բազմամուս նու թյան դեպքում, երբ հովանավորն արդեն 
իր հետ Դաշնային տարածքում ապրող ամուսին ունի, բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունք չի կարող տրա մա դրվել մյուս ամուսնուն (կնոջը)»։ Գործում են 
հատուկ դրույթներ հաշվենկատ ամուս նու թյան կամ հաշվենկատ որդեգրման 
դեմ («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 30–րդ հոդված)։ 
Ավս տրիայի կամ ԵՏՏ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքների վե րա միա վորման 
պարագայում, ըն տա նիքի անդամների թվին են պատկանում «վերընթաց 
գծով» ազ գա կանները։

Գոյություն ունեն ըն տա նիքի անդամներին տրա մա դրվող բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյունների տարբեր տեսակներ՝ կախված հովանավորի 
իրավական կար գա վի ճակից («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 46–րդ հոդված)։ Գործում են ԵՏՏ քա ղա քա ցիների հետ ըն տա նիքի 
անդամների վե րա միա վորմանը վերաբերող հատուկ կա նո նա կարգեր։

«Անձնական նպա տակներով բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն» 
ունեցողների ազ գա կաններին տրվում է նույն իրա վունքը, եթե առկա է 
քվոտային համակարգով նա խա տես ված տեղ («Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 46(1) հոդված), մինչդեռ «բնա կություն հաստատելու 
սահ մանափակ թույլ տվու թյուն» ունեցողների ազ գա կաններին տրվում է 
քվոտայով չսահ մանափակվող «անձնական նպա տակներով բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյուն» («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 46(2) հոդված)։ Առանցքային վարձու աշ խա տողների ըն տա-
նիքի անդամներին կարող է տրա մա դրվել «բնա կություն հաստատելու սահ-
մանափակ թույլ տվու թյուն» 18 ամիսը չգերազանցող վավերականության 
ժամ կետով, եթե առկա է քվոտային համակարգով նա խա տես ված տեղ 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 46(3) հոդված)։ 
Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին տրա մա դրվում է 
«բնա կություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն», եթե առկա է 
քվոտային համակարգով նա խա տես ված տեղ, և հովանավորն ունի հա մա-
պա տաս խան հոդվածում թվարկված երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունքների տեսակներից որևէ մեկը («Բնակեցման և բնա կության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 46(4) հոդված)։ Մեկ տարի հետո նրանք «բնա-
կության/կա ցու թյան անսահ մանափակ թույլ տվու թյուն» ստա նալու իրա վունք 
ունեն, որը նրանց աշ խա տա շու կա ազատ մուտք գործելու հնա րա վորու թյուն է 
տալիս («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 46(5) հոդված)։ 
«Ազգական` բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն» ունեցող հովանավորի 
ազ գա կաններին կարող է տրա մա դրվել «բնա կություն հաստատելու սահ-
մանափակ թույլ տվու թյուն», եթե առկա է քվոտայով նա խա տես ված տեղ, և 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ «Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» 
ակտի հա մա ձայն («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
47(4) հոդված)։ Հինգ տարի ժամ կետով մշտական բնա կություն հաստատելու 
իրա վունք ստացած ըն տա նիքի անդամներին տրվում է «ըն տա նիքի անդամ` 
ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» կոչվող բնա-
կության/կա ցու թյան իրա վունք, եթե նրանք բավարարել են ինտեգրման հա-
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Ավստրիա

մա ձայնագրի պա հանջները, իսկ ամուսնու դեպքում՝ առնվազն երկու տարի 
ամուսնացած են եղել հովանավորի հետ («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 48-րդ հոդված)։

Մեկ այլ անդամ պե տու թյան կողմից շնորհված «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք 
ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին կարող է 
տրա մա դրվել «անձնական նպա տակներով բնա կություն հաստատելու» կամ 
«բնա կություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն», եթե, ամուսնու 
դեպքում, բնա կություն հաստատելու պահին երրորդ երկրի քաղաքացու հետ 
ամուս նու թյուն է գրանցված («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 50-րդ հոդված)։

ԵՄ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների համար գործում են հատուկ կա-
նո նա կարգեր, որոնք կիրառվում են այն դեպքերում, երբ հովանավորն Ավս-
տրիայի, ԵՏՏ կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցի է, ով մշտապես բնակվում է 
Ավս տրիայում և ով ԵՄ տարածքում ազատ տեղաշարժի իրա վունք ունի։ 
Ազգականների միայն այս խումբը կարող է օգտվել ԵՄ երկրորդային օրենս-
դրու թյամբ (2004/38/ԵՀ հրա հանգ) և դրա՝ Ավս տրիայում կիրարկված 
դրույթներով սահ մանված արտոնություններից (օրինակ՝ «վերընթաց գծով» 
ըն տա նիքի անդամներին իրենց մոտ տեղափոխելու հնա րա վորու թյունը)։ 
ԵՏՏ քա ղա քա ցիների՝ ԵՏՏ քա ղա քա ցիներ չհանդիսացող ազ գա կաններին 
կարող է տրա մա դրվել քվոտայով չսահ մանափակվող «ազ գա կան՝ բնա-
կություն հաստատելու թույլ տվու թյունը» («Բնակեցման և բնա կության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 56(1) հոդված)։ Վերամիավորվող ԵՏՏ քա ղա քա ցին 
պետք է ներ կա յաց նի պատասխանատվության մասին հայտարարություն 
նույնիսկ այն դեպքում, երբ ազ գա կանը տիրապետում է բավարար ֆի նան-
սա կան միջոցների։ Ազգականներին կարող է տրա մա դրվել «բնա կություն 
հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն», եթե առկա է քվոտայով նա-
խա տես ված տեղ և աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ «Օտար երկ րա ցիների 
զբաղվածության մասին» ակտի հա մա ձայն («Բնակեցման և բնա կության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 56(3) հոդված)։ 

Ավս տրիայի, ԵՏՏ կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցի հանդիսացող՝ Ավս-
տրիայում մշտական հիմունքներով բնակվող այլ հովանավորների ըն տա նիքի 
անդամներին և մյուս ազ գա կաններին230 պետք է տրա մա դրվի «ըն տա նիքի 
անդամ» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք կամ «ազ գա կան՝ բնա-
կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն» («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 47-րդ հոդված)։ Դիմումի հիման վրա նման հովանավորի 
հետևյալ ազ գա կաններին կարող է տրա մա դրվել քվոտայով չսահ մանափակվող 
«ազ գա կան՝ բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն»՝ հովանավորի կամ նրա 
ամուսնու՝ «ուղիղ վերընթաց գծով» մերձավոր ազ գա կաններին՝ այն դեպքերում, 
երբ նրանք փաստացի օգտվում են ֆի նան սա կան աջակցությունից, ամուս նա-
կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող զուգ ըն կերոջ, ով կարող է երկարատև 

230 Հովանավորներ, ովքեր չունեն ԵՄ տարածքում ազատ տեղաշարժի իրա վունք։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հա րա բե րու թյուն ների գոյության փաստեր ներ կա յաց նել և ով ծագման երկրում 
օգտվում է հովանավորի ֆի նան սա կան աջակցությունից, և հովանավորի մյուս 
ազ գա կաններին, ովքեր՝ ա) ծագման երկրում օգտվել են հովանավորի միջոցով 
տրա մա դրվող ֆի նան սա կան աջակցությունից, բ) ծագման երկրում ապրել են 
հովանավորի հետ և այնտեղ ֆինանսապես ապահովվել նրա կողմից կամ գ) 
իրենց ունեցած առողջական ծանր խնդիրների պատճառով ունեն հովանավորի 
անձնական խնամքի կարիքը («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 47(3) հոդված)։

2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Գործող օրենս դրու թյան հա մա ձայն՝ ընդհանուր առմամբ շատ դժվար է ներ-
գաղթել Ավս տրիա պարզապես աշխատելու նպա տակով։ Ինչպես նշվում 
է «Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտում (2(5) հոդված), 
միայն «առանցքային վարձու աշ խա տողները» բնա կության/կա ցու թյան իրա-
վունք ստա նալու համար դիմելու իրա վունք ունեն։ Հետևաբար, հատուկ 
որակավորումներն ու բարձր եկամուտն անհրաժեշտություն են։ «Առանցքային 
վարձու աշ խա տողներ» հասկա ցու թյունը, բացի սեզոնային աշ խա տանքին 
վերաբերող դրույթներից, չի վերաբերում միայն Ավս տրիայի տնտեսության 
որոշակի ոլորտներին։ Միայն «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն» («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
45-րդ հոդված) կամ «բնա կության/կա ցու թյան անսահ մանափակ թույլ տվու-
թյուն» («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» օրենքի 8(2) հոդված) 
ունեցող օտար երկ րա ցիներն ազատ մուտք ունեն աշ խա տա շու կա («Օտար երկ-
րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 17(1) հոդված)։ 

Օտար երկ րա ցիները, ովքեր Ավս տրիայում աշխատելու մտադրություն ունեն, 
պետք է ունենան հատուկ տեսակի բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք, որը 
նա խա տես ված է բոլոր նպա տակների համար («Բնակություն հաստատելու 
անսահ մանափակ թույլ տվու թյուն») («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 43-րդ հոդված): Աշխատանքային գոր ծու նեու թյուն 
ծավալելու համար երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները և ԵՄ «նոր անդամ» պե-
տու թյուններից231 շատերի անդամներն ի հավելումն դրա, պա հանջում են աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ գործատուին ներ կա յաց նելու համար («Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտի 4–րդ հոդված)։232 Որոշակի ժա մա նակահատվածի 
ընթացքում օրինական աշ խա տանք կա տա րելուց հետո օտար երկ րա ցին իրա-
վունք ունի դիմելու աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն կամ բացառության քարտ 
ստա նալու համար, որը նրան նահանգի կամ ողջ Դաշնային տարածքի սահ-

231 Չեխիայի Հանրապե տու թյուն, Հունգարիա, Սլովակիա, Լեհաստան, Լատվիա, Լիտվա, 
Էստո  նիա, Ռումինիա և Բուլղարիա («Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 32ա 
հոդված)։
232 Աշխատանքի թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է կոնկրետ աշ խա տանքի համար։
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մաններում աշ խա տա շու կա ազատ մուտք գործելու հնա րա վորու թյուն է 
տալիս։ Աշխատանքի թույլ տվու թյունների տրա մա դրումը սահ մանափակվում 
է քվոտային համակարգով։ Վարձված և գոր ծա զուրկ օտար երկ րա ցիների 
թիվը, որպես կանոն, չպետք է գերազանցի Ավս տրիայի քա ղա քա
ցի հանդիսացող վարձու աշ խա տողների և գոր ծա զուրկների թվի ութ 
տոկոսը («Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 12ա հոդված)։ 
Աշխատանքի թույլտվության գործողության ժամ կետը չի կարող գերազանցել 
մեկ տարին («Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 7(1) 
հոդված)։ Աշխատանքի թույլ տվու թյունը վավերական է մինչև երկու տարի 
(14ա(4) հոդված), իսկ բացառության քարտը՝ մինչև հինգ տարի ժամ կետով 
(«Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի 15(5) հոդված). երկուսի 
գործողության ժամ կետներն էլ կարող են երկարաձգվել։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Ոչ վարձու աշ խա տանքը բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա-
մա դրելու համար որոշակի նպա տակ է։ Վարձու աշ խա տողների համար 
նա խա տես ված՝ ավելի խիստ սահ մանափակումներ ենթադրող կար գա-
վորումներից խուսափելը բացառելու համար կիրառվում է հատուկ ըն թա-
ցա կարգ Աշխատաշու կայի հարցերով ծա ռա յու թյան (օտար երկ րա ցիների 
զբաղվածության հարցերով իրավասու մարմինը) մասնակցությամբ, եթե 
կան հիմնավոր կասկածներ, որ երկրում գտնվելու նպա տակը ոչ վարձու աշ-
խա տանքային գոր ծու նեու թյունն է («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 60(1) հոդված): Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին, 
ովքեր ունեն «ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու
թյուն» կոչվող բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք, ինքնազբաղ աշ
խա տանքով զբաղվելու նպա տակով կարող է տրա մա դրվել «բնա կու
թյուն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն» 12 ամիս վավերա
կա նության ժամ կետով, եթե առկա է քվոտայով նա խա տես ված տեղ 
(«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 49(4) հոդված)։

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին կարող է տրվել բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն որպես ոչ վարձու աշ խա տողների, եթե նրանք պայ մանագրով 
պարտավորվել են զբաղվել մեկ կոնկրետ գոր ծու նեու թյամբ՝ վեց ամիսը 
չգերազանցող ժամ կետով, և առկա է Աշխատաշու կայի հարցերով ծա ռա-
յու թյան նահանգային իրավասու գրա սե նյակի կողմից տրված տեղեկանք 
տվյալ գոր ծու նեու թյան ոչ վարձու բնույթի մասին, և եթե տվյալ բիզնեսը 
շահավետ է Ավս տրիայի համար՝ տնտեսական և աշ խա տա շու կայի քա ղա քա-
կանության իրականացման առումով («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 60–րդ հոդված)։ Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին, ովքեր 
ունեն ԵՄ տարածքում ազատ տեղաշարժի իրա վունք, կարող է տրա մա դրվել 
«բնա կություն հաստատելու սահ մանափակ թույլ տվու թյուն» («Բնակեցման 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 44(2) հոդված)՝ ոչ վարձու աշ խա-
տանք իրա կա նաց նելու նպա տակով։ Սույն դրույթով օրենսդիրը նպա տակ է 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հետապնդում ընդգրկել ԵՀ և որոշ երրորդ պե տու թյունների միջև կնքված պայ-
մանագրերով կար գա վորվող դեպքերը։

Սեզոնային աշ խա տանքը

«Օտար երկ րա ցիների զբաղվածության մասին» ակտի հա մա ձայն՝ գործում 
է հատուկ ըն թա ցա կարգ կարճաժամ կետ հիմունքներով վարձված օտար-
երկ րա ցիների (սեզոնային վարձու աշ խա տողների) համար («Բնակեցման և 
բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 13(5) հոդված, «Օտար երկ րա ցիների 
զբաղվածության մասին» ակտի 5–րդ հոդված)։ Բնակության/կա ցու թյան 
այս կա տե գո րիան շատ կարևոր է՝ զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության 
առումով։ Այս դրույթների ներդրման հիմնական դրդապատճառն այն է, 
որ, չնայած ազգային մասշտաբով գոր ծա զրկության մա կար դակին, այս 
ոլորտներում առկա է աշխատուժի առաջարկի պակաս։ Այսպիսի միգ-
րանտները մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նալու հնա-
րա վորու թյուն չունեն։

Տարեկան քվոտային կա նո նա կարգում հատուկ քվոտա կարող է ներառվել 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների այս խմբի համար («Բնակեցման և բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 13(5) հոդված, «Օտար երկ րա ցիների 
զբաղվածության մասին» ակտի 5–րդ հոդված)։ «Օտար երկ րա ցիների 
գործողությունների կար գա վորման մասին» ակտի 24–րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ 
այդ անձանց տրա մա դրվում է «D+C» տեսակի վիզա։233

Նահանգներն իրա վունք ունեն ժա մա նակավոր հիմունքներով վարձվող օտար-
երկ րա ցիների և բերքահավաքին մասնակցող աշ խա տողների ընդունման 
առաջարկներ անելու։ Բնակության/կա ցու թյան իրա վունք կամ բնա կություն 
հաստատելու ազատություն ունեցող օտար երկ րա ցիների նկատմամբ պետք 
է առավել բարենպաստ վերաբերմունք ցուցաբերվի։ Աշխատանքի նման 
հատուկ թույլտվության ժամ կետի երկարաձգումը հնա րա վոր է, սակայն մեկ 
տարի ժամ կետով աշ խա տանքի համար նոր թույլ տվու թյուն կարող է տրա-
մա դրվել միայն հին թույլտվության ժամ կետի ավարտից երկու ամիս հետո։ 
Նման թույլ տվու թյունների առա վե լա գույն տևո ղու թյունը 14–ամսյա ժա մա-
նակահատվածում 12 ամիս է։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Համալսարանում գրանցվելն անհրաժեշտ է ուսանողի բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության համար դիմելու նպա տակով։ Երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիներին կարող է տրվել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն որպես 
աշակերտներ, եթե նրանք հանրային դպրոցի, հանրայինի կար գա վի ճակ 
ունեցող մասնավոր կամ պետական ֆինանսավորմամբ մասնավոր դպրոցի 

233 Տարեկան քվոտային կա նո նա կարգով սահ մանված թույլ տվու թյունների քանակը հնա րա վոր է 
ավելացնել սահ մանափակ ժա մա նակահատվածի համար, բայց ոչ տարեկան միջինի կտրվածքով։
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կամ հավատարմագրված ոչ ուսում նա կան հաստատության սովորական 
աշակերտներ են («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 63–
րդ հոդված)։

Հաշվի առնելով «Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 11–
րդ հոդվածում առկա հղումը «Ընդհանուր սո ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան 
մասին» ակտին՝ մինչև 24 տարեկան ուսանողները ուսուցման յուրաքանչյուր 
տարվա համար պետք է ունենան 4 274 եվրո, իսկ ավելի բարձր տարիքի 
ուսանողները յուրաքանչյուր տարվա համար պետք է ունենան 8 280 եվրո։ 
Պահանջվող գումարի մի մասը հնա րա վոր է վաստակել աշխատելով, սակայն 
աշ խա տանքի անցնելու համար անհրաժեշտ է Աշխատաշու կայի հարցերով ծա-
ռա յու թյան կողմից տրա մա դրված աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն («Բնակեցման 
և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 64(2) հոդված)։234

Ուսանողի բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կարող է տրա մա դրվել 
առա վե լա գույնը մեկ տարի ժամ կետով («Բնակեցման և բնա կության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 20(1) հոդված)։ Ուսման նպա տակով բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության գործողության ժամ կետի երկարաձգման ըն դու-
նելի է միայն այն դեպքում, երբ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն ուսում նա կան 
ձեռքբերումների ապացույցներ են ներ կա յաց նում։ 

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ 

Ընտանիքի վե րա միա վորումը մար դու իրա վունքների հնա րա վոր խախ-
տումների ռիսկեր պարունակող ոլորտ է։ Դրա հիմնական պատճառը 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների՝ բնա կություն հաստատելու հնա րա վորու-
թյան սահ մանափակումն է քվոտայով։ Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա հանգի 
վե րա բեր յալ վերջերս կայացված C540/03 որոշման մեջ Ար դա րա դա-
տու թյան եվրոպական դա տա րանը նշել է, որ անդամ պե տու թյան կողմից 
կիրառվող նման սահ մանափակումները ըն դու նելի չեն լինի։ Ավելին, կան 
առարկություններ՝ կապված «ըն տա նիք» տերմինի սահ մանման հետ։ Ավս-
տրիայի օրենսդիր մարմինը չի գործածել 2003/86/ԵՀ հրա հանգի 4–րդ 
հոդվածում թվարկված տարբերակները՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորումը մյուս 
ազ գա կանների և զուգ ըն կերների համար հնա րա վոր դարձնելու նպա տակով. 

234 Իրականում, քվոտային համակարգի պատճառով շատ դժվար է ստա նալ այս թույլ տվու-
թյունը։ Աշխատանքային գոր ծու նեու թյունը չպետք է շեղի բնա կության/կա ցու թյան իրական նպա-
տակից, այն է ուսումը։ Վերոնշյալը կարելի է մեկնաբանել այնպես, որ ուսանողները պետք է 
իրենց՝ երկրում գտնվելու ժա մա նակահատվածի մեծ մասն անցկացնեն ուսանելով և իրա վունք 
ունեն աշխատելու միայն կես դրույքով։ Սակայն աշ խա տանքից ստացված եկամուտների համար 
չկա որևէ սահ մանափակում։ Որպես ֆի նան սա կան միջոցների պակասությունը փոխհատուցելու 
այլընտրանքային ձև՝ պատասխանատվության մասին հայտարարությունն ըն դու նելի է։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

որպես կանոն, վե րա միա վորումը սահ մանափակվում է նուկլեար ըն տա-
նիքով (ամուսին, երեխաներ և այլն)։ Դրա առն չու թյամբ հարկ է նշել, որ զուգ-
ըն կերների գրանցված միու թյունն Ավս տրիայում չի ճանաչվում։ Դա կարող է 
խնդիրներ առաջացնել այն դեպքում, երբ Ավս տրիայում ապրող ԵՀ մեկ այլ 
քաղաքացու ազ գա կանի գրանցված զուգ ըն կերը բնա կության/կա ցու թյան իրա-
վունք ստա նալու դիմում ներ կա յաց նի ըն տա նիքի վե րա միա վորման հիմքով։

Հովանավորի կողմից ֆի նան սա կան աջակցություն ստացող ծնողներին, զուգ-
ըն կերներին և մյուս ազ գա կաններին բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք տրա-
մա դրել հնա րա վոր է միայն այն դեպքում, երբ հովանավորը Ավս տրիայի, 
ԵՏՏ կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցի է և մշտական հիմունքներով բնակվում է 
Ավս տրիայում («Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի 47(3) 
հոդված): Ընտանիքի վե րա միա վորման ըն թա ցա կարգի հա մա ձայն՝ 
դիմում կարող է ներ կա յաց նել միայն Ավս տրիա գալու մտադրություն 
ունեցող ազ գա կանը և միայն նա ունի ըն թա ցա կարգային իրա վունքներ 
և իրա վունքի պաշտպանության միջոցներ։ Չնայած, ըստ ՄԻԵԿ–ի՝ հովա-
նավորի իրա վունքները նույնպես կարող են խախտվել, սակայն ըն թա ցա-
կարգային տեսանկյունից նա չունի իր իրա վունքները գործադրելու հնա րա-
վորու թյուն։ Այս խնդիրը կապված չէ միայն ՄԻԵԿ–ի 8-րդ հոդվածի հետ, այլ 
նաև նույն կոնվենցիայի 13–րդ հոդվածի հետ։ Այդուհանդերձ, սկզբունքորեն 
այս համակարգն օրինական է՝ ըստ ԵՄ երկրորդային օրենս դրու թյան 
(2003/86/ԵՀ հրա հանգի 5–րդ հոդված)։

Ի տարբերություն 2004/38/ԵՀ հրա հանգով պա հանջվող արագացված ըն թա-
ցա կարգի մասին դրույթի՝ ԵՀ քա ղա քա ցիների ազ գա կաններ հանդիսացող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին վիզաներ տրա մա դրելու արագացված ըն թա-
ցա կարգի մասին որևէ դրույթ առկա չէ։

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Ընդհանուր առմամբ, «Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» 
ակտով ավելի բարդացվեց Ավս տրիայում մնալ ցանկացող միգ րանտների 
համար սահ մանված ըն թա ցա կարգը։ Նոր օրենքը սահ մանեց ավելի ֆորմալ 
պա հանջներ, և ավելացվեցին բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքների 
տեսակները, որոնք դժվար է միմյանցից տարբերակել։

«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտն գործնական խնդիրներ 
է առաջացնում՝ հատկապես այն պե տու թյունների քա ղա քա ցիների համար, 
որտեղ Ավս տրիայի դեսպանատներ տեղակայված չեն։ Դիմողը պետք է մեկնի 
մեկ այլ պե տու թյուն, ինչը կարող է շատ թանկ լինել և, որոշ դեպքերում, անգամ 
անհնար՝ կախված այն պե տու թյունում գործող վիզային կար գա վորումներից, 
որտեղ տեղակայված է Ավս տրիայի իրավասու դեսպանատունը։
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Ավստրիա

«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտով պա հանջվում է, որ 
ԵՀ քա ղա քա ցիների ազ գա կանների նկատմամբ կիրառվեն սահ մանի հատման 
ամենաբարենպաստ պայ ման ները, ինչի արդյունքում, Ավս տրիայի քա ղա-
քա ցիները ԵՏՏ այլ քա ղա քա ցիների համեմատ, որպես կանոն, հայտնվում 
են անբարենպաստ վիճակում։ Խնդիրներ են ծագում՝ կապված հատկապես 
տարբեր պե տու թյունների քա ղա քա ցիների ամուս նու թյունների հետ։ 
«Բնակեցման և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտի հա մա ձայն՝ երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող ամուսինը բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքի 
համար պետք է դիմի իր ծագման երկրից։ Որոշ դեպքերում, դա իրականում 
անհնար է կամ առնվազն շատ թանկ։ Եղել են անգամ որոշ դեպքեր, երբ Ավս-
տրիայի քա ղա քա ցիների ամուսինները վտարվել են Ավս տրիայի տարածքից։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Ավս տրիայի և մի շարք այլ պե տու թյունների միջև գործում են սո ցիա լա կան 
ապա հո վա գրու թյան իրա վունքին վերաբերող մի ջազ գա յին պայ մանագրեր։ 
Այդ պայ մանագրերից շատերը երկու պե տու թյուններում էլ ապա հո վա գրու-
թյան գործողության ժամ կետները երկարաձգելու և պե տու թյուններից մեկի 
սո ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան գումարները ստա նալու հնա րա վորու թյուն 
են տալիս, եթե անգամ տվյալ անձն ապրում է մյուս պե տու թյունում։ Նման 
երկկողմ հա մա ձայնագրեր են գործում Ավս տրիայի և հետևյալ երկրների միջև. 
Ավստրալիա, Բոսնիա, Չիլի, Իսլանդիա, Իսրայել, Խորվաթիա, Լիխտենշտեյն, 
Մակեդոնիա, Նի դեռ լանդներ, Նորվեգիա, Ֆիլիպիններ, Շվեյցարիա, 
Սերբիա, Թունիս, Թուրքիա և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսով, 
այս երկրների միգ րանտների համար, որպես կանոն, սո ցիա լա կան ապա հո-
վու թյան և կենսաթոշակային իրա վունքները հասանելի են իրենց ծագման 
երկիր վերադառնալուց հետո։ Եթե օտար երկ րա ցին փոխում է իր բնա կության/
կա ցու թյան վայրը՝ մեկնելով մեկ այլ անդամ պե տու թյուն, նա, այ նուա մե նայ-
նիվ, կարող է ստա նալ վճարները, քանի որ այս դեպքում կիրառելի են 1408/71/
ԵՀ և 574/72/ԵՀ կա նո նա կարգերի դրույթները։ 859/2003/ԵՀ կա նո նա կարգով 
դրանց կիրառության շրջանակը նույնպես ընդլայնվել է՝ ընդգրկելով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիներին։

Օտար երկ րա ցիների վե րա բեր յալ Ավս տրիայի օրենքով չեն նա խա տես-
վում հատուկ միջոցառումներ, որոնք հնա րա վոր են դարձնում «ուղեղների 
շրջանառությունը»։

Դրամական փոխանցումների դյուրացումը ոչ մի կերպ չի կազմակերպվում 
պետական հաստատությունների կողմից և չի կար գա վորվում Ավս տրիայի 
միգրացիոն իրա վունքով։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները 

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ներ գաղթը աստիճանաբար 
դարձավ պետական ռազմավարության առարկա Բելգիայում: Ներգաղթի 
առաջին ներհոսքերը՝ հիմնականում իտալացիներ և լեհեր, տեղի ունեցան 
պատերազմից հետո երկրի վերակառուցման ընթացքում, սակայն 
արտերկրից հավաքագրման քա ղա քա կանությունը դադարեցվեց 1930–
ականների տնտեսական ճգնաժամի ժա մա նակ։ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից հետո, սակայն, ներ գաղ թողների նոր պա հանջարկ առաջացավ։

Եվրոպական մյուս երկրների նման, Բելգիան ևս դադարեցրեց օտարերկրյա 
աշխատուժի հավաքագրման իր ակտիվ քա ղա քա կանությունը 1974 
թվականին՝ կրկին տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով։ 1970–ականներից 
ի վեր՝ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում միայն շատ քիչ թվով աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուններ են տրա մա դրվել, և, հիմնականում, դրանք տրա մա դրվում 
են մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներին։ Միգրացիան 
դեպի Բելգիա շարունակվեց, գլխավորապես, այն օտարերկրյա աշ խա-
տողների հետ ըն տա նիքների վե րա միա վորման միջոցով, ովքեր Բելգիայում 
էին մնացել աշխատուժի հավաքագրման նախորդ ծրագրերից հետո։ 

1970–ականների՝ Բելգիայում օտար երկ րա ցիների իրավական անապա-
հո վու թյան դեմ բողոքներից հետո, 1980 թվականի դեկտեմբերի 15–ին, 
խորհրդարանը միաձայն ընդունեց նոր օրենք։ Այդ օրենքով, որն այսօր դեռևս 
ուժի մեջ է, սակայն բազմաթիվ անգամ փո փո խու թյունների է ենթարկվել, 
կար գա վորվում է ոչ թե ընդունման գործընթացը, այլ՝ օտար երկ րա ցիների 
վարչական կար գա վի ճակը։ Այն անցկացնելու հիմքում ընկած գաղափարը 
ներ գաղ թողների իրա վունքների ամրապնդումն էր՝ նրանց օրինականորեն 
ըն դու նելուց հետո։ Բացառությամբ ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքի՝ 
ներ գաղ թողների ընդունման հետ կապված հարցերը շարունակում են կար գա-
վորվել պե տու թյան հայեցողությամբ, որն իրականացվում է Ներքին գործերի 
նախարարության կողմից։

ԵՀ իրա վունքը կարևոր ազդեցություն է ունեցել Բելգիայի օրենս դրու թյան 
կա տա րելագործման գործում։ Եվրոպական մա կար դակով ըն դուն ված 
առաջին հրա հանգների փոխատեղումն իրականություն դարձավ 2006 և 2007 
թվականներին մի քանի օրենքների ընդունման միջոցով։

2005 թվականին Բելգիայում էին գտնվում երրորդ երկրների 870 862 քա ղա-
քա ցիներ. այդ թիվը կազմում էր ընդհանուր բնակչության (10 445 852 մարդ) 
8.34 տոկոսը։ Այս ցուցանիշն ավելի փոքր է 1990–ականներին գրանցված թվից, 
սակայն դրա նվազման պատճառը հպատակագրման բարձր մա կար դակն 
է (Զբաղվածության հարցերով նախարարության 2006 թվականի զեկույց)։235 

235 Բելգիայում, որտեղ մարդկանց քա ղա քա ցիություն ձեռք բերելու հնա րա վորու թյուն է տրվում 
միայն երեք տարվա բնա կությունից հետո, հպատակագրման համար գործում է ԵՄ ամենամեղմ 
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Օտար երկ րա ցիների զգալի մասը (66 տոկոսը) գալիս է ԵՄ–ից, իսկ երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիները հիմնականում Մարոկկոյից և Թուրքիայից են։

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

1980 թվականի օրենքով առանձնացվում են «ընդհանուր կամ համընդհանուր 
դրույթները» և «լրացուցիչ կամ բացառության հնա րա վորու թյուն տվող» 
դրույթները, որոնք կիրառելի են միայն երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
որոշակի կա տե գո րիաների նկատմամբ։ Այս երկրորդ ենթավերնագրով նա-
խա տես վում են ավելի բարենպաստ դրույթներ, որոնք կիրառելի են երրորդ 
երկրի արտոնյալ քա ղա քա ցիների որոշակի խմբերի նկատմամբ։

Այս իրավական դաշտում առավել բարենպաստ վիճակում գտնվող օտար-
երկ րա ցիների կա տե գո րիաներում ներառվում են. ըն տա նիքի անդամները, 
ովքեր օգտվում են ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքից (1980 թվականի 
օրենքի 10(4) հոդված), Բելգիայի քա ղա քա ցիություն ձեռք բերելու կամ 
այն վերականգնելու հնա րա վորու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիները (1980 թվականի օրենքի 10(2) հոդված) (շատերին չի վերաբերում), 
ծանր հիվանդություններով տառապող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները, 
որոնց վրա տարածվում են նոր դրույթներ, որոնք տարբերվում են օժանդակ 
պաշտպանության վե րա բեր յալ դրույթներից, քանի որ Բելգիայի ապաստանի 
հարցերով մարմինները չունեն նրանց խնդիրներով զբաղվելու համար 
անհրաժեշտ բուժանձ նա կազմ (1980 թվականի օրենքի հոդված 9ter, երրորդ 
երկրից եկող ուսանողները (1980 թվականի օրենքի 58 հոդված). այս կա տե
գո րիայում չեն ներառվում վե րա պատ րաստվողները, երրորդ երկրից 
եկող թրաֆիքինգի զոհերը (1980 թվականի օրենքի 1(2) հոդված)՝ 2004/81/
ԵՀ հրա հանգի հիման վրա, երրորդ երկրից եկող գիտահետազոտական 
աշ խա տանք կա տա րողները (1980 թվականի օրենքի 61/10 հոդված)՝ 
2005/71/ԵՀ հրա հանգի հիման վրա և երրորդ երկրի երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձինք (1980 թվականի 
օրենքի 15bis հոդված, 61/6 հոդված)՝ 2003/109/ԵՀ հրա հանգի հիման վրա։

Ընտանիքի անդամներն ամենակարևոր կա տե գո րիան են՝ ըստ 
ցուցանիշների։ Երրորդ երկրից եկող ուսանողները հետաքրքիր կա տե գո-
րիա են, քանի որ նրանք միակն են, ում նկատմամբ Բելգիայի օրենս դրու-
թյամբ առավել բարենպաստ վերաբերմունք է դրսևորվում՝ նման մի ջազ գա-
յին պարտավորության բացակայության պայ ման ներում։ Ավելին, ԵՀ վերջին 

օրենս դրու թյունը։



220

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հրա հանգները փոխատեղելու նպա տակով հիվանդ անձանց, թրաֆիքինգի 
զոհերի և գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա րողների համար նոր կա-
տե գո րիաների սահ մանմամբ ակնհայտ դարձավ, որ Բելգիայի ներ գաղթային 
օրենս դրու թյան կա տա րելագործման հիմնական գործոն դարձավ Համայնքի 
իրա վունքը։ 

Նշված արտոնյալ կա տե գո րիաներում ընդգրկվող անձանց համար առա-
վելությունն է, որ այդ անձինք ստանում են Բելգիայում գտնվելու սուբյեկտիվ 
իրա վունք, եթե նրանք բավարարում են օրենքով սահ մանված պա հանջները։ 
Սա նշանակում է, որ Բելգիայի ներքին գործերի նախարարը և նրա՝ ներ-
գաղթային հարցերի գծով իրավասու անձ նա կազմը, ըստ էության, այդ 
անձանց Բելգիայի տարածք ըն դու նելու հարցում հայեցողական իրա վունք 
չունեն։ Ի հակադրություն դրան՝ Ներքին գործերի նախարարությունն ունի 
նման հայեցողական իրա վունք՝ կապված արտոնյալ կա տե գո րիաներից 
ոչ մեկին չպատկանող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների հետ (որոնց վրա 
տարածվում է 1980 թվականի օրենքի 9–րդ հոդվածը)։

1980 թվականի օրենքով հատուկ կար գա վի ճակ չի սահ մանվում այն աշ-
խա տողների (վարձու և ոչ վարձու) համար, որոնց վրա տարածվում է 9–րդ 
հոդվածը, սակայն գործում են աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների վե րա բեր յալ 
առանձին կանոններ, որոնցով տարբերակվում են մի քանի կա տե գո րիաներ։ 

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Իրավասու մարմինը Ներքին գործերի նախարարությունն է՝ մասնավորապես 
նախարարության համակարգում գործող Օտար երկ րա ցիների հարցերով 
գրա սե նյակը։ Դեսպանատները և հյուպատոսությունները իրավասու են 
դիմումների ընդունման և երկարաժամ կետ վիզաների հանձնման համար, 
սակայն, նրանք որոշումներ չեն կայացնում վիզաների տրա մա դրման վե րա-
բեր յալ։

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Երկարաժամ կետ վիզաների համար դիմումները ներ կա յացվում և տրա մա-
դրվում են արտերկրում՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին թույլ տալով մուտք 
գործել Բելգիա և դիմել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար։

Երկարաժամ կետ վիզաների տրա մա դրման համար կիրառելի պայ ման ները 
թույլ տվու թյունների տրա մա դրման համար կիրառելի նույն պայ ման ներն են 
(տես 3.2.3.1.2 բաժինը)։
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Ընտանիքի վե րա միա վորումն այն միակ կա տե գո րիան է, որի դեպքում 
երկարաժամ կետ վիզայի հանձնման համար օրենքով վերջնաժամ կետ է 
ամրագրված. որոշումը պետք է կայացվի դիմումը ներ կա յաց նելու օրվանից ինն 
ամիսվա ընթացքում (1980 թվականի օրենքի 10ter(2) հոդված)։236

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Վիզայի համար դիմումների վե րա բեր յալ վարչական մարմնի կայացրած որո-
շումները կարող են բողոքարկվել Օտար երկ րա ցիների բողոքների հարցերով 
խորհրդում։ Խորհուրդը մաս նա գի տացված նոր վարչական դատական մար-
մին է, որը վերջերս փոխարինեց պետական խորհրդին՝ օտար երկ րա ցի-
ների մուտքի, երկրում գտնվելու, բնա կություն հաստատելու և վերադարձի 
մասին օրենքների վրա հիմնված բոլոր բողոքների հետ կապված հարցերում 
(հիմնականում 1980 թվականի օրենքը և այն կիրարկող կանոնները)։237

Բողոքարկումը, ըստ էության, կասեցնող ազդեցություն չունի, սակայն որոշման 
գործողությունը կասեցնելու պա հանջ կարող է ներ կա յացվել։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները 

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Երկրում գտնվելուն և բնա կությանը/կա ցու թյանը վերաբերող հարցերով 
իրավասու մարմինը վիզաների մասին 2.2.1 բաժնում նկարագրված նույն 
մարմինն է։ Հիմնականում, դիմողն իր դիմումը պետք է ներ կա յաց նի իր 
ծագման կամ բնա կության երկրում՝ Բելգիայի իրավասու դեսպանատան կամ 
հյուպատոսության միջոցով։

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Բելգիա ներ գաղթել ցանկացող երրորդ երկրի քա ղա քա ցին պետք է դիմում 
ներ կա յաց նի արտերկրից (1980 թվականի օրենքի 9–րդ հոդված)։ Սույն պա-

236 Այս ժամ ետը կարող է երկու անգամ երեք ամսով երկարացվել՝ յուրաքանչյուր անգամ՝ 
բացառիկ բարդ դեպքերում։ Եթե վարչական մարմինն ինն ամիսների ընթացքում որոշում չի 
կայացնում, որոշումը համարվում է դրական:
237 Այս փո փո խու թյունը տեղի ունեցավ՝ դե յուրե ընդհանուր վարչական դա տա րան հանդիսացող 
Պետական խորհրդի բեռը թեթևացնելու նպա տակով, քանի որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
և փախս տա կան ների կողմից ներ կա յացված բողոքների թիվն աճել էր՝ հասնելով դա տա րանի 
կողմից քննվող գործերի թվի գրեթե 80 տոկոսին:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հանջի նպա տակը բացասական որոշման դեպքում արդեն երկրի տարածքում 
գտնվող դիմողին վերադարձնելու պարտավորությունից խուսափելն է։

Գոյություն ունեն ընդունման ընդհանուր պայ ման ներ, որոնք պետք է 
բավարարվեն երրորդ երկրի բոլոր քա ղա քա ցիների կողմից՝ անկախ նրանց 
կար գա վի ճակից։ Առաջինը վերաբերում է առողջությանը. ներ գաղ թողները 
պետք է ապացուցեն, որ չեն տառապում հանրային առողջությունը վտանգող 
հիվանդություններով (թվարկված 1980 թվականի օրենքի հավելվածում)։238 
Երկրորդը ավանդաբար կիրառվող պայ ման ն է՝ կապված հանրային կարգը և 
ազգային անվտանգությունը վտանգելու հետ։

Ինչ վերաբերում է ինտեգրմանը, Բրյուսելում և Վալոնիայում ֆրանսիական 
համայնքն իրա կա նաց նում է անհավասարության և խտրականության դեմ 
պայքարի վրա հիմնված քա ղա քա կանություն, որն ուղղված է անբարենպաստ 
պայ ման ներում գտնվող սո ցիա լա կան խմբերին, որոնցում անխուսափելիորեն 
ներգրավված են լինում ներ գաղ թողները։ Ի տարբերություն ֆրանսիական 
համայնքի՝ ֆլամանդական համայնքը ներ գաղ թողների համար սահ մանել 
է նոր «քա ղա քա ցիական ինտեգրում» կոչվող հատուկ քա ղա քա կանություն՝ 
2006 թվականին փոփոխված 2003 թվականի օրենսդրական ակտի միջոցով։ 
Այս զեկույցում քննարկվում է միայն ինտեգրման ֆլամանդական քա ղա քա-
կանությունը, որը նոր է՝ ֆրանսիական համայնքի վարած դասական քա ղա քա-
կանության համեմատությամբ։ 

Թիրախային խումբը 18 տարեկանից բարձր բոլոր օտար երկ րա ցիներն են, 
ովքեր նախորդ տարվա ընթացքում առաջին անգամ գրանցվել էին որևէ 
համայնքում՝ բացառությամբ միայն ժա մա նակավոր հիմունքներով երկրում 
գտնվողների և ԵՄ քա ղա քա ցիների: Քաղաքացիական ինտեգրման գործըն-
թացը ներառում է երկու փուլ։ Առաջին փուլը բաղկացած է ընդունման 
հարցերով ութ գրա սե նյակների կողմից վերահսկվող երեք տարրերից, և 
այն ներառում է հետևյալ պա հանջները. 60 դասաժամ հաճախել սո ցիա լա-
կան միջավայրի վե րա բեր յալ դասընթացին, որի ընթացքում քննարկվում են 
հյուրընկալող հա սա րա կու թյան իրա վունքները, պար տա կա նու թյունները և 
արժեքները, նվա զա գույնը 120 դասաժամ հաճախել հոլանդերենի դասըն-
թացին և ունենալ հետագա կյանքի կողմնորոշում՝ հիմնված աշ խա տա շու-
կա մուտք գործելու հնա րա վորու թյունների վրա: Երկրորդ փուլի ընթացքում 
անհատն ուղարկվում է կրթական և վե րա պատ րաստման հաստատություններ: 
Առաջին փուլին մասնակցությունը օրենքով պարտադիր է, և դրանից հրա-
ժարվելը կամ բացակայելը կարող է պատժվել 50-ից 5000 եվրոյի հասնող 
վարչական տուգանքով: Երրորդ երկրի քա ղա քա ցին պետք է վճարի ծրագրի 
վարձը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա ի վիճակի չէ դա անել: Այս 
դրույթները անհատի պատասխանատվության վրա հիմնված՝ պարտադիր 
ինտեգրման քա ղա քա կանության ձևավորման նշան են:

Մինչև երկրի տարածք ըն դու նելը ինտեգրման այլ պա հանջներ՝ որպես 

238 Վարձու աշ խա տողները պետք է ներ կա յաց նեն բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ մոտ 
ապագայում անաշխատունակ չեն լինի:
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վիզայի, բնա կության/կա ցու թյան կամ աշ խա տանքի թույլտվության հանձնման 
նախապայ ման, չեն ներ կա յացվում: Այդուհանդերձ, հնա րա վոր է, որ ֆլաման-
դական համայնքը հետագայում պա հանջի 1980 թվականի օրենքի՝ ըն տա նիքի 
վե րա միա վորմանը վերաբերող դրույթներում ներառել ինտեգրման պայ ման-
ներ, որոնք կիրառելի կլինեն այն համայնքում, որտեղ ապրում է հովանավորը:

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Բնակությանը/կա ցու թյանը և երկրում գտնվելուն վերաբերող որոշումների 
բողոքարկման գործընթացը նույնն է, ինչ վիզաների վե րա բեր յալ որոշումների 
բողոքարկման դեպքում (տես 2.2.3 բաժինը)։

Աշխատանքի թույլատրություններին վերաբերող բողոքների համար իրավասու 
է ոչ թե Օտար երկ րա ցիների բողոքների հարցերով խորհուրդը, այլ՝ Պետական 
խորհուրդը։ Վարձու աշ խա տողներին տրա մա դրվող աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյունների և թույլատրությունների վե րա բեր յալ որոշումների առն չու թյամբ 
դատավորին բողոք ներ կա յաց նելուց առաջ դիմողը կամ գործատուն ունի 
իրավական պարտավորություն՝ դիմելու շրջանային մարմնին՝ իր որոշումը 
վարչական մարմնի կողմից վերանայելու խնդրանքով։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Մինչև 2006 թվականը 1980 թվականի օրենքի հա մա ձայն՝ արդեն ըն դուն ված 
երրորդ երկրի քաղաքացու բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքի գործողության 
ժամ կետը, ըստ էության, անսահ մանափակ էր, եթե հստակ չէր նա խա տես-
վում հակառակը։ 2006 թվականի բարեփոխմամբ այդ սկզբունքը կտրուկ 
փո փո խու թյան ենթարկվեց։ Ներկայումս 13–րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ եթե 
օրենքով հակառակը հստակ չի նա խա տես վում, բնա կության/կա ցու թյան իրա-
վունքի գործողության ժամ կետը, ըստ էության, սահ մանափակ է։ Օրինակ՝ ինն 
ամսվա ընթացքում վավերական և ինն ամսվա համար ժա մա նակավոր աշ խա-
տանքային պայ մանագրի հիման վրա հանձնված աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն 
ունեցող ներ գաղ թողին, որպես կանոն, թույլ է տրվում երկրում բնակվել ինն 
ամիս (այլ կերպ ասած՝ բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյունը հա մա պա տաս-
խանեցվում է աշ խա տանքի տևո ղու թյանը)։ Ի հակադրություն դրան, անսահ-
մանափակ թույլ տվու թյուն ունեցող հովանավորի հետ վե րա միա վորված ըն-
տա նիքի անդամներին տրա մա դրվում է մեկ տարի ժամ կետով թույլ տվու թյուն, 
որը ենթակա է երկարաձգման յուրաքանչյուր տարվա համար՝ մինչև երեք 
տարի ժամ կետով։

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին հանձնվող բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունը Օտար երկ րա ցիների գրանցամատյանում գրանցման վկայականն 
է (հայտնի է «ՕԱՌԳՎ» հապավմամբ)։ Այն, որպես կանոն, վավերական է 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մեկ տարվա ընթացքում և ենթակա է երկարացման՝ կախված երրորդ երկրի 
քաղաքացու ունեցած բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքից։

Երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիների համար, ում մեկ այլ անդամ պե տու թյունում 
ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն է տրա մա դրվել, 
Բելգիայում աշխատելու և ուսանելու իրա վունքի «ավելացված արժեքը» պարզ 
չէ, քանի որ նրանց համար գործող պայ ման ները նույնն են, ինչ երրորդ երկրի 
շարքային քա ղա քա ցիների համար։ Մասնավորապես, ըստ երևույթին, նրանք, 
այ նուա մե նայ նիվ, պարտավոր են ձեռք բերել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն 
կամ մաս նա գի տա կան քարտ։ Սակայն նրանք Բելգիայում դիմում ներ կա-
յաց նելու և անմիջականորեն երկրի տարածքում բնակվելու հնա րա վորու թյուն 
ունեն, և դիմումների վե րա բեր յալ որոշումները պետք է կայացվեն դրանք ներ-
կա յաց նելուց հետո չորս ամսվա ընթացքում։ Երրորդ երկրի շարքային քա ղա
քա ցիների նման՝ նրանք կստանան «ՕԱՌԳՎ», սակայն հինգ տարվա բնա-
կությունից հետո նրանց բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը մեքենայաբար 
կդառնա անսահ մանափակ։ 

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Կարևոր է տարբերակել երկրում բնակվելու իրա վունքը և բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունը։ Թույլտվությունը ներ գաղ թողին հանձնվող 
ապացույցն է, որը փաստում է Բելգիայում բնակվելու իր իրա վունքի մասին։ 
Թույլտվության սահ մանափակ գործողության ժամ կետը, որը պետք է 
պարբերաբար երկարացվի, անպայ մանորեն չի նշանակում, որ բնակվելու 
իրա վունքը նույնպես սահ մանափակ է, քանի որ բնա կության/կա ցու թյան 
անսահ մանափակ իրա վունքի դեպքում ևս հանձնվում է թույլ տվու թյուն, 
որի վավերականության ժամ կետը պետք է երկարացվի։ Բելգիայում իրենց 
իրավական դիրքը ամրապնդելու համար երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն ունեն 
երկու՝ իրար նման, բայց, այդուհանդերձ, իրարից տարբերվող հնա րա վորու-
թյուն։ Առաջին հնա րա վորու թյունից բացի (բնա կության հաստատում) սահ-
մանվել է նաև երկրորդ հնա րա վորու թյուն (երկարաժամ կետ բնա կություն/կա-
ցու թյուն) Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգի փոխատեղման միջոցով։

«Բնակություն հաստատած օտարերկրացու» կար գա վի ճակ, պա հանջի 
դեպքում, պետք է տրա մա դրվի երրորդ երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու 
Բելգիայում 5 տարի օրինական և շարունակական կերպով գտնվելուց հետո, 
եթե նա այլևս չի բնակվում ժա մա նակավոր հիմունքներով (ինչպես օրինակ՝ 
ըն տա նիքի որևէ անդամը՝ բնա կության/կա ցու թյան առաջին երեք տարիների 
ընթացքում կամ միայն ժա մա նակավոր պայ մանագիր ունեցող աշ խա տողը)։ 
Վերադարձվելուց փոքր–ինչ ավելի պաշտպանված լինելուց և Բելգիայի քա-
ղա քա ցիների ունեցած իրա վունքերին համարժեք որոշ սո ցիա լա կան իրա-
վունքներ ձեռք բերելուց բացի՝ այս կար գա վի ճակի հիմնական առավելությունն 
այն է, որ դրանից օգտվողը «ՕԱՌԳՎ»–ի փոխարեն կստանա «Ինքնությունը 
հաստատող քարտ՝ օտար երկ րա ցիների համար»։ Այս ինքնությունը հաս-
տատող այս քարտի վավերականության ժամ կետը պետք է երկարացվի 
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Բելգիա

յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ, ի տարբերություն «ՕԱՌԳՎ»–ի, որի 
վավերականության ժամ կետը պետք է երկարացվի յուրաքանչյուր տարի։

Իրենց իրավական դիրքն ամրապնդելու՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
երկրորդ հնա րա վորու թյունը երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար-
գա վի ճակ ունենալն է, որը 1980 թվականի օրենքում ներառվեց 2007 թվականի 
ապրիլի 25–ի նոր օրենքով, որը փոխատեղեց երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց վե րա բեր յալ 2003/109/ԵՀ 
հրա հանգը։ Այս կար գա վի ճակը, պա հանջի դեպքում, պետք է տրա մա դրվի 
երրորդ երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու Բելգիայում 5 տարի օրինական և 
շարունակական կերպով գտնվելուց հետո, եթե նա Բելգիայում չի բնակվում 
ժա մա նակավոր հիմունքներով, ունի կայուն, կանոնավոր և բավարար ֆի նան-
սա կան միջոցներ՝ իր և իր ըն տա նիքի կարիքները հոգալու և, արդյունքում, 
Բելգիայի համար բեռ դառնալուց խուսափելու համար և ունի բժշկական ապա-
հո վա գրու թյան ծածկույթ։ Նման անձանց տրա մա դրվում է ԵՀ երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որը նման է բնա կություն հաս տատած 
օտար երկ րա ցիների ինքնությունը հաստատող քարտին։ Այս կար գա  վի ճակի 
հիմնական առավելությունը, այ նուա մե նայ նիվ, ԵՄ տարածքում տեղաշարժվելու 
ազատության որոշակի ընդլայնումից օգտվելու հնա րա վորու թյունն է։239

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Ընտանիքի վե րա միա վորման առումով, հիմնականում տարբերակում կարելի է 
կա տա րել ԵՄ քա ղա քա ցիների (ներառյալ Բելգիայի քա ղա քա ցիների) ըն տա նի-
քի անդամների և երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների միջև։

ԵՄ քաղաքացուն (ներառյալ Բելգիայի քա ղա քա ցիները) միանալու կամ 
ուղեկցելու իրա վունք ունեցող ըն տա նիքի անդամներն են՝ հովանավորի 
ամուսինը, հովանավորի կամ նրա ամուսնու ժառանգները (պայ մանով, որ 
նրանք լինեն 21 տարեկանից փոքր կամ՝ խնամքի տակ գտնվող), հովանավորի 
կամ նրա ամուսնու խնամարկյալ նախնիները և նախնու կամ ժառանգի 
ամուսինը։ Ընտանիքի անդամներն օգտվում են իրավական նույն ռեժիմից, ինչ 
ԵՄ քա ղա քա ցիները (1980 թվականի օրենքի 40–րդ հոդված)։

Երրորդ երկրի քաղաքացուն միանալու իրա վունք ունեցող ըն տանիքի անդամ-
ներն են՝ 21 տարին չլրացած ամուսինը կամ զուգ ըն կերը և նրանց երեխաները՝ 
պայ մանով, որ նրանք լինեն 18 տարեկանից փոքր և չամուսնացած։ Հետևյալ 
երկու պայ ման ները պետք է բավարարվեն. հովա նավորը պետք է ունենա իր 
և Բելգիայում գտնվող իր ըն տա նիքի վրա տարածվող բժշկական ապա հո վա-
գրու թյուն և ամբողջ ըն տա նիքի համար հարմար կացարան։ Ինչ վերաբերում 

239 Բացառությամբ Դանիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թա գա վո րու թյան, որոնց համար 2003/109/
ԵՀ հրա հանգը պարտադիր չէ։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

է կացարանին, ապա այն համարվում է հարմար, եթե բավարարում է տվյալ 
շրջանում240 անվտանգությանը և առողջությանը ներ կա յացվող պա հանջներին։ 
Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքը չի տարածվում միայն Բելգիայում 
գտնվելու անսահ մանափակ իրա վունք ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
վրա, այլ նաև կիրառելի է նրանց համար, ովքեր սահ մանափակ ժամ կետով են 
ընդունվել: Այ նուա մե նայ նիվ, եթե հովանավորն ուսանող է, ապա նա պետք է 
ունենա կայուն, կանոնավոր և բավարար ֆի նան սա կան միջոցներ։ Բելգիայում 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար ֆի նան սա կան միջոցների առկայության 
պա հանջ չի ներ կա յացվում, բացառությամբ այն հատուկ դեպքերի, որոնք 
կապված են հաշ ման դա մու թյուն ունեցող երեխաների հետ։ Վերոնշյալ 
չափորոշիչները չբավարարող անձինք ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք 
չունեն, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, կարող են դիմել դրա համար (1980 թվականի 
օրենքի 9–րդ հոդված)։ Համապատասխան մարմիններն ունեն հայեցողական 
իրա վունք՝ թույլատրելու կամ մերժելու նրանց Բելգիայում գտնվելը։ 

2.3.3.2.Աշխատանքը

Զեկույցի այս բաժինը վերաբերում է երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիներին, 
ովքեր ցանկանում են Բելգիայի տարածք ընդունվել աշ խա տանքի նպա տակով 
և չի անդրադառնում այլ նպա տակներով ըն դուն ված անձանց՝ աշ խա տա շու կա 
մուտքի հնա րա վորու թյան խնդրին։

Հարկ է տարբերակել վարձու աշ խա տանք և ոչ վարձու աշ խա տանք փնտրող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին։ Այ նուա մե նայ նիվ, երկու դեպքում էլ, աշ խա-
տա շու կա մուտք ունենալու համար անհրաժեշտ է նախնական թույլա տրություն։ 
Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններից տարբերվող այդ թույլատրու-
թյուն ների համար, ըստ էության, պա հանջվում է, դիմում ներ կա յաց նել 
արտերկրից, այլ ոչ թե Բելգիայի տարածքից։

Վարձու աշ խա տանքը

Զբաղվածության քա ղա քա կանության համար պատասխանատու երեք 
շրջանները վարձու աշ խա տողներին աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններ տրա մա-
դրելու իրավասություն ունեն։ Շրջանները միայն գործադիրի իրավասություն 
ունեն և, հետևաբար, պետք է կիրառեն աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
վե րա բեր յալ Դաշնային իշխանության կողմից ըն դուն ված կանոնները։ 
Յուրաքանչյուր շրջանում իրավասու մարմինը Զբաղվածության հարցերով 
նախարարությունն է։

Բելգիայում գոյություն ունեն աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների երեք տեսակ-
ներ. թույլ տվու թյուն՝ որպես աշ խա տողներ երկիր մուտք գործող ներ գաղ-
թողների համար («B» տեսակի թույլ տվու թյուն), թույլ տվու թյուն՝ Բելգիայում 

240 Շրջանները պատասխանատու են բնակարանային քա ղա քա կանության իրականացման 
համար։
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Բելգիա

գտնվելու տևական իրա վունք արդեն ունեցող օտար երկ րա ցիների համար («A» 
տեսակի թույլ տվու թյուն), թույլ տվու թյուն՝ Բելգիայում գտնվելու ժա մա նակավոր 
իրա վունք արդեն ունեցող անձանց, ինչպես օրինակ՝ ուսանողների համար 
(«C» տեսակի թույլ տվու թյուն):

«B» տեսակի թույլ տվու թյունը տրվում է միայն մեկ գործատուի մոտ (ոչ թե 
պարզապես տվյալ մաս նա գի տությամբ) աշխատելու համար և վավերական 
է մեկ տարի ժամ կետով, սակայն ենթակա է երկարացման։ Ի տարբերություն 
«B» տեսակի թույլտվության՝ «A» տեսակի թույլ տվու թյունը վավերական է 
կոնկրետ մաս նա գի տության համար՝ առանց ժամ կետային սահ մանափակման, 
մինչդեռ «C» տեսակի թույլ տվու թյունը վավերական է ցանկացած մաս նա գի-
տությամբ աշխատելու համար, բայց միայն սահ մանափակ ժամ կետով։

Բելգիական համակարգը հիմնված է «թափուր աշխատատեղ» սկզբունքի 
վրա, հետևաբար, նախքան վարձու աշ խա տողը կկարողանա դիմել աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյուն ստա նալու համար, գործատուն պետք է դիմի 
«աշխատատեղի զբաղեցման թույլատրության» համար, որը կհանձնվի միայն 
այն դեպքում, եթե տեղական աշ խա տա շու կայում անհնար է գտնել աշ խա-
տող, ով կարող է զբաղեցնել տվյալ թափուր պաշտոնը (ինչը հաճախ կոչվում 
է «աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն»)։ Ավելին, թույլատրությունները 
հանձնվում են միայն այնպիսի երրորդ երկրներից եկող աշ խա տողներին, 
որոնք Բելգիայի հետ ունեն աշ խա տողների զբաղվածությանը վերաբերող մի-
ջազ գա յին հա մա ձայնագրեր։241

Այդուհանդերձ, գոյություն ունի երկու էական բացառություն աշ խա տա շու-
կայի ուսում նա սի րության պա հանջից։ Նախ, որոշակի կա տե գո րիաներ, 
օրինակ՝ երկրում գտնվելու անսահ մանափակ իրա վունք ունեցող երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիները, շահում են իրենց մասով թեստ անցկացնելու պա հանջը 
չկիրառելուց։ Երկրորդ, այլ կա տե գո րիաների համար աշ խա տա շու կայի ուսում-
նա սի րություն չի անցկացվում, քանի որ Բելգիայում առկա է տվյալ տեսակի, 
օրինակ՝ բարձր որակավորում ունեցող աշ խա տողների պա հանջարկ։ 

«B» տեսակի թույլտվությամբ աշ խա տող երրորդ երկրի քա ղա քա ցին «А» 
տեսակի թույլ տվու թյուն ստա նալու իրա վունք ունի՝ որոշակի թվով տարիների 
ընթացքում աշխատելուց հետո. հիմնականում՝ չորս տարի, սակայն, եթե նրա 
ծագման երկիրն աշ խա տանքի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին հա մա ձայնագիր 
է կնքվել Բելգիայի հետ, ապա երեք տարի, և, երկու դեպքերում էլ մեկ տարի 
պակաս, եթե նրա ամուսինը կամ երեխաներն օրինական կերպով Բելգիայում 
են գտնվում նրա հետ։ «А» տեսակի թույլ տվու թյունը ժա մա նակի և աշ խա-
տանքի բնույթի առումով առանց սահ մանափակումների աշխատելու իրա վունք 
կտա։ Ավելին, «А» տեսակի աշ խա տանքի թույլտվության հիման վրա, երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիները կարող են ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն՝ վավերականության անորոշ ժամ կետով (նույնիսկ եթե թույլտվության 
ժամ կետը, որպես կանոն, պետք է երկարացվի յուրաքանչյուր տարի, երկրում 

241 Դրանք են՝ Ալժիրը, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Խորվաթիան, Մակեդոնիան, Մարոկկոն, 
Թունիսը, Թուրքիան, Սերբիան և Մոնտենեգրոն։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գտնվելու իրա վունքն այլևս ժամ կետային սահ մանափակում չունի)։ Այս 
համակարգը վկայում է այն մասին, որ ներ գաղ թող աշ խա տողը Բելգիայում 
գտնվելու և աշխատելու իր իրա վունքն ամրապնդելու հնա րա վորու թյուն ունի 
առա վե լա գույնը չորս տարի հետո։ 

Դիմողները աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլատրությունների 
համար պետք է դիմեն առանձին–առանձին։ Աշխատանքի թույլատրու թյուն-
ների երկու տեսակները տրա մա դրվում են Բելգիայի դեսպանատան կամ 
հյուպատոսության կողմից։ Երբ ներ գաղ թողի՝ երկրում գտնվելու նպա-
տակն աշխատելն է, ապա նրան վիզա կհանձնվի միայն այն դեպքում, եթե 
հանձնվել է աշ խա տանքի թույլատրությունը։ Այս առումով, աշ խա տանքի 
թույլատրությունն ավելի առաջնային է, քան բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունը՝ նույնիսկ եթե ներ գաղ թողը, բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը 
կորցնելու դեպքում, կարող է կորցնել իր՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Ոչ վարձու աշ խա տողների համար գործող թույլատրությունների համակարգը 
նույնն է, ինչ վերը նկարագրված՝ վարձու աշ խա տողների համար գործող 
համակարգը։ Աշխատանքի թույլտվության փոխարեն՝ աշ խա տողը պետք է 
դիմի մաս նա գի տա կան քարտ ստա նալու համար։ Երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
հանդիսացող ոչ վարձու աշ խա տողներին մաս նա գի տա կան քարտեր տրա մա-
դրելու համար իրավասու է Դաշնային իշխանությունը։ 

Իրավասու վարչական մարմինը քարտը տրա մա դրելու հայեցողական իրա-
վունք ունի, եթե տվյալ ծրագիրը հետաքրքրություն է ներ կա յաց նում Բելգիայի 
համար տնտեսական տեսանկյունից (օրինակ՝ որովհետև ստեղծում է որոշակի 
թվով նոր աշխատատեղեր, բավարարում է տնտեսական որևէ կարիք, 
խթանում է նորարարական գոր ծու նեու թյունը և այլն) կամ ելնելով սո ցիա լա-
կան, մշակութային, գեղարվեստական կամ մարզական նկատառումներից։ 
Որոշ կա տե գո րիաներ, օրինակ՝ երկրում գտնվելու անսահ մանափակ իրա-
վունք ունեցող ներ գաղ թողները, օգտվում են իրենց մասով թեստ անցկացնելու 
պա հանջը չկիրառելու հնա րա վորու թյունից։ 

Բելգիայի իրա վունքը նպա տակաուղղված է հեշտացնելու բարձր որակավորում 
ունեցող աշ խա տողների՝ աշ խա տա շու կա ընդունումը։ Առնվազն բարձրագույն 
կրթու թյուն (այսինքն՝ համալսարանական ուսում, ինչպես նաև միջնակարգ 
կրթու թյունից հետո ուսում այլ բարձրագույն հաստատություններում) ունե ցող 
անձինք կարող են ստա նալ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ առանց նախօրոք 
իրականացվող աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության, եթե նրանց աշխա-
տա վարձը՝ տարեկան 33 082 եվրոյից բարձր է։ Տեսականորեն, նրանց աշ-
խա տանքի տևո ղու թյունը չի կարող գերազանցել չորս տարին. այն կարող է 
երկարացվել մեկ անգամ՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք տարեկան 
կտրվածքով վաստակում են 55 193 եվրո։ Գործնականում, այս անձանց մեծ 
մասին, հետագայում, հեշտությամբ տրա մա դրվում է բնա կության/կա ցու-
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Բելգիա

թյան անսահ մանափակ թույլ տվու թյուն, որը նրանց թույլ է տալիս աշխատել 
Բելգիայում առանց որևէ սահ մանափակման։ 

Կարելի է նշել, որ այս համակարգը հիմնվում է ոչ թե աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն ձեռք բերելու պա հանջից հրաժարվելու վրա, այլ խիստ հեշտացված 
ըն թա ցա կարգի վրա. եթե անձինք բավարարում են կրթական աստիճանի 
և աշխատավարձի հետ կապված օբյեկտիվ պայ ման ները, ապա թույլ տվու-
թյունը հանձնվում է պարզապես դիմումի հիման վրա՝ առանց վարչական 
հայեցողական իրա վունք կիրառելու։ Ավելին, այդ անձինք կարող են դիմում 
ներ կա յաց նել անգամ այն դեպքում, երբ նրանք արդեն մուտք են գործել 
Բելգիա, կամ եթե նրանք գալիս են որևէ այնպիսի երկրից, որի հետ Բելգիան 
կնքել է աշ խա տողների զբաղվածությանը վերաբերող մի ջազ գա յին հա մա-
ձայնագիր։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Սեզոնային աշ խա տողների համար աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների մասին 
Դաշնային օրենս դրու թյամբ հատուկ դրույթներ չեն նա խա տես վում։ Դա 
նշանակում է, որ այդ աշ խա տողները և նրանց գործատուները պետք է, որպես 
կանոն, յուրաքանչյուր տարի դիմեն անհրաժեշտ թույլատրությունները ստա-
նալու համար։ Այդուհանդերձ, ֆլամանդական և վալոնիական շրջանները 
գործատուների և աշ խա տողների ներ կա յացուցիչ կազ մա կեր պու թյունների հետ 
ըն դու նել են շրջանակային հա մա ձայնագրեր՝ նման դեպքերում աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյունների տրա մա դրումը դյուրացնելու նպա տակով։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն ունեն բարձրագույն կրթու թյուն ստա-
նալու նպա տակով Բելգիայի տարածք ընդունվելու օրենքով շնորհված իրա-
վունք, եթե նրանք գրանցված են որևէ կրթական հաստատությունում, ունեն 
բավարար ֆի նան սա կան միջոցներ և ներ կա յացրել են իրավախախ տումների 
համար պատասխանատվության ենթարկված չլինելու մասին փաստող 
վկայական (եթե անձի 21 տարին լրացել է)։ 

Ֆինանսական միջոցները լայն սահ մանում ունեն, և դրանց վե րա բեր-
յալ պայ մանը կարող է բավարարվել, օրինակ՝ ֆի նան սա կան միջոցների 
նվա զա գույն չափի առկայության դեպքում, որը յուրաքանչյուր տարի սահ-
մանվում է թագավորական կա նո նա կարգով։ 2007 թվականին դա կազմում էր 
ամսական 524 եվրո, գումարած 150 եվրո՝ ըն տա նիքի յուրաքանչյուր անդամի 
համար։ Հաշվի է առնվում աշխատավարձը, որն ուսանողը կարող է ստա-
նալ օրինականորեն աշխատելով՝ ուսման համար նա խա տես ված ժա մա-
նակահատվածից դուրս։ Բացի այդ, կարող է բավարար լինել առողջության, 
երկրում գտնվելու, ուսման և վերադարձի հետ կապված ծախսերը ծածկող 
դրամաշնորհը կամ փոխառությունը, կամ երրորդ անձի կողմից առնվազն 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մեկ ուսում նա կան տարվա համար տրա մա դրված երաշ խիքը տվյալ ուսանողի 
առողջության, երկրում գտնվելու, ուսման և վերադարձի հետ կապված 
ծախսերը հոգալու մասին։ 

Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին կանոններում առկա են հատուկ 
դրույթներ վե րա պատ րաստվողների համար։ Թույլատրություններն ու թույլ-
տվու թյունները տրա մա դրվում են առանց աշ խա տա շու կայի ուսում նա-
սի րության՝ հետևյալ պայ ման ների բավարարման դեպքում. վե րա պատ-
րաստվողը երկրում գտնվելու ընթացքում չի զբաղվի որևէ այլ աշ խա տանքով, 
վե րա պատ րաստման ծրագիրը նախատեսում է լրիվ զբաղվածություն, ծրագրի 
տևո ղու թյունն առա վե լա գույնը 12 ամիս է, ինչպես նաև պայ մանագիր, որտեղ 
նշվում է վե րա պատ րաստման ծրագիրը և աշխատավարձը, որը չի կարող 
լինել օրենքով սահ մանված նվա զա գույն աշխատավարձից ցածր, և որը 
թարգմանված է վե րա պատ րաստվողի լեզվով և ստորագրված նրա կողմից։

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ 

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ներ գաղթին վերաբերող՝ Բելգիայում 
սահ մանված պայ ման ները, ընդհանուր առմամբ, հա մա պա տաս խանում 
են ԵՄ կա նո նա կարգերին։

Նույնիսկ 2006 թվականի վերջին բարեփոխումներից հետո Բելգիայում ըն-
տա նիքի վե րա միա վորմանը և օտարերկրյա ուսանողների ընդունմանը 
վերաբերող կանոնները շարունակում են բավականին մեղմ մնալ եվրոպական 
ստանդարտների և այլ անդամ երկրների կողմից կիրառվող տարբերակների 
համեմատությամբ։ Հետագայում պարզ կդառնա, թե ինչպիսի կիրառություն 
կունենա հարմար կացարանին վերաբերող նոր պա հանջը, և թե արդյոք դրա 
արդյունքում գործնականում ավելի կդժվարանա ըն տա նիքի վե րա միա վորումը։

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը 

Բնակության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
գոյակցության հարցը

Բնակության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի համար տարբեր թույլ տվու թյունների 
գոյակցությունը բավականին բարդացնում է Բելգիայում գործող համակարգը։ 
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Դա, մասնավորապես, վերաբերում է «B» տեսակի թույլ տվու թյուն (Բելգիայում 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող աշ խա տողների համար նա խա տես-
ված թույլ տվու թյուն) ստացող անձանց։ 1980 թվականի օրենքով չի նա խա-
տես վում, որ այդ թույլ տվու թյունը հա մա պա տաս խան անձին տալիս է բնա-
կության/կա ցու թյան իրա վունք։ Նույնիսկ եթե հստակ չէ, թե գործնականում 
կան արդյոք խնդիրներ, աշ խա տանքին առնչվող և բնա կությանը/կա ցու թյանը 
վերաբերող օրենքների միջև ավելի լավ կապը ներ գաղ թողների համար 
կապահովի իրավական որոշակիության և հստակության առավել բարձր մա-
կար դակ։ Անկասկած, դա է պատճառը, որ ՀԿ–ներն առաջարկել են փոփոխել 
1980 թվականի օրենքը՝ ներ գաղ թող աշ խա տողների համար նոր կար գա վի-
ճակ ստեղծելու նպա տակով, որը, կախված աշ խա տանքային պայ մանագրի 
գործողության ժամ կետից,242 կարող է լինել ժա մա նակավոր կամ մշտական։ 
Ավելին, լրջորեն պետք է քննարկվի բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի 
համար մեկ միասնական թույլ տվու թյուն սահ մանելու հարցը։ 

Աշխատանքի թույլ տվու թյուններին վերաբերող կանոնները, որոնք նախկինում 
չափազանց խրթին էին, վերջերս, բարեբախտաբար, հստակեցվել են, 
սակայն, ավելին կարող է նա խա տես վել։ Օրինակ՝ վիճելի է Բելգիայում ժա-
մա նակավոր հիմունքներով գտնվող անձանց (օրինակ՝ ուսանողների) համար 
նա խա տես ված «C» տեսակի աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը պահպանելու 
անհրաժեշտությունը. ո՞րն է նման պա հանջի իմաստը, եթե թույլ տվու թյունը 
մեքենայաբար տրա մա դրվում է պարզապես դիմումի հիման վրա։ Բացի 
դրանից՝ պետք է հնա րա վոր լինի բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության մեջ 
աշ խա տա շու կա մուտք գործելու վե րա բեր յալ անհրաժեշտ նշում կա տա րել՝ 
տվյալ անձին և հավանական գործատուներին տեղեկացնելու, ինչպես նաև 
ստուգողներին՝ աշ խա տա շու կա մուտք գործելու օրինականությունը ստուգելու 
հնա րա վորու թյուն տալու նպա տակով։

Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների իրա վունքների վե րա բեր յալ ՄԱԿ–ի 
1990 թվականի կոնվենցիայի վավերացման հարցը 

Բոլոր միգ րանտ աշ խա տողների պաշտպանության վե րա բեր յալ 1990 
թվականի ՄԱԿ–ի կոնվենցիայի շուրջ որոշ քննարկումներ են ընթացել, որն, 
ի տարբերություն ԱՄԿ–ի թիվ 143 և թիվ 157 կոնվենցիաների, Բելգիան չի 
վավերացրել։ 2003 թվականին ակադեմիական ուսում նա սի րություն է կա-
տա րվել Բելգիայի կողմից այդ կոնվենցիայի հնա րա վոր վավերացման 
հետևանքների վե րա բեր յալ։ Ի տարբերություն Դաշնային Կառավարության 
պնդմանը՝ ուսում նա սի րության հեղինակները հանգել են այն եզրակա-
ցու թյան, որ կոնվենցիայի վավերացմանը չեն հետևի էական փո փո խու-
թյուններ միգրացիայի վե րա բեր յալ Բելգիայի օրենս դրու թյան մեջ, սակայն, 
դա չի նշանակում, որ այն որևէ ազդեցություն չի ունենա։ Մի կողմից, դրանով 

242 Այս դիրքորոշումն արտահայտվել է 2003 թվականին՝ ՓՖԿ–ի (Vlaams Minderhenden Centrum-ի, 
Փոքրամասնությունների ֆլամանդական կենտրոնի) կողմից և 2007 թվականին՝ ԱՄՖ–ի (Forum 
Asylum and Migrations/ Ապաստանի և միգրացիայի ֆորումի՝ ՀԿ–ների ֆեդերացիա) կողմից։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կամրապնդվեն որոշ իրա վունքներ՝ ստա նալով մի ջազ գա յին իրավական 
հիմք, մինչդեռ, մյուս կողմից, Բելգիայից կպա հանջվի ապահովել աշ խա-
տողների համար բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների 
փոխկապ վա ծու թյունը, ինչպես նաև անօրինական ներ գաղթի դեմ պայքարին 
և չփաստաթղթավորված միգ րանտների կանոնականացմանը վերաբերող 
ռազմավարությունների ավելի հետևողական բնույթը։ Երկրորդ արդյունքը 
հատկապես կարևոր է, քանի որ Բելգիայում ներ գաղթի և զբաղվածության քա-
ղա քա կանությունները բավականաչափ փոխկապակցված չեն: Աշխատուժի 
ներ գաղթը դադարեցվել է՝ ըստ օրենքի, սակայն երրորդ երկրի շատ քա ղա-
քա ցիներ անօրինական կերպով աշխատում են՝ իրենց գործատուներին շատ 
փոքր ռիսկերի ենթարկելով: Ֆլամանդական կա ռա վա րու թյունն արտահայտել 
է նշված կոնվենցիան վավերացնելու իր պատրաստակամությունը, սակայն, 
Դաշնային իշխանությունը շարունակում է դա համարել ոչ նպա տակահարմար։ 
Իրավիճակը կարծես փակուղային է, քանի որ, ըստ Բելգիայի իրա վունքի, 
այս կոնվենցիան «խառը» հա մա ձայնագիր է (քանի որ այն վերաբերում 
է Դաշնային իշխանության, ինչպես նաև շրջանների և համայնքների 
իրավասություններին): 

Ներքին գործերի նախարարության Օտար երկ րա ցիների հարցերով 
գրա սե նյակի գոր ծու նեու թյան հետ կապված խնդիրները

Մար դու իրա վունքների դաշնային պաշտպանի տարեկան զեկույցների հա-
մա ձայն՝ Ներքին գործերի նախարարության դեմ գրեթե բոլոր բողոքները 
վերաբերում են Օտար երկ րա ցիների հարցերով գրա սե նյակին: 2006 
թվականին մար դու իրա վունքների պաշտպանն ընդգծել էր մի քանի կարևոր 
հան գա մանք: Նախ, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը երկարացնելու 
համար անհրաժեշտ ժա մա նակը վեցից ութ շաբաթ է, ինչը բավարար չէ, 
քանի որ անձանց խորհուրդ է տրվում դիմումները ներ կա յաց նել նախապես՝ 
երկուսից չորս շաբաթ շուտ: Արդյունքում, մարդիկ հայտնվում են իրենց աշ խա-
տանքը կորցնելու վտանգի առջև և չեն կարողանում ճամփորդել: Երկրորդ, 
չի պահպանվում ողջամտության սկզբունքը, քանի որ կանոնականացման 
դիմումների վե րա բեր յալ որոշումները կարող են չկայացվել երկու տարի 
շարունակ կամ ավելի երկար:

Բելգիայի միգրացիոն օրենս դրու թյան մասին երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
կարծիքների հետազոտման արդյունքները ցույց տվեցին, որ մարդիկ չեն 
հասկանում, որ ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար գործող ըն թա ցա կարգը 
երկար է և բարդ: Որոշ ջանքեր են գործադրվել Օտար երկ րա ցիների հարցերով 
գրա սե նյակի կայքէջի միջոցով դիմողներին հասանելի՝ ըն թա ցա կարգի և դրա 
տևո ղու թյան վե րա բեր յալ տեղեկատվությունը բարելավելու ուղղությամբ: 

Եվ վերջապես, ներ գաղ թողների, նրանց իրավաբանների, օտար երկ րա-
ցիներին ուղղված քա ղա քա կանության մասնակիցների և դիտորդների, 
լրագրողների և նույնիսկ շատ քա ղա քա կան գործիչների անվստահության 
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բարձր մա կար դակը կարող է լուրջ խնդիր համարվել Բելգիայում ներ-
գաղթի հետևողական քա ղա քա կանության մշակման համար: Այս 
վարչական մարմնի հեղինակությունը հաճախ շատ ցածր է ոչ միայն տհաճ 
գործառույթների համար, ինչպիսին է չփաստաթղթավորված միգ րանտներին 
ուժով վերադարձնելը, պատասխանատու լինելու, այլ նաև թույլ վարչական 
կառավարման և հաղորդակցման խնդիրների պատճառով: Նման իրավիճակի 
ստեղծման պատճառները տարբեր են՝ և՛ քա ղա քա կան են, և՛ վարչական, 
սակայն Օտար երկ րա ցիների հարցերով գրա սե նյակի աշ խա տանքը 
բարելավելու համար որոշ փո փո խու թյուններ պետք է նա խա տես վեն՝ դրա 
վստահելիությունը վերականգնելու նպա տակով: 

Շատ ավելի բարձր կարծիքը, որ Բելգիայում մարդիկ ունեն փախս տա կան-
ներին ուղղված քա ղա քա կանության համար պատասխանատու վարչական 
մարմնի մասին՝ չնայած 85-90 տոկոս կազմող ապաստանի դիմումների 
մերժման ցուցանիշի, վկայում է այն մասին, որ դա անհնար չէ նույնիսկ շատ 
դժվարին իրավիճակում:

Ֆրան սիական և ֆլամանդական համայնքների տարամետ կարծիքները 
ներ գաղթի վե րա բեր յալ 

Բելգիան դաշնային պե տու թյուն է՝ կազմված դաշնության մեջ միավորված 
երկու տարբեր պե տու թյուններից (Բրյուսելի, Ֆլանդրիայի ու Վալոնիայի 
շրջանները և ֆլամանդական, ֆրանսիական ու գերմանական համայնքները), 
որոնց տարածքները մասամբ համընկնում են, և որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 
իրավասությունների տարբեր շրջանակ: Միգրացիոն հարցերը բաշխվում են՝ 
ըստ իշխանության երեք մա կար դակների. բնա կությանն/կա ցու թյանն առնչվող 
հարցերի համար իրավասու է Դաշնային իշխանությունը, մինչդեռ երրորդ 
երկրներից աշ խա տանքի վերցված քա ղա քա ցիներին աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուններ տրա մա դրելու համար իրավասու են շրջանները,243 իսկ ինտեգրման 
հարցերի համար՝ համայնքները: Այս տարբեր մա կար դակների միջև զգալի 
համագործակցություն ծավալելու կարիք չի զգացվում, ինչը խնդիրներ 
կառաջացներ, եթե Բելգիան որոշեր հաստատել ներ գաղթի հետևողական և 
ընդհանրական քա ղա քա կանություն: 

Այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքում է, որ հիմնական երկու համայնքները 
(ֆրանսիական և ֆլամանդական) ներ գաղթի հարցերի վե րա բեր յալ 
արտահայտում են ավելի ու ավելի տարամետ կարծիքներ։ Աշխատաշու-
կայում առկա իրավիճակը և զբաղվածության ռազմավարությունները 
նույնպես բավականին տարբեր են երեք շրջաններում, իսկ ֆլամանդական 
համայնքն այդ ոլորտում առավել անկախ գործելու իր պա հանջն է 

243 Դա չի վերաբերում տրա մա դրումը կար գա վորող կանոններին, որոնք դեռևս գտնվում են 
Դաշնային իշխանության իրավասության տակ. այսպիսով, շրջաններն այդ ոլորտում, իրականում, 
ունեն միայն գործադիր լիազորություններ։ Ներգաղթող ոչ վարձու աշ խա տողների դեպքում աշ-
խա տանքի թույլատրությունների վե րա բեր յալ կանոնների և դրանց տրա մա դրման համար 
իրավասու է Դաշնային իշխանությունը։ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

վճռականորեն արտահայտում։ Ավելին, «Vlaams Belang» («Ֆլամանդական 
շահ») ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունը, որը 1991 թվականից ի վեր 
յուրաքանչյուր ընտրության ժա մա նակ գրավել է զգալի թվով ֆլամանդացի 
ընտրողների՝ Ֆլանդրիայի անկախությանը վերաբերող և հզոր հականեր-
գաղթային միջոցառումներ ներառող ծրագրի շնորհիվ, իր հզորությամբ 
նպաստում է Բելգիայի հյուսիսում և հարավում միգրացիայի առումով տարբեր 
քա ղա քա կան միջավայրերի գոյությանը։ 

Ինտեգրումն այն հիմնական ոլորտն է, որտեղ հստակորեն արտահայտվում 
և տեսանելի են տարամետ կարծիքները և որի շրջանակներում միայն 
ֆլամանդական համայնքն է նախաձեռնել պարտադիր քա ղա քա կանություն։ 
Այս փաստը, որը վկայում է ներ գաղթի քա ղա քա կանության հարցում 
համայնքների ավելի ու ավելի տարամետ տեսակետների մասին, զարմանալի 
չէ, քանի որ ֆլամանդական և ֆրանսիական քա ղա քա կանությունների վրա 
զգալի ազդեցություն են ունենում հա մա պա տաս խանաբար Նի դեռ լանդները և 
Ֆրան սիան։ 

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Վերջերս, Բելգիայի իշխանություններն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձրել 
միգրացիայի և զարգացման միջև առկա կապին։ 2004 թվականին Սենատը մի 
ամբողջական հատուկ զեկույց հրապարակեց «Միգրացիան և զարգացումը. 
ապագայի ուժերը» անվանումով (Միգրացիայի և զարգացման վե րա բեր-
յալ զեկույց) և ներ կա յացրեց մի շարք առաջարկներ։ Առաջարկներից մեկը 
վերաբերում էր «C» տեսակի աշ խա տանքի թույլտվության շրջանակի ընդլայն-
մանը, այնպես, որ այն ներառի նաև երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիներին, 
ովքեր աշխատում են հյուսիսի և հարավի միջև իրականացվող գործըն-
կերության ծրագրերում, որոնք հաստատվել են Համագործակցության հար-
ցերով նախարարության կողմից։ Առաջարկվում էր նաև ստեղծել միգրա-
ցիայի և զարգացման հարցերի վե րա բեր յալ քա ղա քա կանությունների համա-
կարգ ման համար պատասխանատու մի կառույց։ Ավելին, առաջարկվում էր 
փոփոխել 1999 թվականի մայիսի 25–ի օրենքը, որով սահ մանվում են համա-
գոր ծակցության համար առաջնային համարվող պե տու թյունները՝ դրա նում 
ներառելով չափորոշիչներ՝ կարևորելով Բելգիայում գտնվող այն ներ գաղ թող-
ներին, ովքեր կարող են ներդրում ունենալ այդ համագործակցության գործում։ 

Բելգիայի կա ռա վա րու թյունը վերջին երկու տարիների ընթացքում չափազանց 
ակտիվ մասնակցություն է ունեցել նաև 2006 թվականի մարտի 15–ին և 16–
ին Բրյուսելում՝ Միգրացիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) և 
Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ միգրացիայի և զարգացման վե րա-
բեր յալ համաժողովի և, մասնավորապես, 2007 թվականի հուլիսի 9-ից 11–ին՝ 
Միգրացիայի և զարգացման վե րա բեր յալ Համաշխարհային ֆորումի առաջին 
հանդիպման կազմակերպման գործում՝ որպես նույն թեմայի վե րա բեր յալ 
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Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան բարձրաստիճան երկխոսությանը 
հաջորդող միջոցառում։ 

1990 թվականից ի վեր՝ Բելգիան ունեցել է Ներգաղթի և ապաստանի 
հարցերով հատուկ դեսպան։ Սակայն, միգրացիայի և զարգացման ոլորտում 
այս պաշտոնը կարծես թե էական դեր չի խաղում։ 

Կարևորն այն է, որ Բելգիայի՝ Զարգացման շուրջ համագործակցության 
հարցերով նախարարության կողմից ֆինանսավորվում են միգրացիան 
և զարգացումը կապող որոշ ծրագրեր՝ ներառյալ Մարոկկոյից ար տա-
գաղթողների համար իրականացվող MEDMA [ՄԵԴՄԱ] ծրագիրը և 
Կոնգոյի, Ռուանդայի և Բարունդիի սփյուռքի համար իրականացվող 
MIDA Great Lake [ՄԻԴԱ Մեծ Լիճ] ծրագիրը։ Այս ծրագրերը կենտրոնացած 
են երրորդ երկրների վրա, և դրանք բոլորն էլ իրականացվում են ՄՄԿ–ի 
կողմից։ 

Հարկ է նշել, որ Բելգիան դեպի ներ գաղ թողների ծագման երկրներ կա-
տա րվող դրամական փոխանցումների ութերորդ ամենամեծ աղբյուրն է։ 
Սենատը որոշեց «Միգրանտների դրամական փոխանցումների» վե րա բեր յալ 
մի շարք լսումներ կազմակերպել 2007 թվականին, որոնք ընդհանրացվեցին 
մեկ զեկույցում, որին, սակայն, չհաջորդեց առաջարկների ներ կա յացումը 
(Դրամական փոխանցումների վե րա բեր յալ զեկույց)։ 

Երկու հան գա մանք կարելի է նշել՝ կապված շրջանառու միգրացիայի 
գաղափարի հետ, որը ներկայումս, կարծես թե, նախընտրելի տարբերակն 
է։ Նախ, 1960–ական թվականներից ի վեր սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան 
ոլորտում Բելգիան երկկողմ հա մա ձայնագրեր է կնքել Ալժիրի, Ավստրալիայի, 
Կանադայի, Չիլիի, Խորվաթիայի, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապե-
տու թյան, Իսրայելի, Մարոկկոյի, Ֆիլիպինների, Թունիսի, Թուրքիայի, 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նախկին Հարավսլավիայի հետ։ Այդ 
կոնվենցիաներով երկու երկրների քա ղա քա ցիների համար էլ երաշ խա վորվում 
են խտրականության բացառման սկզբունքը, ձեռք բերված իրա վունքերի 
պաշտպանությունը, ինչպես նաև որոշակի պայ ման ներով նպաստների 
«արտահանումը»։ Մասնավորապես, նման հա մա ձայնագրերը, սո վո րա բար, 
արտերկրում կենսաթոշակներ և ընտանեկան նպաստներ ստա նալու, ինչպես 
նաև երկու երկրներում էլ առողջապահական ծա ռա յու թյուններից օգտվելու 
հնա րա վորու թյուն են տալիս։ Կարելի է նշել, որ Բելգիա ներ գաղ թողների 
ծագման հիմնական երկրները (Մարոկկոն և Թուրքիան) ևս ներառված են այս 
ցանկում։ Ինչպես արդեն նշվել է վարձու աշ խա տանքի վե րա բեր յալ բաժնում, 
Բելգիայում գոյություն չունի երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին տրվող՝ աշ խա-
տանք փնտրողի կար գա վի ճակ։ Թույլատրությունները հանձնվում են միայն 
այնպիսի երրորդ երկրներից եկող աշ խա տողներին, որոնք Բելգիայի 
հետ կնքել են աշ խա տողների զբաղվածությանը վերաբերող մի ջազ գա
յին հա մա ձայնագրեր։ Դրանց թվում են հետևյալ ինը երկրները. Ալժիրը, 
Մակեդոնիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Խորվաթիան, Մարոկկոն, 
Թունիսը, Թուրքիան, Սերբիան և Մոնտենեգրոն։ 
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Երկրորդ, 1980 թվականի օրենքի 19–րդ հոդվածով երաշ խա վորվող «վերա-
դառնալու իրա վունքը» Բելգիայում ապրող ներ գաղ թողներին թույլ է տալիս 
լքել երկիրը մինչև մեկ տարի ժամ կետով՝ առանց որևէ պայ մանի և մեկ տարուց 
ավելի ժամ կետով, եթե նախքան երկրից մեկնելը նրանք ապացուցեն, որ 
«իրենց հետաքրքրությունների կենտրոնը» կմնա Բելգիայում։ Հարկավոր 
է վերլուծել այս վերջին՝ բավարարման առումով թերևս դժվարություններ 
առաջացնող պա հանջի հա մա պա տաս խանությունը՝ պարզելու համար, թե 
արդյոք այն համահունչ է ԵՄ անդամ պե տու թյունների և միգ րանտների 
ծագման երրորդ երկրների միջև շարժունությունը խթանելու նպա տակի հետ։
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Բուլղարիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Բուլղարիան հիմնականում ար տա գաղթի ու տարանցման երկիր է և միայն 
ավելի քիչ չափով՝ ներ գաղթի երկիր: ՄԱԿ-ի Միգրացիայի վե րա բեր յալ 
զեկույցի հա մա ձայն՝ Բուլղարիայում զուտ միգրացիայի ինդեքսը 1995-2000 
թվականների ընթացքում կազմել էր 40 000, ինչը նշանակում է, որ երկրում 
ար տա գաղթողների թիվը 40 000-ով ավելի է ներ գաղ թողների թվից: Այս 
ցուցանիշը անփոփոխ էր մնացել՝ լինելով ճիշտ նույնը, ինչ նախորդ ժա մա-
նակահատվածում (1990–1995թթ.): Այս իրավիճակն, ըստ էության, կարելի է 
բացատրել՝ ելնելով տնտեսական միտումներից. Բուլղարիայում համախառն 
ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) ԵՄ միջինից ցածր մա կար դակի վրա է և համանման 
է հարևան երկրների մա կար դակներին: Արդյունքում, Բուլղարիայի պե տու թյան 
տարածք օրինական կամ անկանոն ներ գաղթի փոխարեն` ռազմավարության 
հետ կապված հիմնական մտահոգությունները վերաբերում են դեպի ԵՄ 
այլ անդամ պե տու թյուններ օտար երկ րա ցիների անկանոն տարանցմանը, 
ինչպես նաև նպա տակաուղղված են այլ անդամ պե տու թյունների տարածքում 
Բուլղարիայի քա ղա քա ցիների անկանոն ներկայությունը կանխելուն: 

Բուլղարիայում ինչպես շարունակական (երկարացման ենթակա մինչև մեկ 
տարի վավերականությամբ թույլ տվու թյուն), այնպես էլ մշտական (առանց ժա-
մա նակավոր սահ մանափակման) բնա կություն/կա ցու թյուն հայցող օտար երկ-
րա ցիները գլխավորապես հարևան երկրների (ինչպես օրինակ՝ Մակեդոնիայի, 
Հունաստանի և Թուրքիայի) և ԵՄ անդամ պե տու թյունների (ինչպես օրինակ՝ 
ՄԹ-ի և Գերմանիայի) քա ղա քա ցիներ են: Այս միտումը չի վերաբերում միայն 
Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Չինաստանին և ԱՄՆ-ին: 2006 թվականի 
դրությամբ՝ Բուլղարիայում մշտական հիմունքներով բնակվում էր 55 684 
օտար երկ րա ցի:244 

Առաջին անգամ 1998 թվականին ըն դուն ված և դրանից հետո հաճախակիորեն 
փո փո խու թյունների ենթարկված՝ «Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում 
գտնվող օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքը Բուլղարիայում միգրացիան 
կար գա  վորող հիմնական օրենսդրական ակտն է: Ի սկզբանե, այն մշակվել էր 
այնպես, որ հա մա պա տաս խաներ եվրոպական պա հանջներին և կա տա րելա-
գործվեց այդ պա հանջների փո փո խու թյուններին զուգահեռ՝ ելնելով ԵՄ-ին 
միա նալու առումով պե տու թյան կար գա վի ճակից: 

244 Շարունակական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ էր շնորհվել 14 694 օտարերկրացու, 
ինչը 20 տոկոսով ավելի էր՝ նախորդ տարվա համեմատությամբ: Նկատվում է աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյունների թվի աճի միտում, թեև դրանք դեռևս բավականին քիչ են՝ տարեկան կազմելով 
միջինը շուրջ 1000 աշ խա տանքային թույլ տվու թյուն: 2006 թվականի ընթացքում՝ տրա մա դրվել կամ 
երկարաձգվել էր 1473 աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն:
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2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Ներգաղթողների հիմնական խմբերը, որոնք կարող են մուտք գործել 
Բուլղարիայի Հանրապե տու թյուն, ներառում են ըն տա նիքի անդամներին, 
ուսանողներին և վե րա պատ րաստվողներին, ինչպես նաև վարձու կամ 
ոչ վարձու աշ խա տանք փնտրող անձանց: Նաև, երկիր մուտք գործել 
թույլատրվում է բիզնեսի և ներդրումային նպա տակներով կամ շահույթ 
չհետապնդող գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու նպա տակով ճամփորդող անձանց 
և, որոշ դեպքերում, այն անձանց, ովքեր ժամանում են բուժման, կենսաթոշակի 
անցնելու, հայրենադարձության նպա տակով, ինչպես նաև նրանց, ովքեր 
ժամանում են հատուկ հիմքերով:245

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաների տրա մա դրման համար պատասխանատու մարմիններն են 
Բուլղարիայի Հանրապե տու թյան դի վա նա գի տա կան և հյուպատոսական ներ-
կա յացուցչությունները: Դիմողը պետք է անձամբ ներ կա յաց նի և ստորագրի 
իր դիմումը՝ հյուպատոսական ծա ռա յու թյան պատասխանատու պաշտոնյայի 
ներկայությամբ:246 «D» տեսակի երկարաժամ կետ վիզայի համար դիմումը 
պետք է հա մա ձայնեցվի Ներքին գործերի նախարարության հետ:

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Որպես ընդհանուր կանոն, երկիր մուտք գործելու համար օտար երկ րա ցին 
պետք է ունենա վիզա, եթե, իհարկե, նա չունի այս պա հանջից ազատված 
երկրի քա ղա քա ցիություն: «Վիզաների մասին» հրամանագրով սահ մանվում 
են վիզաների մի քանի տեսակներ. օդանավակայանով տարանցման համար 
(«A» տեսակի վիզա), տարանցման համար («B» տեսակի վիզա), կարճ ժա մա-
նակով երկրում գտնվելու համար («C» տեսակի վիզա) և երկար ժա մա նակով 
երկրում գտնվելու համար («D» տեսակի վիզա)։ 

245 Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում հավատարմագրություն ունեցող օտարերկրյա 
զանգվածային լրատվամիջոցների թղթակիցների և «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 
մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի հա մա ձայն հատուկ պաշտպանության կար գա վի ճակ ստացած 
օտար երկ րա ցիների համար նա խա տես վում են ընդունման հատուկ հիմքեր:
246 Կարճաժամ ետ վիզաների դեպքում հնա րա վոր է, որ վիզայի համար դիմումը ներ կա յացվի 
զբոսաշրջային օպերատորի կամ լիազորված այլ անձի կողմից: 



241

Բուլղարիա

Կարճ ժա մա նակով երկրում գտնվելու համար վիզաները տրա մա դրվում են 
այն օտար երկ րա ցիներին, ովքեր մեկ կամ մի քանի անգամ են մուտք գործում 
երկիր վեց ամսվա ընթացքում ընդհանուր տևո ղու թյամբ 90 օրը չգերազանցող 
ժամ կետով՝ հաշվարկված առաջին անգամ երկիր մուտք գործելու ամսաթվից 
(«Վիզաների մասին» հրամանագրի 9-րդ հոդված): 

«Оտարերկրացիների մասին» օրենքի վերջին փո փո խու թյամբ երկարաժամ-
կետ վիզաների ռեժիմում զգալի փո փո խու թյուններ կա տա րվեցին: Նոր 
կար գա վորման հա մա ձայն՝ երկար ժա մա նակով երկրում գտնվելու համար 
վիզաները վավերական են մինչև վեց ամիս և մինչև 180 օր երկրում գտնվելու 
իրա վունք են տալիս: Ի տարբերություն նախկին ռեժիմի՝ երկարաժամ կետ 
վիզան, դրա վավերականության ժա մա նակահատվածի ընթացքում, բազմակի 
մուտքի հնա րա վորու թյուն է տալիս: Այն տրա մա դրվում է այն անձանց, ովքեր 
ցանկանում են Բուլղարիայում բնա կություն հաստատել շարունակական ժա-
մա նակահատվածով կամ մշտական հիմունքներով: 

Այդ փո փո խու թյամբ ներդրվեց նաև հատուկ տեսակի երկարաժամ կետ 
վիզա, որն ունի մինչև մեկ տարի վավերականության ժամ կետ և տալիս է 
մինչև 360 օր երկրում գտնվելու իրա վունք: Այս վիզան կարող է տրա մա դրվել 
այն օտար երկ րա ցիներին, ովքեր. կա տա րում են գիտահետազոտական աշ-
խա տանք, մեկամյա կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողներ են, 
հետ բուհական կրթու թյուն ստացող ուսանողներ կամ վե րա պատ րաստ-
վողներ են, օտարերկրյա գործատուի կողմից գործուղման են ուղարկվել 
զբո սաշրջային ծա ռա յու թյունների մատուցման պայ մանագրի կա տա րումը 
վերահսկելու և համակարգելու հետ կապված հատուկ առաջադրանքներ կա-
տա րելու նպա տակով կամ օտարերկրյա գործատուի կողմից գործուղման են 
ուղարկվել այնպիսի ներդրումներ կա տա րելու համար, որոնք հաստատվել 
են «Ներդրումների խրախուսման մասին» օրենքով սահ մանված ըն թա ցա-
կարգով: 

Երկարաժամ կետ վիզայի դիմումը պետք է պարունակի. պա հանջվող 
դիմումաձևի երկու օրինակ, վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ, 
ճամփորդական փաստաթղթի լուսապատճեն՝ բոլոր վավերական վիզաների 
հետ միասին, դիմողի լուսանկարները, Բուլղարիայի Հանրապե տու-
թյունում երկարաժամ կետ հիմունքներով գտնվելու դիմումը հիմնավորող 
փաստաթղթերի բնօրինակները: Գոյություն ունեն 2 տեսակի վճարներ՝ 
կապված վիզաների հետ. վիզայի դիմումավճար՝ 20 եվրո և վիզայի տրա մա-
դրման վճար (որի չափը տարբեր է՝ կախված պա հանջվող վիզայի տեսակից, 
սակայն երկարաժամ կետ հիմունքներով գտնվելու համար նա խա տես-
ված «D» տեսակի վիզայի համար այն կազմում է 30 եվրո): Գործնականում, 
Բուլղարիայի հյուպատոսությունների տեղեկացմամբ, դիմումի վե րա բեր յալ 
որոշում կայացնելու պաշտոնական վերջնաժամ կետը դիմումը ներ կա յաց նելուց 
հետո 30–րդ աշ խա տանքային օրն է: 

Երկիր մուտք գործելու համար պա հանջվում է, որ օտար երկ րա ցին բավարարի 
մի շարք պայ ման ներ: Դիմողը պետք է ունենա. բավարար միջոցներ՝ 
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Բուլղարիայում գտնվելու տևո ղու թյան և պայ ման ների մասով իր ապրուստն 
ապահովելու, ինչպես նաև իր մշտական բնա կության երկիր վերադառնալու 
համար, առողջության և այլ հա մա պա տաս խան ապա հո վա գրու թյուններ, 
հրավեր՝ ըստ ձևանմուշի, անհրաժեշտության դեպքում, և ճամփորդության 
նպա տակի մասին վկայող այլ փաստաթղթեր:247 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքով նա խա տես վում են վիզայի դիմումների 
մերժման երկու տեսակի հիմքեր՝ բացարձակ և հարաբերական: «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» օրենքի 10(1) հոդվածում թվարկված են այն 16 
բացարձակ հիմքերը, որոնց դեպքում վիզայի տրա մա դրումը պարտադիր 
կերպով մերժվում է։ Դրանք ներառում են այն դեպքերը, երբ. դիմողի 
գործողությունները վտանգել են կամ կարող են վտանգել Բուլղարիայի 
Հանրապե տու թյան անվտանգությունը կամ շահերը, կամ, եթե կան 
ապացույցներ, որ նա գործում է՝ ի վնաս երկրի անվտանգության, դիմողն 
իրա կա նաց նում է մարդկանց թրաֆիքինգ կամ մաքսանենգ ճանապարհով 
միգ րանտների տեղափոխում, դիմողը փորձ է կա տա րել երկիր մուտք 
գործելու կամ երկրի տարածքով անցնելու՝ օգ տա գործելով կեղծ կամ 
կեղծված փաստաթղթեր, վիզա կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն, դիմողը կարող է ծանր վարակիչ հիվանդության տարածման պատճառ 
դառնալ, դիմողի ապրուստի միջոցներն ապահովված չեն կամ նա չունի 
այլ անհրաժեշտ պարտադիր ապա հո վա գրու թյուններ՝ երկրում գտնվելու 
ընթացքի համար կամ իր ծագման երկիր վերադառնալու հնա րա վորու թյունն 
ապահովող ֆի նան սա կան միջոցներ, դիմողն ընդգրկված է երկրի տարածքում 
անցանկալի համարվող օտար երկ րա ցիների տեղեկատվական բազայում, 
որը պահպանվում է ներքին գործերի նախարարի և արտաքին գործերի 
նախարարի կողմից: 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 11–րդ հոդվածում թվարկված են այն 
տասը հարաբերական հիմքերը, որոնց դեպքում վիզայի տրա մա դրումը 
մերժելը հանդիսանում է վիզա տրա մա դրող մարմնի հայեցողական իրա-
վունքը: Դրանք ներառում են այն դեպքերը, երբ առկա է տեղեկատվություն 
այն մասին, որ դիմողը ցանկանում է երկիր մուտք գործել հանցագործություն 
կա տա րելու կամ հանրային կարգը խախտելու նպա տակով, երկիր մուտք 
գործել ցանկացող դիմողը կարող է վնասել Բուլղարիայի Հանրապե տու-
թյան և մեկ այլ պե տու թյան հա րա բե րու թյուն ներին, նախորդ անգամ երկրում 
գտնվելու ընթացքում դիմողը պե տու թյան կողմից սո ցիա լա կան աջակցություն 
է ստացել, դիմողը չի կարողանում արժանահավատ կերպով հիմնավորել 
իր ճամփորդության նախապես հայտարարված նպա տակը, դիմողը չունի 
բավարար միջոցներ՝ Բուլղարիայում գտնվելու տևո ղու թյամբ և պայ ման-
ներով պայ մանավորված իր ապրուստն ապահովելու, ինչպես նաև իր 
մշտական բնա կության երկիր վերադառնալու կամ Բուլղարիայի Հանրապե-

247 Որպես ընդհանուր կանոններից բացառություն, «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 25ա 
հոդվածի հա մա ձայն, հնա րա վոր է ըն դու նել օտար երկ րա ցիներին՝ առանց «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» օրենքի պա հանջները ներ կա յաց նելու, եթե նրանք ներդրում են ունեցել Բուլղարիայի 
Հանրապե տու թյան հանրային կամ տնտեսական ոլորտներում կամ ազգային անվտանգության, 
գիտության, տեխնոլոգիաների, մշակույթի կամ սպորտի բնագավառներում:
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Բուլղարիա

տու թյան տարածքով անցնելու համար, դիմողը ներ կա յացրել է ոչ ճիշտ 
բովանդակությամբ փաստաթուղթ կամ հայտնել է սխալ տվյալներ: Վիզայի 
տրա մա դրումը մերժելու հիմքերը նաև երկրի տարածք մուտքը մերժելու հիմք 
են:

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Իրականում, ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ժա մա նակով երկրում գտնվելու 
համար վիզաների մերժման ցուցանիշը շատ ցածր է՝ կազմելով հա մա պա-
տաս խանաբար՝ 1.67 տոկոս և 10 տոկոս: Ոչ «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
օրենքով և ոչ էլ «Վիզաների մասին» հրամանագրով չի նա խա տես վում 
վիզայի տրա մա դրումը մերժելու որոշումը բողոքարկելու ըն թա ցա կարգ: 
Հյուպատոսական ծա ռա յու թյան պաշտոնյային է վերապահված որոշումը 
կայացնելու հայեցողական իրա վունքը: Համապատասխան մարմիններն 
իրենց որոշումները պատճառաբանելու, ինչպես նաև որոշման մասին դիմողին 
գրավոր տեղեկացնելու պարտավորություն չունեն:

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Օտար երկ րա ցիների՝ երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան վե րա-
բեր յալ որոշումներ կայացնող գլխավոր հաստատությունը Ներքին գործերի 
նախարարությունն է, մասնավորապես, դրա՝ Միգրացիայի հարցերով 
տնօրինությունն իր տարածքային գրա սե նյակներով: Աշխատանքի և սո ցիա-
լա կան քա ղա քա կանության հարցերով նախարարությունն իր Զբաղվածության 
ազգային գոր ծա կա լու թյան միջոցով պատասխանատու է աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյունների, ոչ վարձու աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների համար 
դիմումների վե րա բեր յալ որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև օտար երկ րա-
ցիների՝ թույլտվության կարիք չունեցող կա տե գո րիաների աշ խա տանքները 
գրանցելու համար: 

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները 

Երկիր մուտք գործելիս օտար երկ րա ցին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալու համար պետք է դիմի Ներքին գործերի նախարարության 
Միգրացիայի հարցերով տնօրինություն (կամ դրա տարածքային գրա սե-
նյակներ): 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

«Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 24(2) հոդվածով սահ մանվում են երեք 
ընդհանուր պայ ման ներ, որոնք պետք է բավարարվեն բնա կության/կա ցու թյան 
համար դիմող բոլոր անձանց կողմից՝ երկրում ունենալ կացարան, ունենալ 
բավարար միջոցներ248 և պարտադիր բժշկական ապա հո վա գրու թյուն:249 
Բուլղարական մշակույթին կամ բուլղարերենի իմացությանը առնչվող պայ ման-
ներ առկա չեն: Հետևաբար, միգ րանտները կարիք չունեն ինտեգրման կամ 
լեզվի թեստեր հանձնելու: 

Հնարավոր չէ երկրում գտնվելու կարճաժամ կետ թույլ տվու թյունը փոխարինել 
երկարաժամ կետ թույլտվությամբ՝ առանց ծագման երկիր վերադառնալու: 
Հնարավոր չէ նաև բնա կության/կա ցու թյան մեկ հիմքը փոխել մեկ ուրիշ հիմքի: 250

Շարունակական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության և դրա ժամ-
կետի երկարաձգման համար դիմումավճարը 5 բուլղարական լև (2.5 եվրո) 
է: Բնակությունը մինչև 6 ամիս երկարաձգելու համար սահ մանված վճարը 
200 բուլղարական լև (100 եվրո) է և մինչև 1 տարի երկարաձգելու համար՝ 
500 բուլղարական լև (250 եվրո): Մշտական բնա կության/կա ցու թյան համար 
դիմումավճարը 5 բուլղարական լև (2.5 եվրո) է, իսկ բուն թույլ տվու թյունն արժե 
1000 բուլղարական լև (500 եվրո): Սակայն, Բուլղարիայի քաղաքացու հետ 
ամուսնացած օտարերկրացուն շնորհվելիք մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունների դեպքում վճարը նվազեցվում է՝ կազմելով 150 բուլղարական 
լև (75 եվրո): Նվազեցված վճարներ են գործում նաև բուլղարական ծագում 
ունեցող օտար երկ րա ցիների համար և միջկառավարական հա մա ձայնագրի 
վրա հիմնված փոխադարձության սկզբունքով: Շարունակական կամ մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտարերկրացուն բնա կության/
կա ցու թյան քարտ տրա մա դրելու վճարը 10 բուլղարական լև (5 եվրո) է կամ 
ավելի շատ, եթե ըն թա ցա կարգն արագացված է: 

Շարունակական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման 
համար դիմումները ներ կա յացվում են Ներքին գործերի նախարարության 
Միգրացիայի հարցերով տնօրինություն կամ դրա տարածքային գրա սե-
նյակներ: Դիմումների վե րա բեր յալ որոշումները պետք է կայացվեն դիմումը 

248 Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում օրական ապրուստի համար օտարերկրացուն անհրաժեշտ 
անձնական ֆի նան սա կան միջոցները կազմում են նվա զա գույնը 50 եվրո կամ, այլ արտարժույթով՝ 
դրան համարժեքը՝ բացառությամբ կրթու թյան, գիտության կամ մշակույթի ոլորտներում 
փոխանակման վե րա բեր յալ միջկառավարական հա մա ձայնագրերով կամ Նախարարների 
խորհրդի այլ ակտերով նա խա տես ված դեպքերի («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի կա-
նո նա կարգերի 8(բ) հոդված): Հնարավոր է նաև, որ Բուլղարիայում գտնվող հովանավորը 
դիմողի համար ստանձնի ֆի նան սա կան պատասխանատվություն՝ նոտարով հաստատված 
հայտարարագրի և իր ֆի նան սա կան միջոցների մասին վկայող փաստաթղթերի միջոցով:
249 Սովորաբար ներ գաղ թողներին բժշկական զննություն անցնելու հատուկ պա հանջներ չեն 
ներ կա յացվում: Այդուհանդերձ, բժշկական տեղեկանքի պա հանջը հստակ կերպով նշվում է աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյուններ, ոչ վարձու աշ խա տանքային գոր ծու նեու թյան թույլ տվու թյուններ 
և շահույթ չհետապնդող գոր ծու նեու թյան թույլ տվու թյուններ ստա նալու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկում:
250 Որևէ հիմքով երկիր մուտք գործած օտար երկ րա ցիները չեն կարող երկարաձգել իրենց՝ 
երկրում գտնվելու թույլտվության ժամ ետը մեկ այլ հիմքով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
պե տու թյան շահերն են պա հանջում դա, կամ առկա են արտակարգ հան գա մանքներ («Օտար երկ-
րա ցիների մասին» օրենքի 2(1) հոդված):
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Բուլղարիա

ներ կա յաց նելուց հետո յոթ աշ խա տանքային օրվա ընթացքում: Մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումները ներ կա-
յացվում են Միգրացիայի հարցերով տնօրինություն կամ դրա տարածքային 
գրա սե նյակներ կամ օտարերկրացու՝ սո վո րա բար բնակվելու երկրի դի վա նա-
գի տա կան և հյուպատոսական ներ կա յացուցչությունների միջոցով: Առաջին 
դեպքում որոշումը պետք է կայացվի 60–օրյա ժա մա նակահատվածում, իսկ 
երկրորդ դեպքում՝ 180 օրվա ընթացքում: ԵՄ այլ անդամ պե տու թյուններում 
երկարաժամ կետ կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող օտար երկ րա ցիների 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան համար դիմումների դեպքում դրանք 
ներ կա յացվում են Ներքին գործերի նախարարության Միգրացիայի հարցերով 
տնօրինություն, և դիմումների վե րա բեր յալ որոշումները կայացվում են դիմումը 
ներ կա յաց նելու ամսաթվից հետո չորս ամսվա ընթացքում: 

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Բնակության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ շնորհելու կամ դրա ժամ կետը 
երկարացնելու մերժման մասին որոշումը, ինչպես նաև աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն տրա մա դրելու մերժումը վարչական կարգով կարող են վիճարկվել 
անմիջապես վերադաս վարչական մարմնի առջև: Վարչական ակտի ինչպես 
օրինականությունը, այնպես էլ նպա տակահարմարությունը կարող են 
վիճարկվել բողոքարկուի կողմից: 

Օրինականության տեսանկյունից դատական կարգով վերանայումը հնա-
րա վոր է միայն վարչական դա տա րանների համակարգի միջոցով: Նախա-
րարների կողմից ըն դուն ված վարչական ակտերը կարող են անմիջականորեն 
վիճարկվել Գերագույն վարչական դա տա րանում:

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

«D» տեսակի երկարաժամ կետ վիզայի հիման վրա երկրում գտնվելու իրա-
վունքը կարող է տրվել մինչև 180 կամ 360 օր ժամ կետով՝ կախված նպա-
տակից, որի համար տրա մա դրվել է վիզան:251 Երկար ժա մա նակով երկրում 
գտնվելու համար վիզան վավերական է մինչև մեկ տարի ժամ կետով: 

251 Մինչև 360 օր երկրում գտնվելու թույլ տվու թյուն նախատեսող վիզան վավերական է մինչև 
մեկ տարի ժամ ետով և կարող է տրա մա դրվել. օտար երկ րա ցիներին, ովքեր իրա կա նաց նում են 
գիտահետազոտական աշ խա տանք կամ մեկամյա կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողներ 
են, հետբուհական կրթու թյուն ստացող ուսանողներին կամ վե րա պատ րաստվողներին, օտար երկ-
րա ցիներին, ովքեր օտարերկրյա գործատուի կողմից գործուղման են ուղարկվել զբոսաշրջային 
ծա ռա յու թյունների մատուցման պայ մանագրի կա տա րումը վերահսկելու և համակարգելու հետ 
կապված հատուկ առաջադրանքներ կա տա րելու նպա տակով, ինչպես նաև օտար երկ րա ցիներին, 
ովքեր օտարերկրյա գործատուի կողմից գործուղման են ուղարկվել այնպիսի ներդրումներ կա տա-
րելու համար, որոնք հաստատվել են «Ներդրումների խրախուսման մասին» օրենքով սահ մանված 
ըն թա ցա կարգով:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Շարունակական բնա կության/կա ցու թյան նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է Ներքին գործերի նախարարության կողմից 
և վավերական է մինչև մեկ տարի ժամ կետով: Թույլտվությունը ստա նալու 
համար բոլոր դիմողներից պա հանջվում է ունենալ հետևյալ 4 փաստաթղթերը. 
դիմումի օրինակելի ձև, փաստաթուղթ, որը վկայում է այն մասին, որ հա մա-
պա տաս խան վճարումները կա տա րվել են, դիմողի անձնագրի պատճեն՝ 
ներառյալ վիզայի էջը և վերջին մուտքի կնիքը, երկրում կացարան ունենալու 
մասին ապացույց: Կախված դիմումի համար հիմք հանդիսացող կար գա վի-
ճակից՝ կարող են պա հանջվել լրացուցիչ տարբեր փաստաթղթեր: 

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու հիմքեր ունեցող 
օտար երկ րա ցիները, բացի վերը թվարկված ըն դուն ված փաստաթղթերից, 
պետք է ներ կա յաց նեն. մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա-
նալու հիմքերը հիմնավորող փաստաթղթեր, ամուսիններից յուրաքանչյուրի, 
երեխայի կամ ծնողների մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակը հաստատող փաստաթղթեր, երկրում գտնվելու ժա մա նակահատվածի 
համար բավարար միջոցների առկայության մասին վկայող փաստաթղթեր, 
հայտարարություն երկու ծնողների հա մա ձայնության մասին (այն դեպքում, 
երբ դիմողները մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձի չամուսնացած կամ ան չա փա հաս երեխաներ են), ծննդյան վկայական 
(այն դեպքում, երբ դիմողները Բուլղարիայի քաղաքացու ծնողներն են), 
ապացույցներ այն մասին, որ թեկնածուն առնվազն հինգ տարի անընդմեջ 
օրինական կերպով բնակվել է Բուլղարիայում (այն դեպքերում, երբ մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու հիմքը դա է): Մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության վավերականության ժամ կետը 
կախված է ազգային անձնագրի վավերականության ժամ կետից, որով օտար-
երկ րա ցին մուտք է գործել Բուլղարիա: 

Կարելի է նաև նշել հետևյալ թույլ տվու թյունները. ԵՄ քաղաքացու 
շարունակական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող ըն տա-
նիքի անդամի քարտ՝ մինչև հինգ տարի գործողության ժամ կետով և ԵՄ 
քաղաքացու մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող ըն-
տա նիքի անդամի քարտ՝ վավերական մինչև տասը տարի ժամ կետով («Անձը 
հաստատող փաստաթղթերի մասին» օրենքի 59(1) հոդված):

2.3.3 Ներգաղթի որոշակի տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Բուլղարիայի տարածք ըն տա նիքի անդամների մուտքը թույլատրելու նպա-
տակով՝ կարելի է առանձնացնել հովանավորների հետևյալ խմբերը. 
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Բուլղարիա

Բուլղարիայի քա ղա քա ցիներ, ԵՄ, ԵՏՏ և Շվեյցարիայի քա ղա քա ցիներ, 
Բուլղարիայում շարունակական բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք ունեցող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներ և Բուլղարիայում մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունք ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներ: «Ընտանիքի անդամ» 
հասկա ցու թյան սահ մանումը տարբեր է այս խմբերից յուրաքանչյուրի դեպքում: 

Եթե հովանավորը Բուլղարիայի քա ղա քա ցի է, ապա ըն տա նիքի անդամներ 
են համարվում ամուսինը և «վարընթաց գծով» ազ գա կանները (նաև այն 
դեպքում, երբ նրանք միայն օտար երկ րա ցի ամուսնու ժառանգներն են), 
ովքեր 21տարեկանից փոքր են և ամուսնացած չեն, «վարընթաց գծով» ազ-
գա կանները (նաև այն դեպքում, երբ նրանք միայն օտար երկ րա ցի ամուսնու 
ժառանգներն են), ում 21 տարին լրացել է, սակայն ովքեր չունեն սեփական 
եկամուտներ, քանի որ ի վիճակի չեն ապահովելու իրենց ապրուստը կամ այն 
դեպքում, երբ, առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով Բուլղարիայի քա-
ղա քա ցին ստիպված է նրանց վերցնել իր խնամքի տակ, «վերընթաց գծով» 
ազ գա կանները (ներառյալ միայն օտար երկ րա ցի ամուսնու «վերընթաց գծով» 
ազ գա կանները), ում ապրուստի միջոցներն ապահովում է Բուլղարիայի քա-
ղա քա ցին կամ նրա օտար երկ րա ցի ամուսինը, ըն տա նիքի մյուս անդամները, 
ում կարիքները լիովին հոգացել է Բուլղարիայի քա ղա քա ցին իր ծագման պե-
տու թյունում կամ առավելապես բնակվելու երկրում, և ում Բուլղարիայի քա ղա-
քա ցին ստիպված է վերցնել իր խնամքի տակ առողջական լուրջ խնդիրների 
պատճառով («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 2(2) հոդված): 

Եթե հովանավորը ԵՄ, ԵՏՏ կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցի է, ապա ըն-
տա նիքի անդամներ են համարվում. հովանավորի ամուսինները կամ նրա 
հետ համատեղ բնակվող անձինք, հովանավորի հետ «վարընթաց գծով» 
ազգակցության մեջ գտնվող անձինք, ովքեր չեն հանդիսանում Բուլղարիայի 
քա ղա քա ցի, և ում 21 տարեկանը չի լրացել, կամ ում ապրուստի համար 
հովանավորը պատասխանատու է, կամ ովքեր մյուս ամուսնու ժառանգներն 
են, և «վերընթաց գծով» ազգակցության մեջ գտնվող այն անձինք, ում 
ապրուստի համար հովանավորը կամ նրա ամուսինը պատասխանատու են: 
Հետևյալ խմբերը ևս կարող են երկիր մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու 
իրա վունքներ ստա նալ՝ չնայած այն հան գա մանքին, որ չեն ընդգրկվում «ըն-
տա նիքի անդամներ» կա տե գո րիայում. ըն տա նիքի մյուս անդամները, ովքեր 
չեն հա մա պա տաս խանում վերը նշված սահ մանմանը, սակայն ֆինանսապես 
ապահովվում են ծագման երկրում, հովանավորի ըն տա նիքի անդամները, 
ովքեր ունեն ազատ տեղաշարժի իրա վունք և ովքեր առողջական լուրջ 
խնդիրների պատճառով ունեն հովանավորի խնամքի կարիքը, և այն անձինք, 
ում հետ հովանավորի փաստացի համատեղ բնա կության/կա ցու թյան փաստը 
հաստատված է փաստաթղթերով: 

Եթե հովանավորը Բուլղարիայում շարունակական կամ մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
կամ ԵՄ այլ անդամ պե տու թյունում երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցի է, ապա ըն տա նիքի 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

անդամներ են համարվում նրա ամուսինը և մինչև 18 տարեկան, չամուսնացած 
երեխաները («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենք, լրացուցիչ դրույթներ (1)): 

Գոյություն ունեն մշտական բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք ունեցող ըն-
տա նիքի անդամների մի քանի կա տե գո րիաներ. ամուս նու թյունից հինգ տարի 
հետո երկրում մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
օտարերկրացու ամուսինը՝ Բուլղարիայում մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտարերկրացու չամուսնացած ան չա փա հաս 
երեխաները, Բուլղարիայի քաղաքացու ծնողներն այն դեպքում, երբ նրանք 
ապահովում են օրենքով սահ մանված հա մա պա տաս խան աջակցություն, իսկ, 
որդեգրման հաստատման դեպքում, հաստատումից հետո երեք տարվա ժամ-
կետը լրանալուց հետո անձինք, ովքեր մինչև 1998 թվականի դեկտեմբերի 
27-ը մուտք են գործել և գտնվում են կամ ծնվել են Բուլղարիայի տարածքում, 
և ում ծնողն ամուսնացել է բուլղարացու հետ, Բուլղարիայի քաղաքացու ըն-
տա նիքի անդամները, եթե նրանք նախորդ հինգ տարիների ընթացքում 
շարունակաբար գտնվել են Բուլղարիայի տարածքում («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» օրենքի 25(1) հոդված): 

2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Ընդհանուր կանոնի հա մա ձայն՝ Բուլղարիայում աշ խա տանքային պայ-
մանագրով աշխատելու համար օտար երկ րա ցին պետք է ունենա աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն:252 Աշխատանքի թույլ տվու թյունն անձնական փաստաթուղթ 

252 Աշխատանքի թույլ տվու թյուններ չեն պա հանջվում այն օտար երկ րա ցիներից, ովքեր. 
Բուլղարիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան կամ դրան հավասարազոր իրա վունքներ 
ունեն` ապաստանի իրա վունքի, փախստականի ճանաչված կար գա վի ճակի կամ մարդասիրական 
հիմքերով կար գա վի ճակի հիման վրա, վարձված են կամ նշանակված որևէ պաշտոնի՝ 
Բուլղարիայի Հանրապե տու թյան կողմից կնքված միջկառավարական հա մա ձայնագրի հա մա-
ձայն, եթե հա մա ձայնագրով նա խա տես ված է աշ խա տանքի թույլտվության պա հանջից ազատելու 
պայ ման, երկիր են ուղարկվել միջկառավարական հա մա ձայնագրի հա մա ձայն և Բուլղարիայի 
այն հաստատություններին իրավաբանական, ֆի նան սա կան, փորձագիտական, մարդասիրական 
և այլ բնույթի աջակցության ծրագրի շրջանակներում, որոնց հետ աշ խա տանքային հա րա բե-
րու թյուն ներ չունեն, առևտրային ըն կերությունների և օտարերկրյա իրավաբանական անձանց 
մասնաճյուղերի կառավարիչներ են, առևտրային ըն կերությունների Գործադիր խորհրդի կամ 
Տնօրենների խորհրդի անդամներ են, եթե ներգրավված չեն աշ խա տանքային պայ մանագրերով, 
Բուլղարիայի Առևտրի և ար դյու նա բե րության պալատում գրանցված օտարերկրյա առևտրային 
ըն կերությունների ներ կա յացուցիչներ են, հավատարմագրված են որպես օտարերկրյա դի վա նա-
գի տա կան, հյուպատոսական, առևտրային ներ կա յացուցչությունների անդամներ կամ մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պու թյունների ներ կա յացուցիչներ են, Արտաքին գործերի նախարարությունում 
պաշտոնապես հավատարմագրված են որպես օտարերկրյա զանգվածային լրատվամիջոցների 
թղթակիցներ, սո վո րա բար բնակվում են արտերկրում և գիտական, մշակութային և մարզական 
միջոցառումների մասնակիցներ են, եթե Բուլղարիայում նրանց գոր ծու նեու թյունը չի շարունակվում 
երեք ամսից ավելի, դիմում են փախստականի, ապաստանի կամ մարդասիրական հիմքերով կար-
գա վի ճակ ստա նալու համար՝ Փախստականների հարցերով պետական գոր ծա կա լու թյան կողմից 
ստեղծված կենտրոններում աշխատելու նպա տակով, ԵՄ, ԵՏՏ երկրների կամ Շվեյցարիայի 
քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներ են, ում վրա տարածվում են մի ջազ գա յին հա մա-
ձայնագրերում զետեղված ազատ տեղաշարժի մասին դրույթները, կամ որևէ հետազոտական 
ծրագրում ընդունվել են՝ որպես գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա րողներ:
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Բուլղարիա

է, որը վկայում է օտարերկրացու՝ Բուլղարիայի տարածքում որոշակի 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի համար վարձու աշ խա տանք կա տա-
րելու իրա վունքի մասին, և որտեղ նշվում է կոնկրետ վայրը, պաշտոնը, աշ խա-
տանքի տեսակը և տևո ղու թյունը («Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» 
հրամանագրի 2(1) հոդված): Աշխատանքի թույլտվության գործողության առա-
վե լա գույն ժամ կետը մեկ տարի է, և թեև այն կարող է երկարացվել, վարձու աշ-
խա տանք կա տա րելու ընդհանուր տևո ղու թյունը չի կարող գերազանցել երեք 
տարին՝ առանց առնվազն մեկամսյա ժա մա նակահատվածով ընդհատման: 253

Աշխատանքի թույլ տվու թյունը ձևակերպվում է գործատուի կողմից նախքան 
երկրի տարածք օտարերկրացու ժամանելը: Աշխատանքի թույլ տվու թյունը 
տրա մա դրվում է Զբաղվածության ազգային գոր ծա կա լու թյան կողմից: 

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ստա նալու համար աշ խա տա շու կայի լիարժեք 
ուսում նա սի րություն իրա կա նաց նելու պա հանջը պետք է կա տա րվի 
(«Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» հրամանագրի 2(1) հոդված): 
Գործատուն պետք է ապացուցի, որ. առնվազն 15 օրվա ընթացքում նա 
ակտիվորեն փնտրել է անհրաժեշտ մասնագետի՝ ներառյալ Զբաղվածության 
ազգային գոր ծա կա լու թյան աշ խա տանքի տեղավորման գրա սե նյակների 
միջոցով և ազգային ու տեղական լրատվամիջոցներում հայտարարություններ 
տեղադրելու միջոցով, չկան պա հանջվող մաս նա գի տությունը, մաս նա գի-
տացումը կամ որակավորումն ունեցող Բուլղարիայի քա ղա քա ցիներ, մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող օտար երկ րա ցիներ կամ 
համանման իրա վունքներ ունեցող այլ օտար երկ րա ցիներ, և չկա անհրաժեշտ 
անձ նա կազմը վե րա պատ րաստելու հնա րա վորու թյուն:

Ի հավելումն աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության՝ օտարերկրացուն նվա-
զա գույն կրթու թյուն ունենալու պա հանջ է ներ կա յացվում, հա մա ձայն որի՝ նա 
պետք է ունենա միջին մաս նա գի տա կան կամ ավելի բարձր կրթու թյուն կամ 
ունենա հատուկ մաս նա գի տա կան որակավորումներ և փորձ, որոնք կհա մա-
պա տաս խանեն այն որոշակի գոր ծու նեու թյան համար սահ մանված օբյեկտիվ 
պա հանջներին, որի համար տրվել է աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը: 

Հետևյալ անձինք Բուլղարիայի տարածքում աշխատելու իրա վունք չունեն, և 
նրանց չի կարող տրա մա դրվել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն. կարճաժամ կետ 
վիզա և «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 24(1) հոդվածում254 թվարկված 

253 Վարձու աշ խա տանք կա տա րելու առա վե լա գույն ժա մա նակահատվածը չի վերաբերում 
Բուլղարիայում գտնվող ըն կերությունների և օտարերկրյա ըն կերությունների մասնաճյուղերի 
կառավարչական անձ նա կազմին, միջնակարգ դպրոցների կամ համալսարանների ուսուցիչներին 
և դասախոսներին, պրոֆեսիոնալ մարզիկներին կամ մարզիչներին, օտարերկրյա ըն-
կերությունների ապ րանքների հսկողության և ընդունման համար երկրում գտնվող 
մասնագետներին:
254 Առևտրային գոր ծու նեու թյամբ զբաղվող օտար երկ րա ցիները, սովորական ուսանողները, 
օտարերկրյա ըն կերության ներ կա յացուցիչները, մշտական կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
օտար երկ րա ցիների կամ Բուլղարիայի քա ղա քա ցիների ֆինանսապես ապահովված ծնողները, 
բուժում ստա նալու նպա տակով ըն դուն ված օտար երկ րա ցիները, կենսաթոշակի անցած և 
ֆինանսապես ապահովված օտար երկ րա ցիները, «Ներդրումների խրախուսման մասին» օրենքի 
գործողության շրջանակներում գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող օտար երկ րա ցիները, ոչ վարձու 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հիմքերից որևէ մեկով շարունակական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
ունեցող անձինք:

Բուլղարիայում օրինականորեն բնակվող օտար երկ րա ցիներին, ովքեր վերը 
նշված անձանց թվին չեն պատկանում, կարող է տրա մա դրվել աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն: Այս խմբում հիմնականում ընդգրկված են շարունակական կամ 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտարերկրացու ըն-
տա նիքի անդամները և բուլղարական ծագում ունեցող անձինք: Աշխատանքի 
թույլ տվու թյուններ չեն պա հանջվում Բուլղարիայում մշտական բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտար երկ րա ցիներից կամ Բուլղարիայի, 
ԵՄ, ԵՏՏ կամ Շվեյցարիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներից: 

Աշխատանքի թույլտվության տրա մա դրման և դրա ժամ կետի երկարաձգման 
համար վճարը 600 բուլղարական լև (350 եվրո) է: Նույն չափի վճար նա խա-
տես վում է նաև տեղի իրավաբանական անձի համար, որն ընդունում է որևէ 
պաշտոնի նշանակված օտարերկրյա աշ խա տողի: 

Աշխատանքի թույլ տվու թյունների տրա մա դրման համար անհրաժեշտ բոլոր 
փաստաթղթերը պետք է գործատուի կողմից ներ կա յացվեն Զբաղվածության 
ազգային գոր ծա կա լու թյան «Աշխատանքի տեղավորման հարցերով գրա սե-
նյակ» տնօրինություն: Տնօրինությունը, այնուհետև, երեք օրվա ընթացքում 
պետք է բոլոր այդ փաստաթղթերը տվյալ դեպքի վե րա բեր յալ իր կարծիքի 
հետ ուղարկի Գործակալության գործադիր տնօրենին: Գործադիր տնօրենը 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը տրա մա դրելու վե րա բեր յալ որոշում է կայացնում 
և, օրենքով սահ մանված ժամ կետներում, դիմողին ծանուցում է այդ մասին: 
Աշխատանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու մերժման մասին ցանկացած 
որոշում կարող է բողոքարկվել Վարչական ըն թա ցա կարգերի օրենսգրքով 
սահ մանված կարգին հա մա պա տաս խան:

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Ոչ վարձու աշ խա տանքի հիմքով, որն անվանում են «արտահաստիքային 
գոր ծու նեու թյուն», երկրի տարածք ընդունվելը հնա րա վոր է, եթե առկա է 
Աշխատանքի և սո ցիա լա կան քա ղա քա կանության հարցերով նախա րարու-
թյան մարմինների կողմից տրա մա դրված թույլ տվու թյուն: Առհասարակ, 
նման կար գա վի ճակ կարող է շնորհվել միայն ծագման երկրից ներ կա յացված 
դիմումի հիման վրա, և այն ստա նալու համար պա հանջվում է ներ կա յաց նել 
բիզնես պլան («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 24(1) հոդված): 

Ոչ վարձու աշ խա տանքի համար թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է Զբաղ-
վա ծության ազգային գոր ծա կա լու թյան կողմից և վավերական է մեկ տարի 
ժամ կետով: Կախված աշ խա տա շու կայի վիճակից կամ երկրի ընդհանուր 
տնտե սական վիճակից՝ աշ խա տանքի և սո ցիա լա կան քա ղա քա կանության 

աշ խա տանքով կամ շահույթ չհետապնդող գոր ծու նեու թյամբ զբաղվել ցանկացող օտար երկ րա-
ցիները:
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հարցերով նախարարի կողմից ոչ վարձու աշ խա տանքային գոր ծու նեու-
թյան ժա մա նակավոր սահ մանափակումներ կարող են ներդրվել ազգային 
կամ որոշակի շրջանի մա կար դակով: Զբաղվածության ազգային գոր ծա-
կա լու թյունը պետք է դիմումի վե րա բեր յալ որոշում կայացնի մեկ ամսվա 
ընթացքում: Դրական որոշման դեպքում «D» տեսակի երկարաժամ կետ վիզա 
և, այնուհետև, Բուլղարիա ժամանելուց հետո, շարունակական բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել: Թույլտվության այս տեսակի 
գործողության ժամ կետը պետք է երկարացվի յուրաքանչյուր տարի:

Գործնականում, վերը նկարագրված ըն թա ցա կարգը կիրառություն չունի։ 
Այս տեսակի գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու համար 2005 թվականին չի տրա-
մա դրվել նույնիսկ մեկ թույլ տվու թյուն, և 2006 թվականին չի ներ կա յացվել 
նույնիսկ մեկ դիմում։ Դրա պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ ձեռ-
նար կա տի րական գոր ծու նեու թյուն ծավալելու նպա տակ հետապնդող անձանց 
մեծ մասը դիմում է ներ կա յաց նում ոչ թե վարձու աշ խա տանքի վե րա բեր յալ 
դրույթների հա մա ձայն, այլ բիզնեսի և ներդրումների վե րա բեր յալ դրույթների 
հա մա ձայն, ինչի դեպքում զբաղվածության հարցերով մարմինների կողմից 
տրա մա դրվող հատուկ թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում: 

Բիզնես և առևտրային գոր ծու նեու թյամբ զբաղվող օտար երկ րա ցիների մի 
քանի կա տե գո րիաներ իրա վունք ունեն գրանցվելու դեպքում ստա նալու 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն: Շարունակական 
բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք ունեցող կա տե գո րիաներն են՝ օտար երկ-
րա ցիները, ովքեր, օրենքով սահ մանված կարգով, երկրում իրա կա նաց նում 
են առևտրային գոր ծու նեու թյուն, ինչի արդյունքում, Բուլղարիայի քա ղա-
քա ցիների համար ստեղծվում է առնվազն 10 աշխատատեղ (եթե այլ պայ-
մանա վորվածություն առկա չէ Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում վավե-
րացված, հրապարակված և ուժի մեջ մտած որևէ մի ջազ գա յին հա մա ձայ-
նագրով), օտար երկ րա ցիները, ովքեր Բուլղարիայի Առևտրի և ար դյու նա բե-
րության պալատում գրանցված օտարերկրյա առևտրային ըն կերությունների 
ներ կա  յացուցիչներ են, և «Ներդրումների խրախուսման մասին» օրենքի 
գործողության շրջանակներում գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող օտար երկ-
րա ցիները («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 24(1) հոդված): Օտար երկ-
րա ցիները, ովքեր օրինական կարգով երկրում կա տա րել են 500 000 ԱՄՆ-ի 
դոլարից ավելի ներդրումներ, մշտական բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք 
ունեն («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 24(1) հոդված): 

Գրանցում ունեցող և առևտրային իրա վունքի տեսանկյունից ակտիվ հա-
մարվող օտար երկ րա ցին պետք է. գրանցման մասին որոշման հաս տատված 
պատճենը ներ կա յաց նի առևտրային կազ մա կեր պու թյունների գրանցման 
բաժին, գրանցման փաստաթղթի հաստատված պատճենը ներ կա յաց նի 
հարկային մարմիններին, գրանցման փաստաթղթի հաստատված պատճենը, 
ինչպես նաև Բուլղարիայի տասը քաղաքացու աշ խա տանքով ապահովելու 
մասին վկայող փաստաթուղթը (եթե դիմումը ներ կա յացվել է այդ հիմքով) ներ-
կա յաց նի Եկամուտների հարցերով ազգային գոր ծա կա լու թյուն և ներ կա յաց նի 
բավարար միջոցների առկայության մասին վկայող փաստաթղթեր: 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Սեզոնային աշ խա տանքը

Սեզոնային աշ խա տանքի համար ևս պա հանջվում է աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն («Զբաղվածության խթանման մասին» ակտի 72(5) հոդված), որը մեկ 
օրացուցային տարվա ընթացքում տրա մա դրվում է մինչև վեց ամիս ժամ-
կետով: Նման դեպքերում կիրառվում է նվազեցված վճար՝ 300 բուլղարական 
լևի (150 եվրո) չափով։ «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքով ժա մա նակավոր 
վարձու աշ խա տանքով զբաղվող անձանց համար հատուկ դրույթներ չեն սահ-
մանվում:

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Ընդունվում են ուսանողների և վե րա պատ րաստվողների հետևյալ հիմնական 
կա տե գո րիաները. լիցենզավորված ուսում նա կան հաստատություններում 
ընդհանուր կրթու թյուն ստացող ուսանողները՝ ներառյալ պաշտոնապես 
հավատարմագրված հաստատություններում սովորող առկա ուսուցման 
համակարգի բոլոր ուսանողները, մեկամյա կրթական ծրագրերում ընդգրկված 
ուսանողները, երկրորդ աստիճանի բարձրագույն կրթու թյուն ստացող 
ուսանողները և վե րա պատ րաստվողները: Վերջին երեք կա տե գո րիաներն 
իրա վունք ունեն ստա նալու երկար ժա մա նակ երկրում գտնվելու համար 
վիզաներ, որոնք ունեն մինչև մեկ տարի վավերականության ժամ կետ և 
շնորհում են մինչև 360 օր երկրում գտնվելու իրա վունք («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» օրենքի 15-րդ հոդված): 

Ուսումը շարունակական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա-
մա դրման ամենատարածված հիմքն է. Այդ թույլ տվու թյունները կազմում են 
տարեկան կտրվածքով տրա մա դրվող բոլոր թույլ տվու թյունների 40 տոկոսը: 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ այն ուսում նա կան հաստատության կողմից 
տրա մա դրված վկայականը, որտեղ հա մա պա տաս խան ուսում նա կան տարվա 
առկա ուսուցման ծրագրում ըն դուն ված է դիմողը, ինչպես նաև երկրում 
գտնվելու ժա մա նակահատվածի համար բավարար միջոցների առկայության 
մասին վկայող փաստաթղթերը («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի կա-
նո նա կարգերի 17-րդ հոդված): Բուլղարական ծագում ունեցող օտար երկ րա-
ցիներն ազատված են բավարար միջոցներ ունենալու պա հանջից: 

Առանց աշ խա տանքի թույլտվության կարճաժամ կետ վարձու աշ խա տանք 
կարելի է օրինականորեն կա տա րել գոր ծու նեու թյունը սկսելուց հետո երեք 
օրվա ընթացքում Զբաղվածության ազգային գոր ծա կա լու թյունում գրանցվելու 
դեպքում («Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» հրամանագրի 4(2) 
հոդված): Այս տեսակի վարձու աշ խա տանքով հիմնականում զբաղվում են 
Բուլղարիայում գտնվող օտար երկ րա ցի ուսանողները՝ ուսում նա կան տարվա 
ընթացքում աշխատելով շաբաթական 20 ժամ կամ մեկ օրացուցային տարվա 
ընթացքում աշխատելով երեք ամիս՝ արձակուրդների ժա մա նակ: 
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3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ 

Բուլղարիայի ներ գաղթային օրենս դրու թյանն ուղղված հիմնական քննադա-
տությունը՝ ՄԻԵԿ-ի հետ հա մա պա տաս խանության տեսանկյունից, վերա-
բերում է վարչական պատասխանատվության միջոցին, որով թույլատրվում է 
օտար երկ րա ցիների արտաքսումը՝ ազգային անվտանգության նկատա ռում-
ներից ելնելով: Վերջին վճիռներից մեկում (2007 թվականի հունիսի 14) Մար-
դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րանը երկու առանձին գործերի վե-
րա բեր յալ (Հասանն ընդդեմ Բուլղարիայի (թիվ 54323/00) և Բաշիրը և այլոք 
ընդդեմ Բուլղարիայի (թիվ 65028/01)) միաձայն որոշեց, որ արտաքսելով 
երկու օտար երկ րա ցիների՝ երկուսն էլ ամուսնացած բուլղարացի կանանց 
հետ, Բուլղարիան խախտել է Կոնվենցիայի մի քանի դրույթ՝ ներառյալ 8-րդ 
հոդվածը (ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրա վունքը) և 13-
րդ հոդվածը (իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրա-
վունքը): Որոշումը վերաբերում է «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 42-րդ 
հոդվածին, հա մա ձայն որի՝ օտարերկրացու նկատմամբ կարող է արձակվել 
արտաքսման հրաման, եթե երկրում նրա ներկայությունը լուրջ վտանգ է ներ-
կա յաց նում ազգային անվտանգության կամ հանրային կարգի տեսանկյունից: 
Ավելին, նույն օրենքի 47-րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ երկրի անվտանգության 
նկատառումներով հարկադրանքի միջոցների կիրառում նախատեսող 
հրամանները չեն կարող վիճարկվել դա տա րանում: 

Միգրացիայի ոլորտին առնչվող ամենավերջին օրենսդրական գործողություն-
ները կենտրոնացած էին եվրոպական բազմաթիվ օրենքների պա հանջների 
փոխատեղման վրա: Հետևաբար, կարելի է համարել, որ ներկայումս ոլորտին 
առնչվող Բուլղարիայի օրենս դրու թյունը հա մա պա տաս խանում է ԵՄ հա մա-
պա տաս խան չափանիշներին: Հատուկ դրույթներ են սահ մանվել ԵՄ քա ղա-
քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի անդամների համար (ովքեր ԵՄ քա ղա քա ցիներ 
կամ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներ են): Հատուկ կանոններ են սահ մանվել 
նաև ԵՄ մեկ այլ անդամ պե տու թյան կողմից շնորհված երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
համար բնա կություն հաստատելը դյուրացնելու նպա տակով: 

Ինչ վերաբերում է երկարաժամ կետ կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների իրա վունքներին, ապա Սահ մա նա դրու թյամբ և «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» օրենքով նրանց շնորհվում են Բուլղարիայի քա ղա քա-
ցիների իրա վունքներին հավասար իրա վունքներ՝ բացառությամբ այն իրա-
վունքների, որոնց իրականացման համար պա հանջվում է Բուլղարիայի քա-
ղա քա ցիություն: Բուլղարիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա-
վի ճակ ունեցող անձինք իրա վունք ունեն աշխատելու առանց աշ խա տանքի 
թույլտվության և ունեն հավասար իրա վունքներ առողջության ապա հո վա գրու-
թյան ու սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան բնագավառներում: 
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Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքը տրվում է ինչպես շարունակական, 
այնպես էլ մշտական կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող օտար երկ րա ցիներին: 
«Ընտանիքի անդամներ» հասկա ցու թյան սահ մանումը հա մա պա տաս խանում է 
«Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա-
հանգին։ Այդուհանդերձ, առկա է որոշ անհա մա պա տաս խանություն՝ կապված 
այն երեխաների տարիքի հետ, ովքեր կարող են համարվել ըն տա նիքի անդամ. 
օրենքի որոշ դրույթներում օգ տա գործ վում է «ան չա փա հաս երեխաներ» [under 
age children] տերմինը, որն, ըստ Բուլղարիայի օրենս դրու թյան, նշանակում 
է մինչև 18 տարեկան երեխաներ, մինչդեռ այլ դեպքերում հղում է արվում 
21 տարեկաններին: Նույնիսկ մշտական բնա կության/կա ցու թյան համար 
դիմումների դեպքում ինտեգրման կամ լեզվի թեստեր չեն նա խա տես վում: 
Ցանկացած անձ, ով հինգ տարվա ընթացքում օրինական կերպով բնակվել է 
երկրում, մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու իրա-
վունք ունի:

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը 

Ընդհանուր առմամբ, միգրացիոն օրենս դրու թյունը կիրարկվում է բավարար 
մա կար դակով՝ հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որի պայ ման ներում դա 
կա տա րվում է, այսինքն՝ համապարփակ ազգային միգրացիոն քա ղա քա-
կանության բացակայություն, իրականացման գործում ներգրավված հաստա-
տությունների բազմազանություն և կանոնների անընդհատ փո փո խու թյուն: 

Միգրացիայի ոլորտում Բուլղարիայում առկա հիմնական խնդիրն այն է, որ 
չկա հստակ կերպով ձևակերպված և հետևողականորեն իրականացվող 
ազգային միգրացիոն քա ղա քա կանություն: Չնայած երկրում առկա խնդրա-
հարույց ժողովրդագրական իրավիճակին և որոշ առաջատար ձեռնար-
կատերերի պնդումներին՝ միգրացիայի խթանման և կառավարման անհրա-
ժեշտության հարցի շուրջ չկա քա ղա քա կան կոնսենսուս կամ հանրային քննար-
կում: Արդյունքում, Բուլղարիայի միգրացիոն կա նո նա կարգերի ցանկացած 
փո  փո  խու թյուն պայ մանավորված էր Բուլղարիայի՝ ԵՄ-ին միանալու գործըն-
թացով և, այդ իսկ պատճառով, միշտ չէ, որ դա համահունչ էր երկրին բնորոշ 
տնտեսական և սո ցիա լա կան պայ ման ներին: 

Ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից գոյություն չունի մեկ անկախ մարմին, որի 
հիմնական նպա տակն է ներ գաղթի հետևողական քա ղա քա կանության մշա-
կումը և իրականացումը: Արդյունքում, անապա հո վու թյան և անորոշության 
զգացողություն է առաջանում ոչ միայն ներ գաղ թողների, այլ նաև փորձա գետ-
ների և վարչական մարմինների շրջանում: 

Ինչ վերաբերում է օրենս դրու թյանը, հիմնական դժվարությունների պատճառը 
իրավական դաշտի անընդհատ փո փո խու թյուններն են: Վերջին չորս տա-
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րիների ընթացքում «Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքը փոփոխվել է 
միջինը՝ տարեկան երեք անգամ, և գրեթե յուրաքանչյուր փո փո խու թյուն այլ 
օրենքներում կամ երկրորդային օրենս դրու թյան մեջ հետագա փո փո խու-
թյունների անհրաժեշտություն է առաջացրել: Որոշ դեպքերում, երկրորդային 
օրենս դրու  թյունը զգալի ժա մա նակահատվածի ընթացքում փո փո խու թյան չէր 
ենթարկվել՝ շփոթմունք առաջացնելով այն հարցի շուրջ, թե դրա որ մասերն են 
դեռևս կիրառելի և որ մասերն են անուղղակիորեն ուժը կորցրել՝ օրենքում կա-
տա րված վերջին փո փո խու թյուններին հակասելու պատճառով: 

2006 թվականին Բուլղարիայի հելսինկյան կոմիտեն հայտնեց «Օտար երկ րա-
ցիների մասին» օրենքի դրույթների խտրական կիրառության դեպքերի մասին՝ 
Բուլղարիայի քա ղա քա ցիների հետ ամուսնացած օտար երկ րա ցիների առն չու-
թյամբ: Նույնիսկ երկար ժա մա նակ երկրում գտնվելու «D» տեսակի վիզայի 
բացակայության պայ ման ներում նման օտար երկ րա ցիներին երկրում գտնվել 
թույլատրող ընդհանուր դրույթը («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենքի 27(1) 
հոդված) կիրառվում էր միայն ԵՄ քա ղա քա ցիների, ԵՏՏ քա ղա քա ցիների և 
Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների քա ղա քա ցիների նկատմամբ: Օտար երկ րա-
ցիների բոլոր մյուս կա տե գո րիաների, հատկապես՝ աֆրիկյան և արաբական 
ծագում ունեցող օտար երկ րա ցիների դեպքում երկրում գտնվելու իրա վունքը 
մերժվում էր «D» տեսակի վիզայի բացակայության պատճառով: Բուլղարիայի 
հելսինկյան կոմիտեն հայտնել է, որ նման որոշումները ՄԻԵԿ–ի 8-րդ հոդվածի 
հետ անհամատեղելի լինելու հիմքով չեղյալ ճանաչելու՝ դա տա րանների 
սկզբնական գործելակերպի արդյունքում, 2006 թվականին կայացվել էին մի 
քանի հակասական վճիռներ: Այ նուա մե նայ նիվ, «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
օրենքում 2007 թվականին կա տա րված փո փո խու թյունների արդյունքում 
օրենքի 27(1) հոդվածով սահ մանվեց, որ օտար երկ րա ցիների բոլոր կա տե գո-
րիաներին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու պայ-
ման է «D» տեսակի վիզա ունենալը՝ այդպիսով վերացնելով ցանկացած 
խտրականություն: 

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Քանի որ Բուլղարիայում օտար երկ րա ցիների թիվն ընդհանուր բնակչության 
համեմատ բավականին փոքր է, և նրանց ծագման երկրները չափազանց 
տարբեր են, չկան ոչ հա մա ձայնագրեր կամ նույնիսկ քննարկումներ 
«ուղեղների շրջանառության» միջոցառումների մասին և ոչ էլ դրամական 
փոխանցումներին առնչվող նախաձեռնություններ: Այդ առումով, հաշվի 
առնելով արտերկրում գտնվող բուլղարացի միգ րանտների թիվը, Բուլղարիան 
դեռևս «ստացող» կողմ է:
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Ընտրված գրականություն

Գրականություն

The Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs, Report on the 
migratory situation in the Republic of Bulgaria for the period 1 January 2003 - 31 
March 2004 (2004).

The Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs, Report on the 
migratory situation in the Republic of Bulgaria in 2004 (2004).

The Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs, Report on the 
migratory situation in the Republic of Bulgaria in 2005 (2005) (2005 Migration 
Report).

The Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs, Report on the 
migratory situation in the Republic of Bulgaria in 2006 (2006) (2006 Migration 
Report).

Այլ աղբյուրներ

«Բուլղարիայի անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին» 1998 թվականի 
օրենք. Prom. SG 93/11, 1998 թվականի օգոստոս, վերջին փո փո խու թյուն SG. 
52/29, 2007 թվականի հունիս («Անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին» 
օրենք)։

«Բուլղարիայի Հանրապե տու թյան մասին» 1998 թվականի օրենք, Prom. SG 
153/23, 1998 թվականի դեկտեմբեր, վերջին փո փո խու թյուն SG 52/29, 2007 
թվականի հունիս («Օտար երկ րա ցիների մասին» օրենք)։

«Զբաղվածության խթանման մասին» 2001 թվականի օրենք, Prom. SG. 112/29, 
2001 թվականի դեկտեմբեր, վերջին փո փո խու թյուն SG. 46/12, 2007 թվականի 
հունիսի («Զբաղվածության խթանման մասին» ակտ)։

«Բուլղարիայի Հանրապե տու թյուն ԵՄ քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի 
անդամների մուտքի, այնտեղ բնակվելու և այն լքելու մասին» 2006 թվականի 
օրենք, Prom. SG 80/3, 2006 թվականի հոկտեմբեր։

«Բուլղարիայում օտար երկ րա ցիների աշ խա տանքային թույլ տվու թյունների 
տրա մա դրման, մերժման և առգրավման պայ ման ների և ըն թա ցա կարգերի 
մասին» 2002 թվականի հրաման, Prom. SG 39/16, 2002 թվականի ապրիլ, 
վերջին փո փո խու թյուն SG 56/10, 2007 թվականի հուլիս («Աշխատանքային 
թույլ տվու թյունների մասին» հրաման)։
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Բուլղարիա

«Վիզաների տրա մա դրման պայ ման ների և ըն թա ցա կարգերի մասին» 2002 
թվականի հրաման, Prom. SG 49/17 May 2002, վերջին փո փո խու թյուն SG 96/30, 
2005 թվականի նոյեմբեր («Վիզաների մասին» հրաման)։

«Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում արտահաստիքային գոր ծու նեու թյան 
իրականացման համար թույլտվության տրա մա դրման պայ ման ների և ըն թա-
ցա կարգերի» մասին 2002 թվականի հրաման, Prom. SG 90/24, 2002 թվականի 
սեպտեմբեր, ըն դուն ված Աշխատանքի և սո ցիա լա կան քա ղա քա կանության 
հարցերով նախարարության կողմից։

Բուլղարիայի Հանրապե տու թյունում օտար երկ րա ցիների մասին օրենքները 
կիրարկող 2000 թվականի կա նո նա կարգեր, Prom. SG 43/26, 2000 թվականի 
մայիս, վերջին փո փո խու թյուն SG 49/19, 2007 թվական («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» օրենքի կա նո նա կարգ)։



258

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Գերմանիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և միտումները .......... 259

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքները և պայմանները ...................... 260

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը ..................................260

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը ........................262
2.2.1 Իրավասու մարմինները ..............................................................262
2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 

պայմանները ..............................................................................262
2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 

վերահսկողությունը ....................................................................263

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները ......................263
2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 

կանոնները .................................................................................263
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները .........................................................263
2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 

պայմանները .........................................................................264
2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 

վերահսկողությունը ...............................................................264
2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան ......................265

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը ...........................265
2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը .....................................265

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները ...266
2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը ................................................266
2.3.3.2 Աշխատանքը ......................................................................... 271
2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը .............................................. 273

3 Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների համեմատությունը ԵՄ 
և մի ջազ գա յին մա կար դակով սահ մանված պայմանների հետ ......... 274

4 Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա բեր յալ 
օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը........................................... 275

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը ................................ 275

Ընտրված գրականություն ....................................................................... 277



259

Գերմանիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

1955 թվականին՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից տասը տարի 
հետո, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե տու թյունում գոր ծա զրկության մա-
կար դակը կազմում էր 5.1 տոկոս։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ թիվը մեծապես 
տարբերվում էր` ըստ շրջանների՝ Բադեն Վյորտեմբերգում գոր ծա զրկության 
մա կար դակը 2.2 տոկոս էր, մինչդեռ Նորդրայն–Վեսթֆալենում այն կազմում 
էր 2.9 տոկոս, իսկ Շլեզվիգ–Հոլշտայնում՝ 11.1 տոկոս։ 1955 թվականի 
սեպտեմբերին գոր ծա զրկությունը տղամարդկանց շրջանում կազմում էր միայն 
1.8 տոկոս։ Հաջորդ տասնամյակների ընթացքում աշխատուժի այդ զգալի 
պակասի հարցը լուծում ստացավ Իտա լիայի, Թուրքիայի, Պորտուգալիայի 
և Հարավսլավիայի հետ աշխատուժի հավաքագրման վե րա բեր յալ հա-
մա ձայնագրեր կնքելու միջոցով։ Արդյունքում, 1959–ից 1968 թվականների 
ընթացքում Դաշնային Հանրապե տու թյան աշ խա տողների ընդհանուր 
թվաքանակում օտարերկրյա աշ խա տողների մասնաբաժինը 0.8 տոկոսից (166 
000 անձ) հասավ 4.9 տոկոսի (1 014 000) (Herbert, 2001թ.)։ 1972 թվականին 
Դաշնային տարածքում ապրում էր 2.5 միլիոն օտարերկրյա աշ խա տող 
(Bade,1983թ.)։ Միևնույն ժա մա նակ, մինչև 1961 թվականի օգոստոսին Բեռլինի 
պատի կառուցումը չկար գա վորվող ներհոսք էր գրանցվել Գերմանիայի 
Դեմոկրատական Հանրապե տու թյունից։

Ակնկալվում էր, որ հրավիրված աշ խա տողները կգտնվեին Գերմանիայում 
միայն ժա մա նակավորապես, և որ նրանք կվերադառնային իրենց ծագման 
երկրներ մոտ ապագայում։ Այդ համոզմունքն էին արտահայտում և՛ ներ գաղ-
թող աշ խա տողները, և՛ Գերմանիայի քա ղա քա կան գործիչները։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» 1965 թվականի ակտով (և դրա կիրարկման 
նպա տակով արձակված վարչական կարգադրությամբ) կար գա վորվեց 
մուտքը Դաշնային տարածք։ «Գրին քարտի» հրամանագիրը, որն առանձին 
փաստաթուղթ էր և ուժի մեջ էր մտել 1971 թվականին, կար գա վորեց 
օրինականորեն երկրում գտնվող միգ րանտ աշ խա տողների մուտքը աշ խա-
տա շու կա։ Բացի դրանից, մի ջազ գա յին իրա վունքի ներքո ընդունվեցին մի 
շարք հա մա ձայնագրեր, այդ թվում՝ բարի կամքի և առավել բարենպաստ 
վերաբերմունքի վե րա բեր յալ հիմնադրույթներ։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» 1990 թվականի ակտը պատասխան էր «Օտար-
երկ րա ցիների մասին»1965 թվականի ակտի շուրջ ծավալված տևական 
քննադատությանը, որը վերաբերում էր նախկին օրենս դրու թյան հետևանքով 
առաջացած անորոշությանը։ Արդյունքում, այլևս չէր գործում բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության միայն մեկ տեսակ. ընդհանրացված «բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունը» բաժանվեց երկու տեսակի՝ «Ոչ ժա մա նակավոր 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն», որը նա խա տես ված էր այն օտար-
երկ րա ցիների համար, ովքեր ներ գաղթում էին Դաշնային տարածք այնտեղ 
մշտապես գտնվելու համար, և «Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
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տվու թյուն», որը տրա մա դրվում էր երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու 
նպա տակով։ Նոր օրենքի առավելությունն այն էր, որ առաջին անգամ օտար-
երկ րա ցին ստացավ հնա րա վորու թյուն հասկանալու, թե արդյոք նա ունի բնա-
կության/կա ցու թյան մշտական իրա վունքի հեռանկար, թե ոչ։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, կար գա վորումների ծավալն աճեց հինգ անգամ՝ հանգեցնելով զգալիորեն 
ավելի բարդ գործընթացի։ Գործնականում, օրինակ՝ պարզվեց, որ չափազանց 
բարդ էր ուսանողներին տրված ժա մա նակավոր թույլ տվու թյունը փոխարինել 
երկրում տևականորեն գտնվելու թույլտվությամբ։

«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտն ընդունվեց 2005 թվականին՝ 
գործընթացը պարզեցնելու խոստումով։ Այսօր գոյություն ունի երկրում 
գտնվելու իրա վունքի մեկ ընդհանրացված հասկա ցու թյուն, բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյուն և միայն մեկ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն։ Սակայն, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը բաժանվում է 35 
տարբեր տեսակների՝ նախկին երկու թույլ տվու թյունների փոխարեն, որոնք 
սահ մանված էին «Օտար երկ րա ցիների մասին» 1990 թվականի ակտով։

2007 թվականի մայիսին փորձագետների հետ անցկացված լսումներից հետո 
(Ներքին գործերի կոմիտե 16(4)209) Բունդեսթագն ընդունեց «Բնակության/
կա ցու թյան և ապաստանի հարցերին առնչվող ԵՄ հրա հանգների 
փոխատեղման մասին» օրենքը՝ փոխելով Դաշնային տարածք ներ գաղթելու 
համար ներ կա յացվող պա հանջները։ Ընդհանուր առմամբ, ԵՄ 11 հրա-
հանգ ամբողջությամբ կամ հետագայում ամբողջությամբ փոխատեղվեցին 
ազգային իրա վունք, և որոշ փո փո խու թյուններ կա տա րվեցին գործող տարբեր 
օրենքներում՝ ներառյալ «Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտը։ Օրենքն ուժի 
մեջ է մտել 2007 թվականի օգոստոսի 28–ին։

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքները և 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, ժա մա նակավորապես կամ մշտապես Գերմանիայում 
գտնվելու համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ կարող են տրա-
մա դրվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման, ուսման և վե րա պատ րաստման կամ 
աշ խա տանքի նպա տակով։

Վերջին կա տե գո րիայի առն չու թյամբ պետք է նշել, որ մուտքի նախապայ-
ման են հատուկ ունակությունների մասին վկայող ապացույցները։ 
Գերմա նիայի օրենքներում թվարկվում են անձանց տարբեր կա տե գո-
րիաներ, որոնք բավարարում են այդ չափորոշիչները, այդ թվում՝ բարձր 
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որակավորում ունեցող անձինք255, ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող 
անձինք, գիտական, հետազոտական և նախագծային աշ խա տանքներով 
զբաղվող անհատները, բիզնես գոր ծու նեու թյամբ զբաղվող անհատները, 
գիտնականները և արվեստագետները, պրոֆեսիոնալ մարզիկները կամ 
պրոֆեսիոնալ մարզիչները, որոնք աշխատում են Գերմանիայի մարզական 
ակումբներում, լրագրողները, կամավորները և այն անձինք, որոնք վարձվել են 
հիմնականում բարեգործական կամ կրոնական նպա տակներով, արտերկրում 
հիմնադրված գործատու կազ մա կեր պու թյան կողմից 12 ամսվա ընթացքում 
առա վե լա գույնը երեք ամիս ժամ կետով գործուղման ուղարկված անձինք՝ 
մեխանիզմների տեղադրման, վերանորոգման կամ այլ նմանատիպ ծա ռա-
յու թյուններ մատուցելու նպա տակով, տարեց անձանց համար բուժքույրերը 
կամ խնամողները, ովքեր վարձվել են ծագման երկրի հետ կնքված հա մա-
ձայնագրին հա մա պա տաս խան, համալսարանական կամ տեխնիկական 
քոլեջի կրթու թյուն կամ համարժեք որակավորում ունեցող որակավորված 
աշ խա տողները՝ մի ջազ գա յին մա կար դակում գոր ծու նեու թյուն ծավալող 
ձեռնարկությունների միջև աշխատակազմի փոխանակման համատեքստում, 
ինչպես նաև՝ արտերկրում աշ խա տանքի համար վե րա պատ րաստված՝ մի-
ջազ գա յին մա կար դակում գոր ծու նեու թյուն ծավալող ձեռնարկության 
որակավորված աշ խա տողները։

«Զբաղվածության մասին» կա նո նա կարգով նա խա տես վում է նաև ընդունում 
որոշ ոչ մաս նա գի տա կան աշ խա տանքների համար, այդ թվում՝ սեզոնային 
աշ խա տանք, տնային աշ խա տանք («au pair»), կենցաղային օգնություն 
այնպիսի ըն տա նիքներին, որոնք ունեն խնամքի կարիք ունեցող անդամներ և 
հասարակական աշ խա տանք։ 

Մուտքի և երկրում գտնվելու համար թույլտվության կա նո նա կարգեր են 
կիրառվում նաև այն անհատների նկատմամբ, ովքեր պատկանում են 
գերմանական էթնիկ խմբերի, որոնք գտնվում են Արևելյան Եվրոպայի 
երկրներում կամ նախկին Խորհրդային միու թյան մաս կազմող պե-
տու թյուններում, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 
տեղահանված անձանց և նրանց հետնորդների նկատմամբ, ինչպես նաև այն 
օտար երկ րա ցիների նկատմամբ, որոնք Դաշնային տարածքում ապրել են ան-
չա փա հասության տարիներին և տևական բացակայությունից հետո ունեն 
վերադառնալու իրա վունք («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 37–րդ 
հոդված)։ 

255 «Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 19-րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ բարձր մաս նա գի-
տա կան հմտություններ ունեցող անձինք են համարվում հատուկ տեխնիկական գիտելիքներ 
ունեցող գիտնականները, դասավանդող անձ նա կազմը կամ գիտական աշ խա տողները՝ բարձր 
պաշտոններում, ինչպես նաև հատուկ մաս նա գի տա կան փորձառություն ունեցող մասնագետները 
և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, որոնց վարձատրության չափը գերազանցում է սահ-
մանված շեմը։
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Ընդհանրապես, վիզաներ ստա նալու համար դիմումները ներ կա յացվում են 
արտերկրում գտնվող Գերմանիայի դեսպանատներ և հյուպատոսություններ։

Որպես կանոն, երեք ամսից ավելի երկար ժամ կետով երկրում գտնվելու համար 
վիզաների դեպքում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներից հիմնականում պա հանջվում 
է ստա նալ Օտար երկ րա ցիների հարցերով ոստիկանության նախնական հա-
մա ձայնությունը, որը պատասխանատու է այն Դաշնային տարածքի համար, 
որտեղ նա խա տես վում է բնա կությունը։256 Այդպիսի հա մա ձայնության պա հանջ 
է ներ կա յացվում նաև, եթե օտար երկ րա ցին ցանկանում է աշխատել Դաշնային 
տարածքում («Բնակության/կա ցու թյան մասին» կա նո նա կարգի 31–րդ հոդված)։ 
Նման դեպքերում, նախքան վիզայի տրա մա դրումը պետք է հա մա ձայնություն 
ձեռք բերվի զբաղվածության հարցերով գրա սե նյակից։

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Գերմանիայում տրա մա դրվում են տարանցման վիզաներ երկրի տարածքով 
անցնելու նպա տակով, Շենգենյան վիզաներ (կարճաժամ կետ վիզաներ)՝ 
երկրում մինչև երեք ամիս ժամ կետով գտնվելու համար257 և ազգային 
վիզաներ՝ ավելի երկար ժամ կետով երկրում գտնվելու համար (Բնակության/
կա ցու թյան մասին» կա նո նա կարգի 6–րդ հոդված): Որպես ընդհանուր 
կանոն, կարելի է այսպիսով ասել, որ ազգային վիզայի տրա մա դրումը պայ-
ման է ներ գաղ թողի կար գա վի ճակ ստա նալու համար։ Ազգային վիզաների 
տրա մա դրումը պայ մանավորված է հա մա պա տաս խան բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման համար սահ մանված պայ ման ների 
բավարարմամբ («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 6(4) հոդված)։

Վիզա ստա նալու համար դիմողից պա հանջվում է բավարարել հետևյալ 
ընդհանուր պայ ման ները. նա պետք է նշի ճամփորդության նպա տակը, նա 
պետք է ունենա վավերական անձնագիր («Բնակության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 3–րդ հոդված), երկրում գտնվելու ընթացքում նա պետք է ապահովված 
լինի ֆինանսապես («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 5(1) հոդված),258 

ինչպես նաև Գերմանիայում գտնվելու ընթացքում պետք է ունենա հա մա-
պա տաս խան բժշկական ապա հո վա գրու թյուն։ Վիզա ձեռք բերելու համար 

256 «Բնակության/կա ցու թյան մասին» կա նո նա կարգի 17–րդ հոդվածում թվարկվում են 
բացառություններ։
257 Կարող են տրա մա դրվել նաև կարճաժամ ետ վիզաներ երկիր մի քանի անգամ մուտք 
գործելու համար՝ մինչև հինգ տարի վավերականության ժամ ետով՝ պայ մանով, որ յուրա-
քանչյուր անգամ երկրում գտնվելու ժա մա նակահատվածը չգերազանցի երեք ամիսը սկզբնական 
մուտքի ամսաթվից հաշված վեց ամսվա ընթացքում («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 6(2) 
հոդված)։
258 Գործնականում, պա հանջվում է առնվազն 30 000 եվրո կազմող ապահովագրական ծածկույթ։
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Գերմանիա

բժշկական զննություններ չեն կա տա րվում, և բժշկական ապա հո վա գրու թյունը 
պարտադիր չէ։

539/2001/ԵՀ կա նո նա կարգի 2–րդ հավելվածում թվարկված անձանց, ինչպես 
նաև Ավստրալիայի, Իսրայելի, Ճապոնիայի, Կանադայի, Հարավային 
Կորեայի, Նոր Զելանդիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քա ղա-
քա ցիներին թույլ է տրվում մուտք գործել երկիր առանց վիզայի։ Ավելին, եթե 
այդ երկրների քա ղա քա ցիները ցանկանում են որևէ հիմքով Գերմանիայում 
գտնվել երեք ամսից ավելի երկար ժամ կետով, անհրաժեշտ չէ այդ նպա տակով 
դիմում ներ կա յաց նել նախքան երկիր մուտք գործելը («Բնակության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 41–րդ հոդված):

Վիզայի դիմումների քննության համար սահ մանված են ցածր վճարներ՝ 
օդանավակայանով տարանցման կամ «A», «B» և «C» կա տե գո րիաների 
Շենգենյան վիզայի համար գանձվում է 60 եվրո, հինգից հիսուն անձի համար 
կոլեկտիվ/խմբակային վիզայի համար վճարը կազմում է 60 եվրո գումարած 
1–ական եվրո յուրաքանչյուր անձի համար, ազգային վիզայի տրա մա դրման 
համար գանձվում է 30 եվրո, իսկ ազգային և Շենգենյան միասնական վիզայի 
համար («C» և «D» կա տե գո րիաներ)՝ 60 եվրո («Բնակության/կա ցու թյան 
մասին» կա նո նա կարգի 46–րդ հոդված):

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Վիզայի դիմումի մերժման դեպքում պարտադիր չէ ներառել մերժման հիմքերի 
մասին հայտարարություն կամ իրա վունքների պաշտպանության միջոցների 
մասին տեղեկություններ («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 77(2) 
հոդված)։

Որոշումը հնա րա վոր է բողոքարկել Բեռլինի վարչական դա տա րանում, 
սակայն ըն թա ցա կարգերը ժա մա նակատար են և կարող են տևել երկուսից 
մինչև ավելի, քան երեք տարի։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրվում են Օտար երկ րա ցիների 
հարցերով ոստիկանության կողմից («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
71(1) հոդված)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Շատ դեպքերում բնա կության/կա ցու թյան առաջին թույլտվության համար 
դիմում պետք է ներ կա յացվի ծագման երկրում։ Երբ վիզայի անհրա ժեշ-
տություն չի լինում, կամ թույլտվության գործողության ժամ կետի երկա-
րաձգման դեպքում՝ դիմումներ կարող են ներ կա յացվել Գերմանիայում։

Որպես ընդհանուր կանոն, բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա-
մա դրման համար հիմք են ընդունվում հետևյալ պայ ման ները՝ դիմողն 
ապահովված է գոյության միջոցներով,259 կիրառելի չէ որևէ արտաքսման 
հիմք, երկրում դիմողի բնա կությունը/կա ցու թյունը չի վտանգում Գերմանիայի 
շահերը, անձնագրի հետ կապված պա հանջը բավարարված է, և տրա մա դրվել 
է անհրաժեշտ վիզա («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 5–րդ հոդված)։

Գերմաներեն լեզվի իմացության պա հանջ չի ներ կա յացվում նախքան երկիր 
մուտք գործելը, սակայն դա կարող է փոփոխվել։ Ներկայումս ակնկալվում 
է, որ ներ գաղ թողները կսկսեն սովորել գերմաներեն միայն երկիր մուտք 
գործելուց հետո, ինչի համար առաջարկվում են լեզվի դասընթացներ։ Ոչ 
բավարար լեզվական հմտություններ ունեցող ներ գաղ թողներին կարող է ներ-
կա յացվել այդպիսի դասընթացների հաճախելու պա հանջ («Բնակության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 44(ա) հոդված)։ Գործնականում, առավել հաճախ 
դասընթացներին մասնակցում են ներ գաղ թողների առաջին սերունդները, 
որոնք արդեն երկար ժա մա նակ ապրում են Գերմանիայում։ Ներկայումս, 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմողը 
պետք է ապացուցի, որ ունի գերմաներեն լեզվի տարրական գիտելիքներ։ 
Դիմողն, այ նուա մե նայ նիվ, ստիպված չէ ապացուցել, որ գիտի հյուրընկալող 
երկրի պատմությունը։

Մեծամասամբ, բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման հետ 
կապված վարչական գործընթացը տևում է երկուսից չորս ամիս։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Թույլտվության համար դիմումի մերժման մասին որոշումը պետք է ներառի 
տեղեկություններ վարչական ակտը վիճարկելու համար առկա իրա վունքի 
պաշտպանության միջոցների և հա մա պա տաս խան վերջնաժամ կետի մասին, 
որը պետք է պահպանվի պաշտպանության միջոցի դիմելիս («Բնակության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 77(1) հոդված):

Դիմումի մերժման դեպքում առարկություն կարող է ներ կա յացվել որոշումը 
կայացնող մարմնին որոշման ընդունումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում։ Եթե 

259 Համարվում է, որ օտարերկրացու գոյության միջոցներն ապահովված են, երբ նա կարողանում 
է վաստակել իր ապրուստը և կարող է ձեռք բերել բժշկական ապա հո վա գրու թյան հա մա պա տաս-
խան ծածկույթ՝ առանց հանրային միջոցներից օգտվելու («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
2(3) հոդված):
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Գերմանիա

այդ առարկությունը նույնպես մերժվում է, ապա այնուհետև կարող է բողոք 
ներ կա յացվել տեղական վարչական դա տա րան։ Այ նուա մե նայ նիվ, որոշ 
Դաշնային նահանգներում վարչական հսկողություն չի կիրառվում, ուստի, 
դիմողը միայն ունի տեղական վարչական դա տա րան անմիջապես բողոք ներ-
կա յաց նելու իրա վունք, ինչը պետք է իրականացվի որոշման ընդունումից հետո 
մեկ ամսվա ընթացքում։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները կարող են կարճաժամ կետ հիմունքներով 
գտնվել Գերմանիայում վիզայի կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
հիման վրա։ Վիզաներ կարող են տրա մա դրվել մինչև երկու տարի ժամ-
կետով՝ մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրի հիման վրա կնքված ծա ռա յու թյունների 
մատուցման պայ մանագրերի կա տա րման նպա տակով («Զբաղվածության 
մասին» կա նո նա կարգի 39-րդ հոդված)։ Որպես այլընտրանք, դրանք կարող 
են տրա մա դրվել որակավորում ունեցող աշ խա տա կիցներին՝ մինչև երեք տարի 
ժամ կետով՝ մի ջազ գա յին ըն կերությունում աշ խա տա կիցների փոխանակման 
համատեքստում («Զբաղվածության մասին» կա նո նա կարգի 31-րդ հոդված), 
կամ ծա ռա յու թյունների մատուցման համար ժա մա նակավորապես գործուղ-
ված աշխատակցին՝ 12 ամսվա ընթացքում մինչև երեք ամիս ժամ կետով 
(«Զբաղվածության մասին» կա նո նա կարգի 11-րդ հոդված)։

Ընդհանուր առմամբ, ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն կարող է տրա մա դրվել առա վե լա գույնը երեք տարի ժամ կետով, և գործ-
նականում, այն առավել հաճախ տրա մա դրվում է միայն մեկ տարի ժամ կետով: 
Երկրում գտնվելու առա վե լա գույն տևո ղու թյունը տատանվում է՝ կախված 
երկրում գտնվելու նպա տակից: Ընդհանրապես, ժա մա նակավոր բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության գործողության ժամ կետի երկարաձգման դեպքում 
ներ կա յացվում են նույն պա հանջները, ինչ առաջին անգամ թույլ տվու թյուն 
տրա մա դրելիս («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 8(1) հոդված):

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Գերմանիայի օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան երկու տեսակի իրա վունքների շնորհում՝ բնա կություն հաստատելու 
թույլ տվու թյուն և ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ 
Երկու կար գա վի ճակները չափազանց նման են:

Բնակություն հաստատելու թույլտվության տրա մա դրման դեպքում ներ կա-
յացվում են հետևյալ պա հանջները՝ դիմողն ունեցել է բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն հինգ տարվա ընթացքում, նա ապահովված է գոյության 
միջոցներով, նա առնվազն 60 ամիս վճարումներ է կա տա րել օրենքով սահ-
մանված կենսաթոշակային համակարգի շրջանակներում, դիմողը վտանգ չի 
ներ կա յաց նում հանրային անվտանգության կամ կարգի տեսանկյունից, նա 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ունի գերմաներեն լեզվի նվա զա գույն գիտելիքներ, նա բազային գիտելիքներ 
ունի Գերմանիայում գործող իրավական և սո ցիա լա կան համակարգերի և 
այնտեղի ապրելակերպի մասին,260 նա ունի իր և իր ըն տա նիքի անդամների 
համար բավարար բնակելի տարածք (Բնակության/կա ցու թյան մասին ակտի 
9-րդ հոդված):261 Բնակություն հաստատելու թույլտվությամբ դրա իրավատերը 
ստանում է տնտեսական գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նելու հնա րա վորու թյուն:

ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար ներ գաղ թողը պետք է՝ հինգ տարվա ընթացքում Գերմանիայում հան-
դիսացած լինի բնա կության/կա ցու թյան օրինական կար գա վի ճակ ունեցող 
անձ, երաշ խա վորած լինի իր և իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ապրուս-
տը, ունենա գերմաներեն լեզվի պատշաճ գիտելիքներ, ունենա բազային 
գիտելիքներ Գերմանիայում գործող իրավական և սո ցիա լա կան համա կար-
գերի և այնտեղի ապրելակերպի մասին և վտանգ չներ կա յաց նի հանրային 
անվտան գության կամ կարգի տեսանկյունից («Բնակության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 9(ա) հոդված): Դիմողի ուսման կամ մաս նա գի տա կան վե րա-
պատ  րաստման տևո ղու թյունը կարող է հաշվարկվել երկրում գտնվելու համար 
պա հանջվող ժա մա նակահատվածի մինչև կեսի չափով:

Գերմանիա մուտք գործելուց անմիջապես հետո մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան իրա վունք կարող է տրա մա դրվել հատուկ մաս նա գի տա կան փորձա-
ռություն ունեցող մասնագետների և ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց, 
ում աշխատավարձը կազմում է պարտադիր առողջության ապա հո վա գրու թյան 
համար կա տա րվող վճարումների սահ մանաչափի առնվազն կրկնակին։262

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Որոշ պե տու թյուններից եկող Գերմանիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի 
անդամների՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար դիմելու հնա րա վորու-

260 Գերմաներեն լեզվի առաջարկվող դասընթացներն ավարտվում են գրավոր քննություններով 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 43–րդ հոդված, «Ինտեգրման մասին» կա նո նա կարգի 
3(3) հոդված)։ Դասընթացի տևո ղու թյունը 300 ժամ է («Ինտեգրման մասին» կա նո նա կարգի 
10–րդ հոդված)։ Հյուրընկալող երկրի մասին գիտելիքներ ձեռք բերելու համար առաջարկվում 
է 30 ժամ տևո ղու թյամբ ինտեգրման դասընթաց, որի յուրաքանչյուր ժամի համար ներ գաղ-
թողները վճարում են 1 եվրո։ Արևելյան Եվրոպայից և նախկին Խորհրդային Միության ասիական 
շրջաններից եկող գերմանացիներին թույլ է տրվում հաճախել այդ դասընթացներին անվճար 
հիմունքներով («Ինտեգրման մասին» կա նո նա կարգի 9–րդ հոդված)։ Նախքան 2005 թվականի 
հունվարի 1–ը երկրում գտնվելու թույլ տվու թյուն ստացած երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները այդ 
դասընթացներին մասնակցելու պարտավորություն չունեն։ Գերմաներեն լեզվին և մշակույթին 
առնչվող պա հանջները համարվում են բավարարված ինտեգրման դասընթացն ավարտելուց հետ 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 9–րդ հոդված)։
261 Պետության կողմից ֆինանսավորվող բնակարանային ապահովմանն ուղղված սո ցիա լա-
կան բարեկեցության ծրագրի շրջանակներում կացարանի կարիք ունեցող անձին կացարանով 
ապահովելու համար պա հանջվող տարածքը համարվում է բավարար բնակելի տարածք 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 2(4) հոդված)։
262 Եկամտի այդ սահ մանը 2006 և 2007 թվականներին կազմում էր 85 000 եվրո։
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թյունը կարող է սահ մանափակվել՝ այլ նպա տակներով Գերմանիա մուտք 
գործելուց հետո, ինչը պայ մանավորված է այնպիսի գործոններով, որոնցից 
է օրինակ՝ տվյալ երկրից եկող ներ գաղ թողների կողմից փաստաթղթերի 
հաճախակի կեղծումը։ Օրինակ, եթե Կոնգոյի կամ Պակիստանի քա ղա-
քա ցին, ով ամուսնացած է գերմանացու հետ, մուտք է գործում Գերմանիա 
տուրիստական վիզայով, ապա նա մուտք գործելուց հետո կարող է չստա նալ 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար։ 
Այսպիսով, նշված երկրներից որևէ մեկի քաղաքացուց կարող է պա հանջվել 
իր իսկ հաշվին ծագման երկիր վերադառնալ՝ արտերկրից դիմում ներ կա-
յաց նելու համար։ Այդ առումով՝ գերմանացիների ըն տա նիքի անդամների 
նկատմամբ ցուցաբերվում է ավելի անբարենպաստ վերաբերմունք, քան ԵՄ 
քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների նկատմամբ, քանի որ ԵՄ քա ղա-
քա ցիների ըն տա նիքի անդամների դիմումները չեն կարող չընդունվել նման 
պատճառներով։

Ընտանիքի վե րա միա վորումը Գերմանիայի քա ղա քա ցիների համար

Գերմանիայի քա ղա քա ցիների ամուսիններին և ան չա փա հաս երեխաներին 
կարող է տրա մա դրվել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման նպա տակով, ինչպես և գերմանացի ան չա փա հաս 
չամուսնացած երեխաների ծնողներին՝ խնամքի նպա տակով («Բնակության/
կա ցու թյան մասին» ակտի 28–րդ հոդված)։263 Գործնականում, բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է մեկից երեք տարով։ 
Գերմանացիների՝ օտար երկ րա ցի ըն տա նիքի անդամներն աշ խա տանքի 
ընդունվելու կամ ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվելու իրա վունք ունեն՝ 
առանց աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության կամ այլ սահ մանափակումների 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 28(5) հոդված)։ Բնակության/կա ցու-
թյան թույլտվության գործողության ժամ կետը պետք է երկարաձգվի այնքան 
ժա մա նակով, որքան շարունակվում են երկարաժամ կետ ընտանեկան հա րա-
բե րու թյուն ները։

Ամուսինների բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը դառնում է անկախ ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման նպա տակից, եթե երկարաժամ կետ ընտանեկան հա-
րա բե րու թյուն ները գոյություն են ունեցել առնվազն երկու տարի (բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության առկայությամբ), և ամուսիններն ամուսնալուծվում 
են կամ մահանում է գերմանացի ըն տա նիքի անդամը։ Եթե երկարաժամ-
կետ ընտանեկան հա րա բե րու թյուն ները գոյություն են ունենում ավելի, քան 
երեք տարվա ընթացքում, ապա պետք է շնորհվի բնա կության/կա ցու թյան 
մշտական իրա վունք՝ առանց գոյության միջոցներով ապահովված լինելու 
մասին ապացույցի անհրաժեշտության («Բնակության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 28(2) հոդված)։ Նոր օրենս դրու թյամբ այժմ պա հանջվում է, որ երկու 
ամուսիններն էլ լինեն առնվազն 18 տարեկան, թեև այդ պայ մանը երկիմաստ 

263 Ամուսինների հետագա ներ գաղթի հետ կապված առանձ նա հատ կու թյունները հա մա պա տաս-
խանաբար վերաբերում են զուգ ըն կերներին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

է, եթե ամուսիններն արդեն ծնողներ են՝ չնայած նրանց ան չա փա հաս լինելուն։ 
Լեզվի իմացությունը նույնպես նախապայ ման է։ Դա կարելի է դիտել որպես 
խտրականություն Գերմանիայի քա ղա քա ցիների նկատմամբ, քանի որ լեզվի 
իմացության պա հանջ չի ներ կա յացվում Միության քա ղա քա ցիների՝ երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող ըն տա նիքի անդամների նկատմամբ։

Գերմանիայի քա ղա քա ցիների՝ 18 տարին չլրացած օտար երկ րա ցի երեխաները 
նույնպես կարող են օգտվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքից, և 
սկզբում կստանան ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ 
Երեխաները, ում 18 տարեկանը լրացել է, և խնամքի տակ գտնվող՝ «ուղիղ 
վերընթաց գծով» անմիջական ազ գա կանները կարող են բնա կության/կա-
ցու թյան իրա վունք ստա նալ միայն բացառիկ դժվարություններ ունենալու 
դեպքում, թեև դժվարությունների սահ մանումը ենթակա է մեկնաբանության։ 
Ընդհանուր առմամբ, Միության քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներն 
ավելի լավ իրավիճակում են, քան Գերմանիայի քա ղա քա ցիների ըն տա-
նիքի անդամները. երեք տարի հետո, դիմումի հիման վրա երեխան ստանում 
է մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, եթե նա 16 տարեկանից 
փոքր չէ։ Որպես համեմատություն, գերմանացիների օտար երկ րա ցի 
երեխաները բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք են ստանում առանց այլ պա-
հանջների՝ միայն 16 տարին լրանալուց հետո և հինգ տարի շարունակ բնա-
կության/կա ցու թյան իրա վունք ունենալու պարագայում («Բնակության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 28(3) հոդված, 35(1) հոդված)։

Ընտանիքի վե րա միա վորումը ԵՄ քա ղա քա ցիների համար

Խորհրդի 2004/38/ԵՀ հրա հանգին հա մա պա տաս խան՝ դրանում նշված ըն-
տա նիքի անդամներն ունեն ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք («ԵՄ–
ում ազատ տեղաշարժի մասին» օրենքի 3–րդ հոդված)։ Այլ նպա տակներով 
Գերմանիա մուտք գործելուց հետո այդ անձինք ստանում են բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ առանց դիմում ներ կա յաց նելու («ԵՄ–ում ազատ 
տեղաշարժի մասին» օրենքի 5(1) հոդված): Եթե նրանք երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիներ են, նրանց տրա մա դրվում է բնա կության/կա ցու թյան քարտ («ԵՄ–ում 
ազատ տեղաշարժի մասին» օրենքի 5(2) հոդված):

Ընտանիքի վե րա միա վորումը երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների 
համար

Երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների ամուսիններն ունեն ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման իրա վունք, եթե Գերմանիայում ապրող ամուսինն ունի մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, առնվազն երկու տարվա բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որն 
արդեն գոյություն ուներ ամուսնանալու ժա մա նակ, և ակնկալվում է, որ երկրում 
գտնվելու ժա մա նակահատվածը կգերազանցի մեկ տարին («Բնակության/կա-
ցու թյան մասին» ակտի 30(1) հոդված)։ 
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Ընտանիքի վե րա միա վորումը հաստատվում է միայն երկու ամուսինների 
չափահասության պարագայում («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 30(1) 
հոդված)։ Բացի դրանից, պա հանջվում է, որ Գերմանիա ժամանող ամուսինը 
կարողանա խոսել գերմաներեն և ունենա լեզվի նվա զա գույն գիտելիքներ. 
սակայն երրորդ երկրների այն քա ղա քա ցիները, որոնք ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման իրա վունք ունեն առանց վիզա ստա նալու անհրաժեշտության, 
ազատված են այս պա հանջից («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
30(1) հոդված): Կարելի է նկատել, որ թուրքական միու թյունները բողոքում 
են էթնիկական խտրականության դեմ՝ այդ պա հանջից ազատման հնա րա-
վորու թյան հետևանքով։ Լեզվի իմացության պա հանջից ազատվում են նաև 
այն դեպքերում, եթե՝ ակնհայտորեն առկա է ինտեգրման չափազանց քիչ 
անհրաժեշտություն, Գերմանիա մուտք գործելու պահին ամուսինն արդեն 
եղել է ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ, կամ տեղաշարժվող ամուսինը 
չի կարող ունենալ տարրական լեզվական գիտելիքներ՝ որոշակի խոչընդոտի 
հետևանքով։ 

Եթե ամուսնուն և ծնողներին թույլատրվում է իրա կա նաց նել շահավետ աշ-
խա տանք, ապա նրանց մուտքը աշ խա տա շու կա չի սահ մանափակվում 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 28(5) հոդված, No. 1)։ Այլ դեպքերում, 
առանց աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության մուտքն աշ խա տա շու կա 
թույլատրվում է միայն երկու տարի հետո («Բնակության/կա ցու թյան մասին» 
ակտի 29(5) հոդված, No. 2): Ի տարբերություն վերը նշվածի՝ 2003/86/ԵՀ հրա-
հանգի 14(2) հոդվածի հա մա ձայն այդ սահ մանափակումը թույլատրվում է 
կիրառել միայն մեկ տարվա ընթացքում։

Գերմանիայում հինգ տարի գտնվելուց հետո երրորդ երկրի քաղաքացու 
ամուսինը կարող է ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան մշտական իրա վունք, 
միայն եթե տվյալ քա ղա քա ցին ունի ապահովված եկամուտ։ Ամուսնու 
եկամուտը հաշվի է առնվում միայն, եթե նա արդեն ունի մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ միևնույն ժա մա նակ դիմել է մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների գործողության ժամ կետների 
առն չու թյամբ որևէ իրավական սահ մանում գոյություն չունի, այ նուա մե նայ-
նիվ, գործնականում, դրանք ամենից հաճախ տրա մա դրվում են մեկ տարի 
ժամ կետով։ Ամուսինների բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը դառնում 
է անկախ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակից, եթե երկարաժամ-
կետ ընտանեկան հա րա բե րու թյուն ները գոյություն են ունեցել առնվազն 
երկու տարի (բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության առկայությամբ), և 
ամուսիններն ամուսնալուծվում են կամ մահանում է գերմանացի ըն տա-
նիքի անդամը։ Երկու տարի ժամ կետը հաշվի չի առնվում դժվարությունների 
առկայության պարագայում (օրինակ՝ ամուսնու կողմից վատ վերաբերմունքի 
դրսևորում)։ Այդ դեպքում օտարերկրացուն տրվում է մեկ տարի ժա մա նակ՝ 
գոյության միջոցներով ապահովված լինելու փաստն ապացուցելու համար 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 31(1) հոդված, No. 1), բացառությամբ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

սո ցիա լա կան աջակցության կամ սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան միջոցների 
չարաշահման դեպքերի։ Երկու տարի անց ամուսինը շարունակում է ունենալ 
որևէ աշ խա տանքի համար դիմելու կամ ոչ վարձու աշ խա տանք կա տա րելու 
իրա վունք, եթե նույնիսկ ամուսինները դադարեցնում են իրենց հա րա բե րու-
թյուն ները («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 31(1) հոդված, No. 2)։

Մինչև երկու տարին լրանալը երրորդ երկրի քաղաքացու ամուսինը չի կարող 
զբաղվել ոչ վարձու աշ խա տանքով։ Նախքան երկու տարին լրանալը աշ-
խա տանքի անցնելը կարող է թույլատրվել, եթե միայն այդ աշ խա տանքը 
կա տա րելու համար չկան գերմանացի աշ խա տողներ, ԵՄ քա ղա քա ցիներ 
կամ Եվրոպական միու թյան օրենքներին հա մա պա տաս խան՝ աշ խա տա շու-
կա նախապատվության հիմքով մուտքի հնա րա վորու թյուն ունեցող երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիներ։ Նախքան բնա կության/կա ցու թյան երկու տարին 
լրանալը վարձու աշ խա տանքը հնա րա վոր է նաև որոշ մաս նա գի տա կան 
խմբերի կամ տնտեսական հատվածների պարագայում, եթե այն կարող 
է ունենալ բարենպաստ ազդեցություն աշ խա տա շու կայի և ինտեգրման 
տեսանկյունից։

Մինչև 16 տարեկան երեխաների հետագա ներ գաղթը թույլատրելի է, եթե 
ծնողներն ունեն Գերմանիայում բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք և նրանց 
ապրուստն ապահովված է («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 32(1) 
հոդված)։ Նույն գործելակերպը կիրառվում է, եթե Դաշնային տարածքում 
ապրող միայնակ ծնողը երեխայի միակ խնամակալն է։ Բնակության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունը սո վո րա բար տրվում է մեկ տարի ժամ կետով, թեև 
գործողության ժամ կետի վե րա բեր յալ իրավական սահ մանում չկա։

Ավելի բարձր տարիքի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաների համար գործում են ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման համար որոշված այլ պա հանջներ՝ նրանք պետք է 
ունենան գերմաներեն լեզվի լավ գիտելիքներ, կամ ակնկալվում է, որ նրանք 
կինտեգրվեն իրենց կրթու թյունն ավարտելուց հետո («Բնակության/կա ցու թյան 
մասին» ակտի 32(1) հոդված)։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ պա հանջները խստորեն 
չեն պահպանվում գործնականում։ 18 տարեկանը լրացած երեխաները կարող 
են ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով տեղափոխվել Գերմանիա միայն 
ծայրահեղ դժվարությունների առկայության դեպքում («Բնակության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 36–րդ հոդված)։

Ընտանիքի վե րա միա վորման արդյունքում Դաշնային տարածք մուտք 
գործած երեխաներն ունեն դպրոցներ և համալսարաններ հաճախելու իրա-
վունք (բացառությամբ Գերմանիայի որոշ տարածքների, եթե ըն տա նիքը չունի 
երկրում գտնվելու իրա վունք, կամ եթե ըն տա նիքը ապաստան ստա նալու 
հայց է ներ կա յացրել)։ Աշխատանքի անցնելու թույլ տվու թյուն պետք է տրվի 
առանց աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության, եթե մանկության տարիներին 
Գերմանիա տեղափոխված օտար երկ րա ցին ավարտել է հանրակրթական 
դպրոց՝ ստա նալով ավարտական ատեստատ կամ դպրոցում անցել է մեկամյա 
մաս նա գի տա կան պատրաստման դասընթաց։
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Գերմանիա

Երեխաները ստանում են մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
16 տարեկանում, եթե նրանք առնվազն հինգ տարի ունեցել են բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Եկամտի հետ կապված պա հանջ չի ներ կա-
յացվում, սակայն ոստիկանությունում դիմողի մասին գրառումները չպետք է 
գերազանցեն որոշակի սահ մանը («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 35–
րդ հոդված):

2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Օտար երկ րա ցի աշ խա տողների ընդունումը պայ մանավորված է Գերմանիայի 
տնտեսության պա հանջներով՝ հաշվի առնելով աշ խա տա շու կայում տիրող 
իրավիճակը և գոր ծա զրկության դեմ արդյունավետորեն պայքարելու 
անհրաժեշտությունը («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 18(1) հոդված)։ 
Սկզբունքորեն, վարձու աշ խա տանքի հնա րա վորու թյուն տվող բնա կության/կա-
ցու թյան իրա վունք կարող է շնորհվել միայն Զբաղվածության դաշնային գոր-
ծա կա լու թյան հա մա ձայնությամբ («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
39(1) հոդված)։ Գործակալությունը կարող է հա մա ձայնել նման իրա վունք 
տրա մա դրել՝ պայ մանով, որ ներ գաղ թողների աշ խա տանքը բացասական 
հետևանքներ չի ունենա աշ խա տա շու կայի համար, և որ չկան հա մա պա-
տաս խան գերմանացի աշ խա տողներ կամ աշ խա տանքի անցնելու իրա վունք 
ունեցող օտար երկ րա ցիներ։ Որպես այլընտրանք, աշ խա տանքի անցնելու 
թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել, եթե Գործակալությունը հաստատել 
է, որ թափուր աշխատատեղերի համալրումը օտար երկ րա ցի դիմողներով 
հիմնավորված է աշ խա տա շու կայի քա ղա քա կանության և ինտեգրման 
հարցերի տեսանկյունից («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 39(2) 
հոդված): Համաձայնության մեջ կարող է ամրագրվել աշ խա տանքային գոր-
ծու նեու թյան տևո ղու թյունն ու ձևը, և աշ խա տանքը կարող է սահ մանափակվել՝ 
ըստ կոնկրետ հաստատությունների կամ շրջանների («Բնակության/կա ցու-
թյան մասին» ակտի 39(4) հոդված):

Աշխատանքային այցի կամ ժա մա նակավոր աշ խա տանքի (ինչպես օրինակ՝ 
գործուղում կամ սահ մանից այն կողմ ծա ռա յու թյունների մատուցում՝ 
որպես աշ խա տող կամ գործատու) նպա տակով տրա մա դրվող վիզան սահ-
մանափակվում է ըստ այն նպա տակի, որի համար տրվել է, և, որպես 
կանոն, դրա գործողության ժամ կետը չի կարող երկարաձգվել այլ նպա-
տակով։ Այդպիսի վիզաների գործողության ժամ կետները տարբեր են, 
օրինակ՝ հավաքովի տների հավաքման համար նա խա տես վում է ինն ամիս 
(«Զբաղվածության» կա նո նա կարգի 35–րդ հոդված), մի ջազ գա յին հա մա-
ձայնագրերի հիման վրա կնքված ծա ռա յու թյունների մատուցման պայ-
մանագրերի կա տա րման համար՝ մինչև երկու տարի («Զբաղվածության» կա-
նո նա կարգի 39–րդ հոդված), մի ջազ գա յին ըն կերությունում աշ խա տա կիցների 
փոխանակման համատեքստում` որակավորում ունեցող աշ խա տա կիցների 
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համար՝ մինչև երեք տարի («Զբաղվածության» կա նո նա կարգի 31–րդ հոդված) 
և ծա ռա յու թյունների մատուցման նպա տակով կարճաժամ կետ հիմունքներով 
գործուղված աշխատակցի համար՝ 12 ամսվա ընթացքում մինչև երեք ամիս 
(«Զբաղվածության» կա նո նա կարգի 11–րդ հոդված)։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների գործողության ժամ կետները 
կարող են երկարաձգվել առանց աշ խա տա շու կայի նոր ուսում նա սի րու-
թյան նույն գործատուի մոտ առնվազն մեկ տարի աշխատելուց հետո 
(«Զբաղվածության» կա նո նա կարգի 6–րդ հոդված)։

Առաջին անգամ երկիր մուտք գործելու համար միշտ անհրաժեշտ է վիզա, 
և միայն բարձր մաս նա գի տա կան որակավորումներ ունեցող անձինք են 
ստանում մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն անմիջապես 
երկիր մուտք գործելուց հետո։ Այդ դեպքերում նպա տակը պետք է նշվի վիզայի 
դիմումում և յուրաքանչյուր անգամ վիզայի համար դիմելիս։ Դեսպանատունը 
կամ հյուպատոսությունը սո վո րա բար պա հանջում է աշ խա տանքային պայ-
մանագիրը Օտար երկ րա ցիների հարցերով բաժնից։ Զբաղվածության 
հարցերով գրա սե նյակ դիմում են աշ խա տանքի հետ կապված հարցերով. եթե 
Զբաղվածության հարցերով գրա սե նյակը հա մա ձայնում է, ապա Օտար երկ-
րա ցիների հարցերով բաժինը կարող է վիզայի տրա մա դրման մասին նրա հա-
մա ձայնությունը փոխանցել դեսպանատանը, որը տրա մա դրում է մինչև երեք 
ամիս վավերականություն ունեցող ազգային վիզա։ Օտար երկ րա ցին մուտք 
է գործում երկիր այդ վիզայով և պետք է պայ մանագիր կնքի Օտար երկ րա-
ցիների հարցերով մարմնի հետ բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերելու համար։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Օտար երկ րա ցին կարող է ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ոչ 
վարձու աշ խա տանքով զբաղվելու համար, եթե առկա է գերակա տնտեսական 
շահ կամ տվյալ շրջանում առկա է հատուկ կարիք, կամ եթե տվյալ աշ խա-
տանքը ենթադրաբար դրական ազդեցություններ կունենա տնտեսության 
համար: Թույլտվություն կարող է տրա մա դրվել նաև, եթե այդ գոր ծու նեու թյան 
ֆինանսավորումը երաշ խա վորված է կապիտալի միջոցով կամ բանկի կողմից 
վարկի տրա մա դրման մասին հաստատումով: Օրենքում նշվում է, օրինակ, 
որ այդ չափորոշիչները բավարարելու համար սո վո րա բար անհրաժեշտ է 
առնվազն 500 000 եվրոյի ներդրում և հինգ նոր աշխատատեղերի ստեղծում 
(«Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 21(1) հոդված): Այս տիպի դիմումների 
առն չու թյամբ պետք է խորհրդակցել առևտրի հարցերով պատասխանատու 
տեղական մարմինների հետ:

Բնակության/կա ցու թյան այդպիսի թույլտվության գործողության ժամ կետը 
պետք է չգերազանցի առա վե լա գույնը երեք տարին («Բնակության/կա ցու թյան 
մասին ակտի» 21(4) հոդված): Բացառիկ դեպքերում կարող է տրա մա դրվել 
բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն:
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Գերմանիա

2007 թվականից ի վեր՝ ներ գաղ թողն ունի նաև արտահաստիքային աշ խա-
տանք կա տա րելու կամ ինքնազբաղ աշ խա տող լինելու հնա րա վորու թյուն, եթե 
նրան երկրում գտնվելու թույլ տվու թյուն է տրա մա դրվել այլ հիմքով (օրինակ՝ 
ըն տա նիքի վե րա միա վորում) («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 21(4) 
հոդված, 21(5) հոդված):

Սեզոնային աշ խա տանքը

Սեզոնային աշ խա տանքն իրականացվում է հիմնականում գյուղատնտե-
սու թյան ոլորտում: Սեզոնային աշ խա տողների համար աշ խա տանքի տևո-
ղու թյունը սահ մանվում է շաբաթական նվա զա գույնը 30 ժամ՝ օրական 
կտրվածքով միջինը առնվազն վեց ժամ, ինչը, սակայն, օրացուցային տարում 
չպետք է գերազանցի չորս ամիսը: Աշխատանքի այս տեսակով զբաղվում են 
հատկապես Լեհաստանից ժամանող միգ րանտները, և քանի որ նրանք ունեն 
ԵՄ քա ղա քա ցի լինելու առավելություն, նրանցից չի պա հանջվում բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, այլ միայն՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն:

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Համալսարանում ուսման համար նախապատրաստվելու նպա տակով տրա մա-
դրվող բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության վավերականության ժամ կետը 
պետք է չգերազանցի երկու տարին: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ժամ կետը կարող է 
երկարաձգվել, եթե բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը դեռևս չի իրագործվել 
և իրագործելի է ողջամիտ ժա մա նակահատվածում: Անհրաժեշտ պա հանջները 
ներառում են կայուն գոյության միջոցների և բժշկական ապա հո վա գրու թյան 
ծածկույթի առկայություն: Այդպիսի թույլ տվու թյունը սո վո րա բար տրա մա-
դրվում է դիմումը ներ կա յաց նելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում:

Համալսարան ընդունվելու համար դիմելու նպա տակով բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել առա վե լա գույնը ինն ամիս ժամ-
կետով: Գործնականում, փոխել ուսում նա սի րության ոլորտը թույլատրվում 
է միայն մեկ անգամ և առա վե լա գույնը միայն տասը տարվա ամբողջական 
կրթու թյան ժամ կետով: Ուսման ընթացքում թույլատրվում է կա տա րել վարձու 
աշ խա տանք մինչև 90 օր տևո ղու թյամբ կամ 180 օր տևո ղու թյամբ՝ կես աշ խա-
տանքային օրով, ինչպես նաև ազատ ժա մա նակ համալսարանում զբաղվել 
ուսանողական աշ խա տանքներով («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 
16(3) հոդված): Հաջողությամբ կոչում ստա նալուց հետո բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության գործողության ժամ կետը կարող է երկարաձգվել մինչև 
մեկ տարի ժամ կետով՝ աշ խա տանք փնտրելու հնա րա վորու թյուն տալու 
համար: Աշխատանքը պետք է լինի այնպիսին, որի դեպքում թույլատրվում է 
վարձել ներ գաղ թողների:
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3 Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Գերմանիայի օրենս դրու թյան մեջ որոշ դրույթներ հակասում են ԵՄ օրենս-
դրու թյանը: Օրինակ՝ 539/2001/ԵՀ կա նո նա կարգի I հավելվածում թվարկված 
երկրներից ժամանող ամուսինները չեն ստանում բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն առանց հատուկ այդ հիմքով տրա մա դրված վիզայի 
առկայության: Կարելի է համարել, որ այդ գործելակերպը հակասում է 
«Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/
ԵՀ հրա հանգի 3(1) հոդվածին, իսկ մյուս կողմից՝ հա մա պա տաս խանում է 
նույն հրա հանգի 5(3) հոդվածին: Ավելին, գերմաներեն լեզուն սովորելու 
գործում առաջընթաց չգրանցող օտար երկ րա ցիներին ներ կա յացվող՝ լեզվի 
դասընթացների մասնակցելու պա հանջը և հատկապես այդ պա հանջի 
չբավարարման դեպքում կիրառվող պատժամիջոցները չեն կարող հա մա պա-
տաս խանել ԵՄ մա կար դակով սահ մանված պայ ման ներին:

Համաձայն ԵՄ օրենս դրու թյան՝ լեզվի իմացության պա հանջ չի կարող ներ կա-
յացվել ԵՄ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին: Ուստի, Գերմանիայի 
նոր օրենս դրու թյամբ (որով լեզվի իմացության պա հանջ է ներ կա յացվում 
Գերմանիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին) անհավասար 
վերաբերմունք է դրսևորվում Գերմանիայի քա ղա քա ցիների և ԵՄ մյուս քա-
ղա քա ցիների նկատմամբ, ինչը հանդիսանում է 2003/86/ԵՀ հրա հանգի 7(2) 
հոդվածի դրույթների խախ տում:

Աշխատաշու կա մուտքը չի սահ մանափակվում, եթե ամուսիններն (ու ծնող-
ները) ունեն շահավետ աշ խա տանքով զբաղվելու իրա վունք («Բնակու-
թյան/կա ցու թյան մասին» ակտի 29-րդ հոդված): Այլ դեպքերում աշ խա-
տա շու կա անսահ մանափակ մուտքի թույլ տվու թյուն տրվում է միայն երկու 
տարի անց («Բնակության/կա ցու թյան մասին» ակտի 29(5) հոդված, No. 2): 
Ի տարբերություն վերը նշվածի՝ 2003/86/ԵՀ հրա հանգի 14(2) հոդվածով 
թույլատրվում է կիրառել այդ սահ մանափակումը միայն մեկ տարվա համար։

Նոր օրենս դրու թյամբ իրավասու մարմիններին հնա րա վորու թյուն է ընձեռվում 
մերժել ամուսինների վե րա միա վորման հնա րա վորու թյունը Գերմանիայի 
քա ղա քա ցիների հետ բացառիկ դեպքերում՝ ներառյալ այնպիսի դեպքերը, 
երբ գերմանացի ամուսինն ունի երկքա ղա քա ցիություն կամ երկար ժա մա-
նակ ապրել է օտար երկ րա ցի ամուսնու ծագման երկրում և խոսում է ծագման 
երկրի լեզվով: Դա կարող է լինել Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդվածի խախ-
տում, քանի որ նման գործելակերպով հպատակագրված գերմանացիների 
և անցյալում միգրացիայի ուղին բռնած գերմանացիների նկատմամբ 
դրսևոր վում է անհավասար վերաբերմունք՝ «բնիկ» գերմանացիների հետ 
համեմատությամբ:
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4 Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Բարձր որակավորում ունեցող աշ խա տողների մասին կա նո նա կարգը կարող 
է գործածվել աշ խա տա շու կա մուտքի վե րա բեր յալ կա նո նա կարգերում կա տա-
րված փո փո խու թյունների գործնական արդյունքները ցույց տալու համար: Այդ 
կա նո նա կարգի ընդունման ժա մա նակ ակնկալվում էր, որ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն կստանան տարեկան 10 000 դիմողներ, հետագայում, այդ 
թիվը հասավ 20 000-ի: Իրականում պատկերը բոլորովին այլ էր՝ 2000–ից 2004 
թվականների ընթացքում այն անձանց թիվը, որոնց նկատմամբ կիրառվել է 
այդ կա նո նա կարգը, տատանվում էր 4341-ից 2273-ի միջև: Մեկնաբանությունը 
դյուրին չէ՝ հաշվի առնելով այն հան գա մանքը, որ զարգացումը խաթարվել է 
նոր տնտեսության անկման հետևանքով: Հնարավոր է, որ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու համար ներ կա յացվող պա հանջները 
չափազանց խիստ էին:

Կարելի է նշել, որ Եվրոպական միու թյան ընդլայնման ընթացքում գերմանացի 
ֆերմերների համար էլ ավելի բարդացավ սեզոնային աշ խա տողներ գտնելը: 
Աշխատաշու կայի անհապաղ ազատականացման հետևանքով, օրինակ` Մեծ 
Բրիտանիայում, Լեհաստանից ժամանող սեզոնային աշ խա տողները փոխեցին 
ուղղությունը և սկսեցին ձգտել դեպի այնպիսի աշ խա տանքային շու կաներ, 
որտեղ չկան մուտքի խոչընդոտներ։ Դաշնային կա ռա վա րու թյունը ձգտում է 
ավելացնել Գերմանիայի քա ղա քա ցիների մասնաբաժինը սեզոնային աշ խա-
տանքի ոլորտում, թեև ֆերմերների միու թյունները թերևս թերահավատորեն են 
դրան վերաբերում։

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Պարբերաբար աշխատուժ ներգրավելու նպա տակով՝ զարգացող երկրների 
հետ համագործակցությանն ուղղված միջոցառումներ չեն իրականացվում։ 
Արդյունքում, գոյություն չունեն նույնիսկ երկրի ներսում ձեռք բերված իրա-
վունքները օտարերկրյա պե տու թյուն փոխանցելու կամ օտարերկրյա պե-
տու թյունում այդ իրա վունքներից օգտվելու հիմնական պա հանջները, այդ 
թվում սո ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան մասին պայ մանագրերի տեսքով։ 
Գործազրկության նպաստները վճարվում են 60 ամսվա ապա հո վա գրու-
թյան ժամ կետից հետո։ Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք յուրաքանչյուր դեպքում չեն 
վճարվում արտերկրում։ Նույն գործելակերպն է կիրառվում հաշ ման դա մու թյան 
համար վճարվող կենսաթոշակների դեպքում։ Տարիքային կենսաթոշակները 
վճարվում են 180 ամսվա ապա հո վա գրու թյան ժամ կետից հետո և 63 տարին 
լրանալուց հետո։ Զարգացող երկրներում վճարվող կենսաթոշակների մա կար-
դակը կազմում է քա ղա քա ցիների համար նա խա տես վածի 70 տոկոսը։
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Սո ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան համակարգի շրջանակներում կա տա-
րվող վճարումները փոխհատուցվում են Գերմանիան լքելուց հետո, սակայն 
մեկնումից միայն 24 ամիս հետո և, անգամ այդ պարագայում, միայն 
համախառն աշխատավարձից մասհանում կա տա րելուց հետո գործատուի 
կողմից կա տա րված վճարումների 50 տոկոսի չափով (վճարումների 50 
տոկոսը կա տա րվում է աշ խա տողի անունից և 50 տոկոսը՝ գործատուի 
անունից, սակայն ամբողջը վճարվում է գործատուի կողմից)։ Գործատուի 
կողմից ապահովագրական համակարգի շրջանակներում կա տա-
րված վճարումների մյուս կեսը չի փոխհատուցվում։ Հասկանալի է, որ 
փոխհատուցված վճարումների արժեքն, առանց որևէ տոկոսի վճարման, 
ավելի ցածր է ապա հո վա գրու թյան իրական արժեքից։ Այդպիսի մոտեցումն 
արդյունքում սեփականազրկում է օտար երկ րա ցի ապահովագրված անձին։ 
Փոխհատուցման արդյունքում ապահովագրական պայ մանագիրը լուծվում է, և 
անհատը չի կարող իրա վունքի որևէ պա հանջ ներ կա յաց նել Գերմանիայի սո-
ցիա լա կան ապա հո վա գրու թյան մարմիններին։

«Ուղեղների շրջանառությանը» նպաստող ոչ մի միջոց առկա չէ։ Չկան 
նաև մեխանիզմներ դեպի ծագման երկրներ դրամական փոխանցումների 
գործընթացի դյուրացմանը նպա տակաուղղված։
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Դանիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

1970–ական թվականների վերջից մինչև ներկա օրերը գործում է քա ղա քա-
կան հա մա ձայնություն այն մասին, որ ներ գաղթի/ինտեգրման վե րա բեր յալ 
Դանիայի քա ղա քա կանությունը պետք է լինի նպա տակաուղղված ներ գաղ-
թողների համար այնպիսի կար գա վի ճակ երաշ խա վորելուն, որը համարժեք է 
Դանիայի քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակին։264 

Առաջին օտար երկ րա ցի աշ խա տողները Դանիա են ժամանել 1967 թվա կանին՝ 
հիմնականում Թուրքիայից, Հարավսլավիայից և Պաղեստինից։ Գործա-
զրկու թյան աճը հանգեցրեց ներ գաղթի գրեթե լիակատար դադարեցման 
արդեն 1973 թվականին, իսկ 1970–ական թվականների վերջում քա ղա քա-
կան երկխոսության շեշտադրումը փոխվեց՝ ժա մա նակավոր կար գա վի ճակով 
օտար երկ րա ցի աշ խա տողների փոխարեն քննարկումները վերաբերում էին 
«երկրում գտնվելու համար» եկած ներ գաղ թողներին, այդ թվում՝ փախս տա-
կան ներին ու ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով ժամանողներին։

Սո ցիա լա կան համախմբվածությանը նպաստելու գործում պե տու թյան 
դերի շուրջ քա ղա քա կան հակամարտությունը շարունակվել է հաջորդ երկու 
տասնամյակների ընթացքում։ 1980–ական թվականների սկզբում բանավեճերի 
առանցքում ընկած էր պոզիտիվ խտրականությունը՝ ի հակադրություն 
ձևական հավասարության, սակայն շեշտ էր դրվում նաև օտար երկ րա ցիների 
համար նա խա տես ված դանիերեն լեզվի դասընթացների վրա (Holm, 2007թ.)։ 

Վերջին տարիների ընթացքում պե տու թյան դերը մեծացել է «Ինտեգրման 
մասին» 2006 թվականի ակտի շնորհիվ և ներ գաղ թողներին ճանաչողական 
բնույթի աջակցություն տրա մա դրելու միջոցով։ Սկզբում նոր ժամանած ներ-
գաղ թողներին ցուցաբերվում էր ավելի քիչ աջակցություն, քան Դանիայի 
քա ղա քա ցիներին նրանց խրախուսելու համար, որ աշ խա տանք փնտրեն։ 
Նվազեցված չափով աջակցության գաղափարը կրկին ներմուծվել է 2002 
թվականին աննշան տարբերությամբ՝ այժմ բոլոր անձանց, ովքեր վերջին 
ութ տարիներից յոթի ընթացքում Դանիայում չեն բնակվել, տրա մա դրվում է 
նվազեցված չափով աջակցություն. այս քա ղա քա կանությունը հիմնականում 
ուղղված է օտար երկ րա ցիներին (Holm, 2007թ.)։ Քաղաքական երկխոսության 
առանցքում այսօր շարունակում են գտնվել միգրացիայի հոսքը նվազեցնելու, 
ապաստանի տրա մա դրումը սահ մանափակելու և ինտեգրումը խթանելու 
հետ կապված հարցերը։ Ներգաղթի վե րա բեր յալ Դանիայի օրենս դրու թյունը 
հիմնականում արտացոլված է «Օտար երկ րա ցիների մասին» 2006 թվականի 
ակտում, որը փոփոխվել է 2007 թվականին։

264 Դրա իմաստը, սակայն, տարիների ընթացքում փո փո խու թյան է ենթարկվել, և իմաստի 
այս փո փո խու թյամբ քա ղա քա կան կուսակցությունների համար աստիճանաբար դժվարացել է 
արդյունավետ ինտեգրման միջոցների շուրջ հա մա ձայնություն ձեռք բերելը։ Հստակ անհա մա-
ձայնություններ են առկա այդ գործընթացում անձի և պե տու թյան պատասխանատվության, հա-
սա րա կու թյան մեջ մեծամասնության ու փոքրամասնության միջև հա րա բե րու թյուն ների և «նոր 
դանիացիների» իրա վունքների ու պար տա կա նու թյունների վե րա բեր յալ, որոնք ավելի ու ավելի 
հաճախ են հայտնվում քա ղա քա կան քննարկումների կիզակետում։
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2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Դանիայի ներ գաղթի քա ղա քա կանությունը նախևառաջ կենտրոնանում է այն 
անձանց վրա, ովքեր բավարարում են Դանիայի աշ խա տա շու կայում առկա 
պա հանջարկը՝ բացառությամբ այն անձանց, որոնց մուտքը թույլատրվում է ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման, ուսման ու վե րա պատ րաստման նպա տակներով։ 
2006 թվականին աշ խա տանքի կամ ուսման նպա տակով տրա մա դրվել է 28 449 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, ինչը զգալի աճ է ենթադրում 2004 
թվականից ի վեր, երբ տրա մա դրվել էր 19 881 թույլ տվու թյուն։ Նշված 28 449 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններից 10 360 թույլ տվու թյուն տրվել է 
ԵՄ նորանդամ պե տու թյունների քա ղա քա ցիներին՝ վարձատրվող աշ խա տանք 
կա տա րելու նպա տակով։ Բացի դրանից, 5032 թույլ տվու թյուն տրա մա դրվել է 
ուսման նպա տակով, որոնց մեծ մասը՝ Չինաստանի և ԱՄՆ քա ղա քա ցիներին, 
1 352 բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրվել է մաս նա գի տա կան 
աշ խա տանք կա տա րելու նպա տակով, մեծամասամբ՝ հնդիկներին։

Ընտանիքի վե րա միա վորմանն առնչվող սահ մանափակումների հետևանքով 
այս նպա տակով տրա մա դրված բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
թիվը նվազել է՝ 2002 թվականի 11 250–ի փոխարեն 2006 թվականին տրա մա-
դրվել է միայն 5508։ 

Ընտանիքի վե րա միա վորման նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունների մեծ մասը տրվել է Թուրքիայից և Թայլանդից եկող անձանց։ Առկա 
ամենավերջին վիճակագրական տվյալների հա մա ձայն՝ ամբողջ բնակչության 
6.3 տոկոսը ներ գաղ թողներ են, որից 4.3 տոկոսը ներ գաղթել են ոչ արևմտյան 
երկրներից (Ինտեգրման հարցերով նախարարություն)։ 

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները հիմնականում տրա մա դրվում են Դանիայի՝ արտերկրում գտնվող 
դի վա նա գի տա կան և հյուպատոսական գրա սե նյակների կողմից, թեև կարող 
են տրա մա դրվել նաև Շենգենյան գոտու այլ երկրների դի վա նա գի տա կան և 
հյուպատոսական առաքելությունների կողմից։ Դանիայի իշխանությունները 
տարեկան մո տա վո րա պես 70 000 վիզայի դիմում են քննում։ Մոտավորապես 
50 000 դեպքերում վիզան տրվում է անմիջապես Դանիայի՝ արտերկրում 
գտնվող դի վա նա գի տա կան ներ կա յացուցչության կողմից, իսկ մնացած 20 000 
դեպքերը քննվում են Դանիայում գտնվող՝ ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյան 
կողմից (Վիզայի վե րա բեր յալ տեղեկատվություն)։ 
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Դանիա

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Վիզա ստա նալու իրա վունք ունենալու համար դիմողը՝ պետք է ունենա 
ազգային անձնագիր, որը վիզայի գործողության ժամ կետը լրանալու 
ամսաթվից հետո դեռևս երեք ամսվա ընթացքում վավերական կլինի, պետք 
է ունենա երկրում գտնվելու և վերադարձի հետ կապված ծախսերը հոգալու 
համար անհրաժեշտ ֆի նան սա կան միջոցներ, սո վո րա բար պետք է ներ կա-
յաց նի ճամփորդական ապա հո վա գրու թյուն ունենալու ապացույց՝ Դանիայում 
գտնվելու ընթացքում հնա րա վոր բժշկական ծախսերը հոգալու համար,265 
Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում պետք է գրանցված չլինի որպես 
անցանկալի անձ, պետք է վտանգ չներ կա յաց նի Շենգենյան գոտու պե տու-
թյուններում խաղաղության ու հանրային կարգի տեսանկյունից և կարող է 
ստիպված լինել ներ կա յաց նել փաստաթղթեր՝ որպես ապացույց այդ երկրում 
գտնվելու նպա տակի ու որոշակի հան գա մանքների մասին («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» կա նո նա կարգի 15–րդ հոդված)։266 Սովորաբար, դիմումը ներ-
կա յացվում է դի վա նա գի տա կան ներ կա յացուցչություն։

Տրամադրվում են միայն կարճաժամ կետ վիզաներ (այսինքն՝ Շենգենյան 
վիզաներ), որոնք յուրաքանչյուր կես տարվա ընթացքում տրվում են առա-
վե լա գույնը երեք ամիս ժամ կետով («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 
2(բ) հոդված, 4–րդ հոդված)։ Բիզնես վիզա ստա նալու համար գործարար 
հա րա բե րու թյուն ներ պետք է գոյություն ունենան դիմողի և Դանիայում 
գտնվող ըն կերության կամ կազ մա կեր պու թյան միջև նախքան դիմողի՝ 
Դանիա ժամանելը, և այցելության նպա տակը պետք է առն չու թյուն ունենա 
դիմողի կողմից՝ իր հայրենի երկրում իրականացվող գոր ծու նեու թյան 
ոլորտի հետ։ Գործարար այցելությունների համար վիզաներ չեն տրա մա-
դրվում, եթե դիմողի նկատմամբ կիրառելի են աշ խա տանքի թույլտվության 
կա նո նա կարգերը (Վիզայի վե րա բեր յալ տեղեկատվություն)։ Ոչ բիզնես 
վիզաների դեպքում Ինտեգրման, ներ գաղթի և փախս տա կան ների հարցերով 
նախարարությունը երեք տարբեր կա տե գո րիաների է բաժանել այն 
երկրները, որոնց քա ղա քա ցիներից պա հանջվում է ունենալ վիզա (ապաստան 
հայցողների խումբ, ներ գաղթային խումբ և զբոսաշրջային խումբ)։

«Ներգաղթի երկրների» շարքին դասված երկրները բաժանվում են երկու 
ենթախմբի՝ ծագման երկրներ, որոնց դեպքում դիմողները պետք է որոշակի 
կապ ունենան այն անձի հետ, ում նախատեսում են այցելել, և երկրներ, որոնց 

265 Ապահովագրության պայ մանագիրը պետք է անձին ապահովագրի Շենգենյան գոտու երկրում 
գտնվելու ընթացքում նվա զա գույնը 224 000 դանիական կրոն (30 000 եվրո) գումարի չափով 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգի 15(iii) հոդված)։
266 Վիզա ունենալու ընդհանուր պա հանջից բացառություններ են կա տա րվում հետևյալ անձանց 
համար՝ օտար երկ րա ցիներ, ովքեր Շենգենյան գոտու մեկ այլ երկրում բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեն, օտար երկ րա ցիներ, ովքեր նախքան երկիր մուտք գործելը ազատված են 
վիզա ձեռք բերելու պա հանջից Եվրոպական միու թյունում սահ մանված կանոնների հիման վրա, 
այնպիսի երկրների քա ղա քա ցիներ հանդիսացող օտար երկ րա ցիներ, որոնց հետ Դանիան կնքել 
է վիզա ձեռք բերելու պա հանջից ազատելու մասին հա մա ձայնագիր, օտար երկ րա ցիներ, ովքեր 
պատկանում են վիզա ձեռք բերելու պա հանջից ազատված ներ գաղ թողների հատուկ խմբին, 
ինչպես որոշվել է Փախստականների, ներ գաղթի և ինտեգրման հարցերով նախարարի կողմից։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

դեպքում այդպիսի կապի առկայության պա հանջ չի ներ կա յացվում։ Առաջին 
խմբին պատկանող քա ղա քա ցիներին հիմնականում վիզաներ տրա մա-
դրվում են միայն, եթե նրանք այցելում են իրենց ամուսիններին, համատեղ 
բնակվող կողակիցներին, զուգ ըն կերներին և հարսնացուին կամ փեսացուին, 
զավակներին՝ անկախ տարիքից, ծնողներին և հարազատ եղբորը կամ քրոջը 
և նրանց ամուսիններին։

Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյունը կարող է, անհատական և 
մանրակրկիտ գնահատման հիման վրա, վիզայի տրա մա դրման համար պա-
հանջել՝ 50 000 դանիական կրոն (6 700 եվրո) գումարի չափով ֆի նան սա-
կան երաշ խիք, որը պետք է վճարի այն անձը, ում նախատեսում է այցելել 
դիմողը Դանիայում։ Դիմողներին չի տրա մա դրվի վիզա, եթե ներ գաղթի 
հարցերով մարմինները գտնեն, որ բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ 
դիմողը Դանիայում կամ Շենգենյան գոտու մեկ այլ երկրում մշտական կամ 
երկարատև բնա կության/կա ցու թյան հետամուտ լինելու մտադրություն ունի։

Վիզայի համար այն դիմումների առն չու թյամբ, որոնք քննում են և որոնց 
մասին որոշում են կայացնում Դանիայի՝ արտերկրում գտնվող դի վա նա գի-
տա կան առաքելությունները, սո վո րա բար որոշում է կայացվում մի քանի օրվա 
ընթացքում։ Որոշ դեպքերում, սակայն, գործընթացը կարող է տևել 12 օր։ Թեև 
Դանիայում ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյան կողմից քննվող դիմումների 
դեպքում, ներառյալ՝ ըն տա նիքին այցելելու դիմումների մեծամասնությունը, 
քննության գործընթացի միջին տևո ղու թյունը հինգից յոթ շաբաթ է, վիզայի 
այլ տեսակների (օրինակ՝ բիզնես վիզաներ և մշակութային այցելությունների 
համար վիզաներ) քննության գործընթացը տևում է միջինը չորսից վեց 
շաբաթ։ Բիզնես վիզաների համար դիմումների քննության ժամ կետը պետք 
է չգերազանցի 30 օրը։ Վիզայի գործողության ժամ կետի կամ երկրում ժա-
մա նակավորապես գտնվելու թույլտվության գործողության ժամ կետի 
երկարաձգման համար դիմումի քննության գործընթացը ներկայումս տևում է 
միջինը մեկից երկու շաբաթ։

Խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 1–ի 2006/440/ԵՀ որոշմանը հա մա պա տաս-
խան, որով փոփոխվել է Ընդհանուր հյուպատոսական հրա հանգների 12–րդ 
հավելվածը և «Վիզայի դիմումների քննության վարչական ծախսերին հա-
մա պա տաս խան գանձվող վճարների մասին» ընդհանուր ուղեցույցի 14ա 
հավելվածը, 2007 թվականի հունվարի 1–ին բոլոր վճարներն ավելացել են՝ 
35 եվրոյից հասնելով 60 եվրոյի (450 դանիական կրոն)։ Սակայն, վճարի 
աճը չի վերաբերում այն երկրներին, որոնց հետ Հանձնաժողովը լիազորվել է 
բանակցել վիզայի ռեժիմի դյուրացման մասին հա մա ձայնագրի շուրջ։267

267 Մինչև հետագա ծանուցում ներ կա յաց նելը հետևյալ երկրներից գանձվում է 35 եվրո 
(260 դանիական կրոն) վճար՝ Ալբանիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Մակեդոնիայի Նախկին 
Հարավսլա վական Հանրապե տու թյուն, Մոլդովա, Մոնտենեգրո, Ռուսաստան, Սերբիա և 
Ուկրաինա։
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Դանիա

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Դանիայի դեսպանատներում և հյուպատոսություններում դիմողներին, ովքեր 
ցանկանում են բողոքարկել վիզայի կամ բնա կության/կա ցու թյան և (կամ) 
աշ խա  տանքի թույլտվության համար դիմումի մերժման մասին որոշումը, 
պետք է խորհուրդ տրվի բողոքը ներ կա յաց նել ուղղակիորեն մերժման մասին 
նամակում նշված բողոքարկման մարմնին։ Եթե դիմողը ցանկանում է բողո-
քը ներ կա յաց նելու գործում աջակցություն ստա նալ դեսպանատնից կամ 
հյուպատո սությունից, ապա նրանից գանձվում է վճար 100 դանիական կրոնի 
(13 եվրո) չափով։ 

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Բնակության/կա ցու թյան և (կամ) աշ խա տանքի թույլտվության համար նախ-
նա կան դիմումը պետք է ներ կա յացվի Դանիայի դի վա նա գի տա կան կամ 
հյու պատոսական գրա սե նյակ դիմողի ծագման երկրում։ Ներկայացնելուն 
պես դիմումը կուղարկվի Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյուն՝ 
գնահատման («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 46–րդ հոդված)։ Այն 
դեպքերում, երբ դիմողին թույլատրվում է դիմում ներ կա յաց նել Դանիայում, 
Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյունը կորոշի այն քննելու կամ 
չքննելու հարցը։268 

Տեղական խորհրդին կարող է որոշ դեպքերում ներ կա յացվել անձի գործի մասին 
կարծիք հայտնելու դիմում, և ոստիկանությունը, շրջանային պաշ տո նյա ները, 
Արտաքին գործերի նախարարությունը և Ներգաղթի, փախս տա կան ների և 
ինտեգրման հարցերով նախարարությունը կարող են ներգրավվել համա պա տաս-
խան տեղեկությունների հավաքման գործում («Օտար երկ րա  ցիների մա սին» ակտի 
46(բ) հոդված)։ Օտարերկրյա քա ղա քա ցիների ինտե գրման գործում ներգրավված՝ 
Տեղավորման հարցերով համակարգողը նույն պես կարող է կար  ծիք հայտնել 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 42–րդ հոդված, 46–րդ հոդված)։ 

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

ԵՄ անդամ պե տու թյունների և Սկանդինավյան երկրների քա ղա քա ցի 
չհանդիսացող անձինք պետք է ձեռք բերեն բնա կության/կա ցու թյան թույլ-

268 Եթե դիմումն ուսումնասիրվի, դիմողը կստանա Դանիայում բնակվելու թույլ տվու թյուն մինչև 
որոշման ընդունումը։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տվու թյուն՝ այնպիսի հիմքերով Դանիայում գտնվելու համար, որոնց համար 
ժա մա նակավոր վիզաներ չեն տրա մա դրվում(«Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի 5–րդ հոդված)։269 Օտարերկրյա քա ղա քա ցին, բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունից բացի, պետք է սո վո րա բար ունենա նաև աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյուն՝ Դանիայում վարձու կամ ոչ վարձու աշ խա տանք 
փնտրելու համար։ Դիմողը բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար դիմումը պետք է սո վո րա բար ներ կա յաց նի և այն ստանա նախքան 
Դանիա ժամանելը։270 Որպես ընդհանուր կանոն, անձինք, ովքեր ներկայումս 
ունեն Դանիայում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, սո վո րա բար 
կարող են բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության գործողության ժամ կետի 
երկարաձգման կամ մշտական բնա կության/կա ցու թյան համար դիմում ներ կա-
յաց նել՝ գտնվելով Դանիայի տարածքում։ Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունը կարող է մերժվել, եթե համարվում է, որ դիմողը վտանգ է ներ կա յաց-
նում ազգային անվտանգության տեսանկյունից կամ լուրջ վտանգ է ներ կա յաց-
նում հանրային կարգի կամ հանրային առողջության համար։271

Թույլտվությունները կարող են փոփոխվել (օրինակ՝ ուսման թույլ տվու թյունը 
կարող է փոխարինվել աշ խա տանքի թույլտվությամբ, կամ ոչ վարձու աշ խա-
տանքի թույլ տվու թյունը՝ վարձու աշ խա տանքի թույլտվությամբ), սակայն 
հա մա պա տաս խան թույլ տվու թյունների համար պետք է ներ կա յացվեն նոր 
դիմումներ։ Այդ դեպքերում կիրառվում է արտերկրից դիմում ներ կա յաց նելու 
պա հանջից բացառությունը։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրելուց հետո 18 տարին 
լրացած օտարերկրյա քա ղա քա ցիներին պետք է առաջարկվի «ճանաչողական 
ծրագիր» («Ինտեգրման մասին» ակտի 16–րդ հոդված, 21–րդ հոդված, 22–
րդ հոդված, 23–րդ հոդված), որի տևո ղու թյունը պետք է լինի առնվազն 37 
ժամ («Ինտեգրման մասին» ակտի 17–րդ հոդված)։272 Եթե նույնիսկ այդպիսի 
ծրագիրը պարտադիր բնույթ չունի, ճանաչողական ծրագրի առաջարկ 
ստացած անձինք պարտավոր են ակտիվորեն մասնակցել ծրագրի փուլերին։ 
Ծրագրի փուլերի տևո ղու թյունը և բովանդակությունը պետք է որոշվեն 
ինտեգրման մասին պայ մանագրով, որը պետք է կնքվի օտարերկրյա 
քաղաքացու և տեղական խորհրդի միջև՝ «Ինտեգրման մասին» ակտի 19–րդ 
հոդվածի հա մա ձայն։

269 18 տարին չլրացած երեխաները կարող են ազատվել այդ պա հանջից, եթե նրանք բնակվում են 
իրենց օրինական խնամակալի հետ. այդ հարցի կար գա վորման համար պատասխանատվություն է 
կրում Փախստականների, ներ գաղ թողների և ինտեգրման հարցերով նախարարը («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտի 5(2) հոդված)։
270 Արտերկրում ներ կա յացվելու դեպքում բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքի թույլտվության 
համար դիմումը պետք է ներ կա յացվի դիմողի ծագման երկրում գտնվող Դանիայի ներ կա-
յացուցչական գրա սե նյակ։
271 Այդուհանդերձ, կարելի է նշել, որ բժշկական հատուկ հետազոտություն անցնելու պա հանջ չի 
ներ կա յացվում։
272 Որոշակի դեպքերում ճանաչողական ծրագրի փոխարեն օտարերկրյա քա ղա քա ցիները կարող 
են օգնության առաջարկ ստա նալ՝ այլ օրենքներին հա մա պա տաս խան, ինչպիսիք են սո ցիա լա-
կան ապա հո վու թյան մասին օրենքը կամ ակտիվ զբաղվածությանն ուղղված քայլերի վե րա բեր յալ 
օրենքը։
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18–ից 25 տարեկան օտարերկրյա քա ղա քա ցիներին պետք է ներ կա յացվի 
որոշակի ժա մա նակահատվածում մեկ կամ մի քանի հա մա պա տաս խան 
ուսում նա կան ծրագրերում ներգրավվելու մասին առաջարկ։ Այդ ծրագրերում 
ընդունվում են անձինք, ովքեր՝ դիմել են ճանաչողական բնույթի աջակցություն 
ստա նալու համար կամ ստանում են այդպիսի աջակցություն, դեռևս չունեն 
հա մա պա տաս խան որակավորումներ և համարվում են ընդունակ ծրագիրն 
ավարտելու («Ինտեգրման մասին» ակտի 16(ա) հոդված)։ Եթե օտարերկրյա 
քա ղա քա ցին ընդունվում է ծրագրում, ապա նա պարտավոր է սկսել և 
ավարտել ծրագիրը։

Բնակության/կա ցու թյան և (կամ) աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների համար, այդ 
թվում՝ Դանիայում ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով, դիմող անձանցից 
որպես կանոն պետք է գանձվի ժամավճար, սակայն ոչ ավելի, քան երկու ժամ-
վա համար (այլ կերպ ասած՝ առա վե լա գույնը 1460 դանիական կրոն (196 եվրո))։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Դիմումի մերժման դեպքում դիմողը կարող է որոշումը բողոքարկել 
Ինտեգրման, փախս տա կան ների և ներ գաղթի հարցերով նախարարություն։273 
Սովորաբար, օտարերկրյա քա ղա քա ցին պետք է բողոքարկի 14 օրվա 
ընթացքում («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 52–րդ հոդված)։ Մերժման 
մասին որոշումներով սահ մանվում է առա վե լա գույնը 15 օր ժամ կետ, որի 
ընթացքում մերժում ստացած դիմողը պետք է լքի Դանիայի տարածքը 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 33–րդ հոդված), սակայն, բողոքարկումը 
կերկարաձգի այդ ժամ կետը մինչև վերջնական որոշման ընդունումը։ 

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Աշխատանքի, ուսման կամ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրված 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կարող է վավերական լինել սահ-
մանված ժա մա նակահատվածի ընթացքում՝ մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան հնա րա վորու թյամբ, կամ կարող է վավերական լինել միայն երկրում ժա-
մա նակավորապես գտնվելու համար։ Վերջնական մշտական բնա կության/
կա ցու թյան հնա րա վորու թյամբ թե միայն ժա մա նակավորապես երկրում 
գտնվելու համար վավերական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա-
մա դրելու մասին որոշում կայացնելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնա-
կության/կա ցու թյան կամ երկրում գտնվելու նպա տակին («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» կա նո նա կարգի 28–րդ հոդված, 29–րդ հոդված, 30–րդ հոդված)։ 
Ընդհանուր առմամբ, ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունն ունի ժա մա նակային սահ մանափակում՝ մշտական 

273 Դանիայի դեսպանատների և հյուպատոսությունների դերի վե րա բեր յալ տե՛ս 3.2.2.1 բաժինը։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

բնա կության/կա ցու թյան հնա րա վորու թյամբ («Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի 9(1) հոդված, 11–րդ հոդված)։ Նույն կերպ, մշտական պայ մանագիր 
ունեցող անձը թերևս կունենա ավելի մեծ հնա րա վորու թյուն՝ ստա նալու ժա մա-
նակային սահ մանափակում ունեցող բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ 
վերջնական մշտական բնա կության/կա ցու թյան հնա րա վորու թյամբ, մինչդեռ 
ուսանողը, ամենայն հավանականությամբ, կստանա թույլ տվու թյուն՝ միայն 
ուսման ժա մա նակահատվածի համար։

Ժամանակային սահ մանափակում ունեցող բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել, և դրա ժամ կետը առաջին անգամ կարող 
է երկարաձգվել առա վե լա գույնը երկու տարի ժա մա նակահատվածով, 
իսկ հետագայում՝ միանգամից մինչև երեք տարի ժամ կետով («Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտի 7–րդ հոդված, 8–րդ հոդված, 9(1(թ))): «Հատուկ 
դեպքերում» ժա մա նակային սահ մանափակում ունեցող առաջին թույլ տվու-
թյունը կարող է տրա մա դրվել մինչև երեք տարի ժամ կետով։274 Շատ հաճախ 
ժա մա նակային սահ մանափակում ունեցող առաջին թույլ տվու թյունը տրա-
մա դրվում է առա վե լա գույնը մեկ տարի ժամ կետով։ Ժամանակային սահ-
մանափակում ունեցող թույլ տվու թյունները երբեք չեն տրա մա դրվի աշ խա-
տանքային պայ մանագրի կամ ուսում նա կան ծրագրի տևո ղու թյունից ավելի 
երկար ժամ կետով։

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել 
այն օտարերկրյա քաղաքացու դիմումի հիման վրա, ով առնվազն վերջին յոթ 
տարիների ընթացքում օրինականորեն ապրել է Դանիայում, և ում այդ ժա-
մա նակաշրջանում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվել է 
նույն նպա տակով, եթե չկա բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը չեղյալ 
համարելու որևէ հիմք («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 11–րդ հոդված)։275 
Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել այն 
օտարերկրյա քաղաքացու դիմումի հիման վրա, ով առնվազն վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում օրինականորեն ապրել է Դանիայում՝ ունենալով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն միևնույն նպա տակի համար, և ով վերջին 
երեք տարիների ընթացքում Դանիայում էական կապեր է ունեցել աշ խա-
տա շու կայի հետ՝ կա՛մ որպես վարձու, կա՛մ որպես ոչ վարձու աշ խա տող։276 

274 Վերաբերում է, օրինակ, Աշխատանքային քարտի ռեժիմի վե րա բեր յալ դրույթներին, տե՛ս 
3.2.3.3.2 բաժինը։
275 «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9–րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ որպես ան չա փա հաս՝ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստացած օտարերկրյա քաղաքացուն չի կարող տրա մա դրվել 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն մինչև 18 տարին լրանալը («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտի 11(3) հոդված)։
276 Աշխատաշու կայի հետ կապը պետք է լինի «էական», ինչը նշանակում է, որ օտարերկրյա քա-
ղա քա ցին պետք է լինի ոչ վարձու աշ խա տող կամ ունենա անորոշ ժամ ետով աշ խա տանք, և 
երկու դեպքերում էլ բիզնեսը չպետք է լինի սնանկ կամ լուծարման փուլում («Բնակության մասին» 
կա նո նա կարգի 2–րդ հոդված)։ Հնարավոր է նաև, որ օտարերկրյա քաղաքացուց պա հանջվի 
հայտարարել, որ նա աշ խա տանք ունի մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա-
մա դրումից հետո մեկ տարվա համար («Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 2–րդ 
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Զբաղվածության այդ կար գա վի ճակը պետք է պահպանվի մինչև մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալը, և պետք է ենթադրվի, որ այն 
կպահպանվի նաև ստա նալուց հետո։ Նման անձինք պետք է ստացած չլինեն 
որևէ սո ցիա լա կան աջակցություն դիմումը ներ կա յաց նելուն նախորդող երեք 
տարիների ընթացքում։ Լրացուցիչ պա հանջ է այն, որ օտարերկրյա քա ղա քա-
ցին պետք է «առանցքային կապ» հաստատած լինի Դանիայի հա սա րա կու թյան 
հետ («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 11(4) հոդված)։277 Ինչպես կարելի 
է տեսնել, մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման 
ժամ կետները պայ մանավորված են դիմողի՝ Դանիայի հա սա րա կու թյան մեջ 
«ինտեգրվածությամբ»։ «Ինտեգրման մասին» ակտի հա մա ձայն ինտեգրման 
ծրագրում ընդգրկված օտարերկրյա քա ղա քա ցիների դեպքում, մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել միայն, եթե 
ավարտվել է նրանց ինտեգրման ծրագիրը, և եթե անձը հաջողությամբ հանձնել 
է պա հանջված դանիերեն լեզվի թեստը («Բնակություն հաստատելու մասին» 
կա նո նա կարգի 4–րդ հոդված, 5–րդ հոդված)։ «Ինտեգրման մասին» ակտի 
հա մա ձայն ինտեգրման ծրագրում չընդգրկված օտարերկրյա քա ղա քա ցին 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է ստա նալ միայն, եթե 
նա հաջողությամբ հանձնել է դանիերեն լեզվի թեստը՝ «Օտար երկ րա ցիների 
համար դանիերեն լեզվի կրթու թյան մասին» օրենքին հա մա պա տաս խան։

Տեղական խորհուրդը Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյանը կարող 
է տրա մա դրել եզրակա ցու թյուն, որում ներառվում են տեղեկություններ 
այն մասին, թե արդյոք օտարերկրյա քա ղա քա ցին ստացել կամ ստանում 
է ճանաչողական բնույթի աջակցություն, և թե արդյոք դա դադարեցվել է 
օտարերկրյա քաղաքացու պատճառով։ Բացի դրանից, տեղեկություն պետք 
է տրա մա դրվի այն մասին, թե արդյոք օտարերկրյա քա ղա քա ցին ստացել 
է ճանաչողական բնույթի ծրագրին համարժեք ծրագրի առաջարկ, և եթե 
այո, ապա արդյոք նա մասնակցել է այդ ծրագրի առնվազն 85 տոկոսին։ 
Խորհուրդը պետք է նաև տեղեկացնի, թե արդյոք անձը հաջողությամբ 
հանձնել է դանիերեն լեզվի թեստը։ Ավելին, Ներգաղթի հարցերով ծա ռա յու-
թյունը, օտարերկրյա քաղաքացու հա մա ձայնությամբ, ձեռք կբերի վերջինիս 
և նրա ամուսնու վե րա բեր յալ տեղեկություններ դատվածություն ունեցող 
անձանց գրանցամատյանից և պարտքերի կենտրոնական գրանցամատյանից, 
ինչպես նաև տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք օտարերկրյա քա ղա քա-
ցին վերջին երեք տարիների ընթացքում դիմել է տնտեսական աջակցության 
համար («Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 10–րդ հոդված, 
11–րդ հոդված, 12–րդ հոդված, 13–րդ հոդված)։278 

հոդված)։ 
277 «Առանցքային կապը» նշանակում է, որ օտարերկրյա քա ղա քա ցին դանիական հա սա րա կու-
թյունում լայն կապեր է ձեռք բերել, որ օտարերկրյա քա ղա քա ցին տարբեր գործողություններով 
նպաստում է իր իսկ ինտեգրմանը, կամ որ օտարերկրյա քա ղա քա ցին երկար ժա մա նակ կրթու-
թյուն է ստացել Դանիայում («Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 3–րդ հոդված)։
278 Օտարերկրյա քաղաքացուն չի կարող տրա մա դրվել մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն, եթե նա դատապարտվել է ազատազրկման ավելի, քան երկու տարի ժամ ետով 
կամ նրա նկատմամբ նշանակվել է որևէ այլ պատիժ, որը նախատեսում կամ թույլատրում է 
ազատությունից զրկում՝ այն հանցագործության համար, որը կարող էր հանգեցնել նման տևո ղու-
թյան պատժի նշանակման սահ մանված տարբեր դրույթները խախտելու դեպքում («Օտար երկ-
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների տրա մա դրման ըն թա-
ցա կարգի առա վե լա գույն տևո ղու թյունը պարզ գործերի դեպքում (եթե ներ կա-
յացվել են բոլոր փաստաթղթերը) չորս ամիս է՝ հաշված դիմումի ներ կա յացման 
օրվանից, իսկ թերի փաստաթղթերի դեպքում՝ առա վե լա գույնը յոթ ամիս։279

2.3.3 Ներգաղթի որոշակի տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Ընտանիքի վե րա միա վորման թույլ տվու թյուն կարող են ձեռք բերել երեխաները 
և ամուսինները, ինչպես նաև գրանցված կամ համատեղ բնակվող զուգ-
ըն կերները։ «Վերընթաց գծով» ըն տա նիքի անդամների համար հնա րա-
վորու թյուններ չկան («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9–րդ հոդված)։ 
Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները սկզբնապես տրա մա դրվում 
են սահ մանափակ տևո ղու թյամբ՝ ժամ կետի երկարաձգման հնա րա վորու-
թյամբ։ Ամուսինների վե րա միա վորման համար Դանիայում ապրող անձը 
պետք է առնվազն երեք տարվա ընթացքում ունեցած լինի մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, և ամուս նու թյունը կամ գրանցված միու-
թյունը պետք է ճանաչելի լինի Դանիայի իրա վունքով։280 Բացի դրանից, 
ամուսինների վե րա միա վորումը պայ մանավորված է մի շարք պա հանջներով՝ 
ներառյալ 24 տարեկանը լրացած լինելու պա հանջը,281 կապ վա ծու թյան պա-
հանջը,282 աջակցության պա հանջը,283 բնակարանով ապահովված լինելու պա-

րա ցիների մասին» ակտի 11(7) հոդված)։ Հանրության նկատմամբ որոշակի պարտքեր ունենալու 
դեպքում օտարերկրյա քա ղա քա ցին նույնպես չի կարող ձեռք բերել մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն («Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգի 8–րդ հոդված)։
279 Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյունների մամուլի հարցերով մասնագետի կողմից 
տրա մա դրված տեղեկություններ, 2007 թվականի հուլիս։
280 Ամուսնությունը պետք է կնքված լինի կամավոր, և չի կարող լինել որևէ կասկած այն մասին 
որ ամուս նու թյունը կնքվել է միայն կողմերից մեկի համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
ձեռք բերելու նպա տակով։
281 24 տարեկանը լրացած լինելու կանոնով սահ մանվում է, որ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն, ըստ պա հանջի, կարող է տրա մա դրվել 24 տարին լրացած օտարերկրացուն, ով կայուն և 
երկարատև հա րա բե րու թյուն ների մեջ է գտնվում Դանիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ունեցող և 24 տարին լրացած անձի հետ։ «Երկարատև հա րա բե րու թյուն ների» 
հարցը որոշվում է առկա իրավիճակի գնահատման արդյունքում, թեև սո վո րա բար ներ կա յացվում է 
12–18 ամսվա ընթացքում համատեղ բնա կության/կա ցու թյան պա հանջ, ինչը, սակայն, սահ մանված 
չէ ո՛չ «Օտար երկ րա ցիների» մասին ակտով, ո՛չ «Օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգով։
282 «Կապվածության պա հանջով» նա խա տես վում է, որ ամուսինները կամ զուգ ըն կերները 
միասին պետք է առավելապես կապված լինեն Դանիային՝ այլ երկրների հետ համեմատությամբ։ 
2002 թվականին կապ վա ծու թյան պա հանջի ներմուծումից կարճ ժա մա նակ անց պարզ դարձավ, 
որ դա կարող է վերաբերել Դանիայի բազմաթիվ քա ղա քա ցիների, ովքեր երկար ժա մա նակ ապրել 
ու ամուսնացած են եղել արտերկրում։ Նաև այդպիսի ամուս նու թյուններին սույն պա հանջը ներ-
կա յաց նելուց խուսափելու համար ավելացվել է 28 տարվա պա հանջը, որի հա մա ձայն՝ ավելի, 
քան 28 տարի Դանիայի քա ղա քա ցիություն ունենալու հան գա մանքը «չեզոքացնում է» Դանիայի 
նկատմամբ առաջնային կապ վա ծու թյուն ունենալու պա հանջը («Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի 9–րդ հոդված)։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն դեպքերին, երբ Դանիայի շահերից է 
բխում այն հան գա մանքը, որպեսզի ապահովվի, որ որակավորում ունեցող աշ խա տողը շարունակի 
ապրել Դանիայում։
283 Դանիայում ապրող ամուսինը կամ զուգ ըն կերը պետք է կարողանա հոգալ դիմողի 
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Դանիա

հանջը և պա հանջն այն մասին, որ դիմողները վերջին տասներկու ամիսների 
ընթացքում չեն կարող ստացած լինել որոշակի տեսակի պետական ֆի նան սա-
կան աջակցություն։284 24 տարեկանը լրացած լինելու պա հանջից և կապ վա ծու-
թյան պա հանջից բացառություններ կա տա րվում են, եթե Դանիայում ապրող 
անձը աշխատում է այնպիսի ոլորտում. որը կար գա վորվում է Աշխատանքային 
քարտի ծրագրով (ստորև նկարագրված)։ Դանիայում ապրող ամուսինը 
պետք է դիմումը ներ կա յաց նելուց հետո երեք ամիսների ընթացքում ձեռք բերի 
բավարար կացարան («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(6) հոդված)։285 
Դանիայում ամուսինները կամ զուգ ըն կերները, բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ստա նալուց հետո, պետք է ապրեն նույն հասցեում։

Ինչ վերաբերում է ծնողների կամ օրինական խնամակալների հետ 
երեխաների՝ Դանիայում վե րա միա վորմանը, դիմումի ներ կա յացման պահին 
երեխան չպետք է լինի 15 տարեկան։

Ավելին, երեխայի՝ Դանիայում բնակվող ծնողը (կամ ծնողի ամուսինը) պետք 
է ունենա մշտական բնա կության/կա ցու թյան նպա տակով բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն, եթե նա Դանիայի կամ Սկանդինավյան երկրների քա ղա-
քա ցի չէ կամ փախստական չէ։ Բացի դրանից, պետք է բավարարվեն հետևյալ 
չափորոշիչները՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորումից հետո երեխան պետք է ապրի 
ծնողի (ծնողների) հետ միասին, երեխան չպետք է ունենա իր սեփական ըն-
տա նիքը՝ ամուս նու թյան կամ համատեղ բնակվող զուգ ըն կերների միու-
թյան միջոցով, և Դանիայում ապրող ծնողը կամ նրա ամուսինը կամ զուգ ըն-
կերը որոշման ընդունմանը նախորդող տասը տարիների ընթացքում պետք 
է դատապարտված չլինի մինչև տասնհինգ տարեկան երեխայի նկատմամբ 

ապրուստը («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(3) հոդված)։ Շատ դեպքերում սույն պա հանջը 
կբավարարվի, եթե դիմումի ներ կա յացմանը նախորդող առնվազն 12 ամիսների ընթացքում նա չի 
ստացել պետական աջակցություն («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(5) հոդված)։ Դանիայում 
ապրող ամուսնուց կամ զուգ ըն կերոջից կարող է պա հանջվել նաև ներ կա յաց նել ֆի նան սա կան 
երաշ խիք՝ «Ակտիվ սո ցիա լա կան քա ղա քա կանության մասին» ակտի կամ «Ինտեգրման մասին» 
ակտի հա մա ձայն դիմողին տրա մա դրվող աջակցության հետ կապված հետագա պետական 
ծախսերը ծածկելու համար («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(4) հոդված)։ Ներկայումս 
այդ գումարը կազմում է 50 դանիական կրոն (6 700 եվրո), թեև այն կարող է նվազեցվել այն 
դեպքերում, երբ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտար երկ րա ցին հաջողությամբ 
հանձնել է դանիերեն լեզվի քննություն («Դանիերեն լեզվի կրթու թյան մասին» օրենք)։ 
284 Դանիայում ապրող անձը, վերջին տասը տարիների ընթացքում, չի կարող վերջնական 
դատական ակտով դատապարտված լինել ազատազրկման կամ ազատությունից զրկում 
նախատեսող կամ թույլատրող որևէ այլ պատժի՝ ամուսնու կամ կողակցի նկատմամբ բռնություն 
գործադրելու համար («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(10) հոդված)։ Բացի դրանից, 
դիմողին ուղեկցող երեխայի կողմից ներ կա յացված ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար դիմումը 
չի կարող մերժվել 9(16) հոդվածի հիման վրա («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 9(11) հոդված)։ 
9(16) հոդվածին հա մա պա տաս խան՝ երեխայի դիմումը կարող է մերժվել, եթե վերջին տասը 
տարիների ընթացքում Դանիայում ապրող անձը կամ նրա ամուսինը կամ զուգ ըն կերը վերջնական 
դատական ակտով դատապարտվել է ազատազրկման կամ ազատությունից զրկում նախատեսող 
կամ թույլատրող որևէ այլ պատժի՝ ան չա փա հաս երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրելու 
համար։
285 Բավարար բնակելի տարածությունը ենթադրում է, որ տանը յուրաքանչյուր երկու անձին 
հասնում է մեկ սենյակ, և յուրաքանչյուր անձին բաժին է ընկնում առնվազն 20 քառակուսի մետր 
բնակելի տարածք՝ չհաշված օժանդակ տարածքները («Բնակարանային պայ ման ների մասին» կա-
նո նա կարգի 7–րդ հոդված)։ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

չարաշահման համար։ Ավելին, կարող է հաշվի առնվել նաև այն, թե արդյոք 
Դանիայում ապրող ծնողը կարող է երեխային ապահովել հա մա պա տաս խան 
բնակարանային պայ ման ներով և ֆինանսապես աջակցել նրան, ինչպես նաև 
գնահատվում է Դանիայում ինտեգրվելու՝ երեխայի հնա րա վորու թյունը։ Այն 
դեպքերում, երբ դիմողը և դիմողի ծնողներից մեկը հանդիսանում են ծագման 
երկրի կամ մեկ այլ երկրի բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձինք, վե րա միա վորման թույլ տվու թյուն կտրվի միայն, եթե դիմողն ունի 
Դանիայի հետ կայուն կապ ձեռք բերելու հնա րա վորու թյուն, և կա Դանիայում 
հաջողությամբ ինտեգրվելու հիմք։ 2006 թվականի դեկտեմբերին ըն տա նիքի 
վե րա միա վորման համար դիմումների 80 տոկոսի շուրջ որոշում է ընդունվել 137 
օրվա ընթացքում։ 

2.3.3.2.Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Ընդհանուր առմամբ, աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուններ տրա մա դրվում են միայն մաս նա գի տության պա հանջարկի կամ աշ-
խա տա շու կայում պա հանջարկի առկայության դեպքում, այսինքն՝ եթե առկա 
է տվյալ աշ խա տանքը կա տա րելու համար որակավորում ունեցող դանիացի 
կամ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող Օտար երկ րա ցիների 
պակաս։286 Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու պար տա կա նու թյունն 
ընկնում է դիմողի, այլ ոչ թե գործատուի վրա։287 Բոլոր դեպքերում պա-
հանջվում է, որ վարձատրության և աշ խա տանքային պայ ման ները հա մա պա-
տաս խանեն Դանիայում ըն դուն ված ստանդարտներին։ Վարձատրվող աշ խա-
տանքի նպա տակով աշ խա տանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 

286 Երկիր մուտք գործելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում աշ խա տանքի թույլտվության պա-
հանջից ազատվում են հետևյալ օտարերկրյա քա ղա քա ցիները՝ գիտնականները և դասախոսները, 
դասավանդելու կամ նմանատիպ գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նելու համար, ինչի համար 
հրավիրվել են, ii) արվեստագետները՝ ներառյալ երաժիշտները, դերասանները և այլն, եթե 
նրանց ներկայությունը շատ էական է որևէ կարևոր միջոցառման համար, iii) Դանիայում 
իրավաբանական հասցե չունեցող օտարերկրյա ֆիրմաների կամ ըն կերությունների ներ կա-
յացուցիչները, որոնք գործուղման են մեկնում Դանիա, iv) տեղակայողները, խորհրդատուները 
և օպերատորները, ովքեր մուտք են գործել Դանիա մեխանիզմների, սարքավորումների, 
համակարգչային ծրագրերի և այլնի հավաքում, տեղադրում, ստուգում կամ վերանորոգում 
իրա կա նաց նելու կամ դրանց օգ տա գործման մասին տեղեկություններ տրա մա դրելու համար, 
եթե ձեռնարկությունը, որի հետ կապված է օտարերկրյա քա ղա քա ցին մատակարարել է 
մեխանիզմները, սարքավորումները, համակարգչային ծրագրերը և այլն, կամ այդպիսի 
ձեռնարկության հետ հա մա ձայնությամբ ձեռնարկվել է մեխանիզմների, սարքավորումների, 
համակարգչային ծրագրերի և այլնի հավաքում, տեղադրում, ստուգում կամ վերանորոգում, v) 
անձինք, ովքեր մասնավոր կենցաղային ծա ռա յու թյուններ են մատուցում այն օտարերկրյա քա-
ղա քա ցիներին, ովքեր Դանիայում են գտնվում մինչև երեք ամիս տևո ղու թյամբ այցելության 
շրջանակներում, vi) պրոֆեսիոնալ մարզիկները, մարզիչները և հրա հանգիչները սպորտային 
միջոցառումների և մարզումների մասնակցելու կամ մարզչական գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու 
համար։
287 Դանիայում անօրինականորեն աշխատելու դեպքում օտարերկրյա քա ղա քա ցին կարող է 
վտարվել երկրից։ Ե՛վ աշ խա տողը, և՛ գործատուն կարող են նաև պատժվել տուգանքներով կամ 
ազատազրկմամբ։
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Դանիա

համար դիմող անձը պետք է դիմում ներ կա յաց նի նախքան Դանիա մուտք 
գործելը և դրան կցի աշ խա տանքային պայ մանագիր, որը պարունակում է 
պաշտոնի անձնագիր, ինչպես նաև տեղեկություններ աշխատավարձի, աշ խա-
տանքային պար տա կա նու թյունների, աշ խա տանքի վայրի և աշ խա տանքային 
ժամերի մասին։288 Վարձու աշ խա տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեցողների դեպքում բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
տրա մա դրումը ենթադրում է, որ կտրա մա դրվի նաև աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն։289 Աշխատանքի թույլ տվու թյունը տրվում է որոշակի պաշտոնում վարձու 
աշ խա տանք կա տա րելու համար, և պաշտոնի ու (կամ) ըն կերության փո փո-
խու թյան դեպքում պետք է ձեռք բերվի նոր թույլ տվու թյուն։ Աշխատանքի 
թույլ տվու թյունը վավերական է այնքան ժա մա նակ, որքան օտարերկրյա 
քաղաքացու բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը, եթե այլ բան նա խա-
տես ված չէ թույլտվությամբ («Օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգի 
31–րդ հոդված, 33–րդ հոդված)։ Աշխատանքի և բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուններ կարող են ստա նալ հոգևորականները, քարոզիչները և նման այլ 
անձինք։290

2002 թվականին հատուկ կանոններ են ներմուծվել որոշակի մաս նա գի տա-
կան ոլորտների առն չու թյամբ, որոնք ներառված են «դրական ցանկում»՝ 
որպես ներկայումս հատուկ որակավորված աշ խա տողների պակաս ունեցող 
ոլորտներ։291 Այդ կա նո նա կարգերն առավել մանրամասնորեն ներ կա-

288 Որոշ մաս նա գի տությունների առն չու թյամբ կարող է պա հանջվել ներ կա յաց նել առավել 
մանրամասն պաշտոնի անձնագիր՝ ներառյալ դիմողի կրթական ու մաս նա գի տա կան 
որակավորումների բնութագիրը։ ՏՏ մասնագետներից պա հանջվում է ներ կա յաց նել բարձրագույն 
մաս նա գի տա կան ուսումն ա կան հաստատությունում առնվազն 3 տարի տևո ղու թյամբ ՏՏ կրթու-
թյան մասին վկայող փաստաթղթեր՝ կրթական փաստաթղթերի, օրինակ՝ բարձրագույն ուսում-
նա կան հաստատության կողմից տրա մա դրվող դիպլոմի հավելվածների կամ դիպլոմների 
տեսքով՝ անգլերեն կամ դանիերեն թարգմանությամբ։ Այն դեպքերում, երբ բնա կության/կա ցու-
թյան սկզբնական թույլ տվու թյունը չեղյալ է համարվել, պա հանջվում են աշ խա տանքային պայ-
ման ների մասին փաստաթղթեր, ինչպես օրինակ՝ գործող աշ խա տանքային պայ մանագիրը, 
աշխատավարձի վճարման անդորրագիրը կամ տարեկան հարկային հաշվետվությունը։
289 Ընդհանուր առմամբ, կարելի է նշել, որ աշ խա տանքի ու բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունները չեն տրա մա դրվում առանձին–առանձին՝ այն առումով, որ սո վո րա բար անհնար է բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերել առանց աշ խա տանք ունենալու։ Ինչպես վերը նշվել 
է, աշխատավայրից տեղեկանքի հիման վրա տրված բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը 
մեխանիկորեն ենթադրում է աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն։
290 Հոգևորականները կամ քարոզիչները պետք է ներ կա յաց նեն թեմի կողմից գրավոր 
հայտարարություն այն մասին, որ օտար երկ րա ցին տարածելու է կրոնական պատգամ, քարոզելու 
է որոշակի կրոն կամ աշխատելու է միաբանության հետ, որը կկցվի այն աշ խա տանքի նկարագրին, 
որը դիմողը նախատեսում է իրա կա նաց նել երկրում գտնվելու ընթացքում։ Պահանջվող 
փաստաթղթերը պետք է ներառեն նաև օտարերկրացու` Դանիայի թեմի հետ ունեցած կապի 
նկարագրությունը և Դանիայի թեմին առնչվող՝ հայրենի երկրի թեմում ունեցած հա մա պա տաս-
խան մաս նա գի տա կան փորձի և (կամ) հայրենի երկրում ստացած հա մա պա տաս խան կրթու թյան 
մասին փաստաթղթեր։ Բացի դրանից, թեմից կամ դիմողից պա հանջվում է հայտարարություն 
այն մասին, որ այդ թեմը կամ հենց դիմողը կօժանդակի դիմողին Դանիայում նրա գտնվելու 
ընթացքում, և որ ո՛չ դիմողի, ո՛չ նրան ուղեկցող ըն տա նիքի անդամների համար չի պա հանջվի 
սո ցիա լա կան բարեկեցությանն ուղղված պետական օգնություն։ Եվ վերջապես, դիմողից պա-
հանջվում է հայտարարություն այն մասին, որ նա չի զբաղվի այնպիսի գոր ծու նեու թյամբ, որ 
վտանգում է հասարակական անվտանգությունը, հանրային կարգը, հանրային առողջությունը կամ 
բարոյական նորմերը կամ մյուսների իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյունները։
291 Ցանկը «պարբերաբար» թարմացվում է աշխատատեղերի շու կայում դերակատարում ունեցող 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

յացված են այնպիսի ծրագրում, որը սո վո րա բար կոչվում է Աշխատանքային 
քարտի ռեժիմ։ Այդ ռեժիմի հա մա ձայն, նշված մաս նա գի տություններից 
մեկով աշ խա տանքի վարձված օտարերկրյա քա ղա քա ցիները անմիջապես 
կստանան բնա կության/կա ցու թյան ու աշ խա տանքի թույլտվության իրա-
վունք։ Այդ դեպքերում, Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյունը չի 
պա հանջի մասնաճյուղ հանդիսացող հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյան 
տեղեկանք, այլ անմիջապես թույլ տվու թյուն կտրա մա դրի, եթե դիմողն ունի 
աշ խա տանքի կոնկրետ առաջարկ, և առաջարկվող աշխատավարձն ու աշ խա-
տանքային պայ ման ները հա մա պա տաս խանում են Դանիայում ըն դուն ված 
չափանիշներին։ Ոչ բարդ դեպքերում, այդ դիմումների քննության գործընթացը 
չպետք է գերազանցի 30 օրը։

Դրական ցանկում ներառված մաս նա գի տություններով զբաղվող օտարերկրյա 
քա ղա քա ցիներն առաջին անգամ դիմում ներ կա յաց նելիս ունեն միանգամից 
մինչև երեք տարի ժամ կետով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության իրա-
վունք՝ ժամ կետի երկարաձգման հնա րա վորու թյամբ։ Եթե օտարերկրյա քա-
ղա քա ցին կորցնում է աշ խա տանքը, ապա Դանիայում բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության պա հանջները դառնում են ոչ վավերական։ Ցանկացած 
օտարերկրյա քա ղա քա ցի, ով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն է ստացել 
աշ խա տանքային քարտի ռեժիմի հա մա ձայն, կարող է հայրենի երկրում 
ապրող իր ամուսնուն, համատեղ բնակվող կողակցին կամ ան չա փա հաս 
երեխաներին տեղափոխել Դանիա։ 

Ծագման երկրում թույլտվության համար դիմելու պար տա կա նու թյունը 
Դանիայի իշխանություններին տալիս է դիմողներին նախապես ուսումնա-
սիրելու հնա րա վորու թյուն՝ թույլ տալով միայն այն անձանց մուտքը երկիր, 
որոնք հա մա պա տաս խանում են աշ խա տա շու կայի կարիքներին։ Արդյունքում, 
ցածր որակավորում ունեցող աշ խա տանքային միգ րանտների համար 
աստիճանաբար դժվարանում է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ 
ձեռք բերելը։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Օտարերկրյա քա ղա քա ցին պետք է ունենա բնա կության/կա ցու թյան ու աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ Դանիայում ոչ վարձու աշ խա տանք կա տա րելու 
կամ անկախ բիզնես գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու համար։ Դիմումներն 
ուսումնասիրելիս Դանիայի ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյունը հատուկ 
ուշադրություն է դարձնում Դանիայի բիզնես շահերին՝ կապված Դանիայում 
բիզնես հիմնադրելու հետ։ Յուրաքանչյուր տարի պետք է ներ կա յացվի 
հաշվապահի կողմից ստորագրված հաշվի քաղվածք և (կամ) բյուջե։ 
Պահանջվում են նաև բաժնեմասային սեփականության մասին փաստաթղթեր 
և, անհրաժեշտության դեպքում, նա խա տես վող աշխատատեղերի թիվը 

տարբեր անձանց հետ խորհրդակցությամբ (օրինակ՝ գործատուների կազ մա կեր պու թյուններ)՝ 
որպես աշ խա տա շու կայի ուսումն ա սի րության մի տեսակ։
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Դանիա

ու հաշվապահական հաշվառման համակարգը ներառող բիզնես պլան։ 
Պետք է ներառվի դանիական ըն կերությունների հետ հնա րա վոր համատեղ 
ձեռնարկությունների նկարագիրը՝ արդեն կնքված բոլոր գործարքների կամ 
գործ ըն կե րու թյուն ների մասին փաստաթղթերի հետ մեկտեղ։ Ուսումնասիրվում 
են նաև դիմողների մասին անձնական տեղեկությունները՝ ներառյալ կրթու-
թյան ու աշ խա տանքային փորձի, անձնական կապիտալի և լեզվական 
հմտությունների մասին փաստաթղթերը։

Դիմողի ներկայությունն ու ներգրավվածությունը բիզնեսի հիմնադրման 
գործում պետք է կենսական նշանակություն ունենա, և նա պետք է ակտիվորեն 
մասնակցի դրա ամենօրյա աշ խա տանքին։ Բիզնեսում միայն տնտեսական 
ու ֆի նան սա կան շահեր հետապնդող դիմողները չունեն այդ հիմքերով թույլ-
տվու թյուն ստա նալու իրա վունք։ Որպես կանոն, օտարերկրյա քա ղա քա-
ցին չի կարող ստա նալ բնա կության/կա ցու թյան ու աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն՝ Դանիայում ռեստորան կամ մանրածախ առևտրի խանութ բացելու 
նպա տակով։ Ոչ վարձու օտարերկրյա ձեռնարկատերը բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն կստանա միանգամից մեկ տարի ժամ կետով՝ ժամ կետի 
երկարաձգման հնա րա վորու թյամբ։ Որպես անկախ ձեռնարկատեր բնա-
կության/կա ցու թյան ու աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ստացած օտարերկրյա քա-
ղա քա ցին ինքնաբերաբար չի ստանում իր ըն տա նիքին Դանիա տեղափոխելու 
իրա վունք, թեև հայրենի երկրում ապրող ամուսինները, համատեղ բնակվող 
կողակիցները և ան չա փա հաս երեխաները կարող են ստա նալ բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Դանիայի՝ ներ գաղթի վե րա բեր յալ իրա վունքում սեզոնային աշ խա տանքը նա-
խա տես ված չէ որպես ներ գաղթի կա տե գո րիա։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Ուսման կամ կրթական այլ նպա տակներով բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուններ կարող են տրա մա դրվել միջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն 
ստացող ուսանողներին, հանրակրթական դպրոցներում սովորողներին 
և երիտասարդական կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողներին 
և ազգային ավագ դպրոցներ հաճախող ուսանողներին («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտի 9(գ) հոդված)։ Միջին մաս նա գի տա կան կրթու-
թյան նպա տակով թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու համար ներ կա յացվող պա-
հանջները ներառում են փաստաթղթեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ՝ 
տվյալ անձն ընդգրկված է միջին մաս նա գի տա կան կրթական ծրագրում՝ 
պետականորեն հավատարմագրված ուսում նա կան հաստատությունում, 
Դանիայում գտնվելու ընթացքում նա ինքն իրեն կֆինանսավորի, նա 
բավարար չափով տիրապետում է դասընթացների կազմակերպման լեզվին, 
ինչպես նաև դանիերենին, շվեդերենին, նորվեգերենին, անգլերենին 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կամ գերմաներենին։292 Ազգային ավագ դպրոցում որևէ դասընթացի 
մասնակցության կամ հիմնական ու երիտասարդական կրթական ծրագրերի 
մասնակցության նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող 
է տրվել տվյալ դասընթացի տևո ղու թյան ընթացքում կամ մեկ տարի ժամ-
կետով երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու համար՝ կախված այն հան գա-
մանքից, թե որն է ավելի կարճ ժա մա նակահատված («Ուսանողների համար 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների մասին» կա նո նա կարգի 10–րդ 
հոդված)։ 

Դիմումի հիման վրա՝ օտարերկրյա ուսանողներին տրվում է աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյուն շաբաթական մինչև տասնհինգ ժամ՝ ոչ լրիվ աշխատաժա մա-
նակով աշ խա տանքի համար։ Ավելին, դիմումի հիման վրա, «Ուսանողների 
համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների մասին» կա նո նա կարգի 
15–րդ հոդվածով նա խա տես ված օտարերկրյա ուսանողներին տրա մա դրվում 
է աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն, որով նրանք ստանում են հունիս, հուլիս և 
օգոստոս ամիսների ընթացքում լրիվ աշխատաժա մա նակով աշխատելու իրա-
վունք։

Հնարավոր է ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերել նաև որպես արտադրական պրակտիկա անցնող անձ։ Դիմումի ներ-
կա յացման պահին դիմողը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան, սակայն 35 
տարեկանից փոքր։ Արտադրական պրակտիկայի նպա տակը պետք է լինի 
լրացնել այն կրթական ծրագիրը, որը դիմողն արդեն անցնում է կամ ավարտել 
է։ Արտադրական պրակտիկայի վայրը պետք է կարողանա ապահովել հա մա-
պա տաս խան ուսում նա կան փորձառություն։ Աշխատավարձը և աշ խա տանքի 
պայ ման ները նույնպես պետք է հա մա պա տաս խանեն Դանիայում ըն դուն ված 
չափանիշներին։ Դիմումին կից պետք է ներ կա յացվեն նաև արտադրական 
պրակտիկա անցնող անձի պար տա կա նու թյունների ու արտադրական 
պրակտիկայի նպա տակների նկարագրերը, ինչպես նաև տեղեկություններ 
այն մասին, թե ինչպես է տվյալ արտադրական պրակտիկան լրացնելու 
դիմողի ընթացիկ կամ ավարտված կրթու թյունը նրա հայրենի երկրում։293 
Արտադրական պրակտիկա անցնող անձինք բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
292 Պայման է ներ կա յացվում, որ Նախարարությունը կամ բարձրագույն ուսումն ա կան 
հաստատությունը կազմակերպած լինի դիմողի մասնակցությունը կրթական ծրագրին, կամ 
որ կրթական ծրագիրը լինի միջին մաս նա գի տա կան ուսումն ա կան ծրագրի մաս, որը դիմողն 
արդեն սկսել է իր ծագման երկրում։ Դա նշանակում է, որ օտարերկրյա ուսանողը կարող է բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալ կա՛մ ամբողջական կրթական ծրագիր ավարտելու, 
կա՛մ կրթական ծրագրի մի մասին մասնակցելու համար։ Եթե դիմողի 18 տարին դեռ չի լրացել, 
անհրաժեշտ է ստա նալ ծնողի կամ խնամակալի հա մա ձայնությունը, և պետք է ապացուցել, 
որ ուսումն ա կան հաստատությունը կօժանդակի կա ցու թյան ու ուսման պատշաճ պայ ման ների 
ապահովման հարցում։
293 Բացի ընդհանուր պա հանջներից՝ գյուղատնտեսության, անտառապահության և 
այգեգործության ոլորտներում արտադրական պրակտիկա անցնող անձինք, իրենց հյուրընկալող 
անձանց հետ միասին պետք է լրացնեն և ստորագրեն հատուկ տեղեկատվական թերթիկ, որում 
ներառված են արտադրական պրակտիկա անցնող անձի գործառույթները։ Առողջապահության 
ոլորտում արտադրական պրակտիկա անցնող անձանց դեպքում՝ պրակտիկայի ղեկավար 
հանդիսացող բժիշկը պետք է գրավոր տեղեկանք ներ կա յաց նի Ներգաղթի հարցերով ծա ռա-
յու թյուն՝ հաստատելով տվյալ անձի կարողությունները, ինչպես նաև պատասխանատվություն 
ստանձնելով նրա աշ խա տանքի և նրան անձամբ վերահսկելու համար։
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տվու թյուն ստանում են արտադրական պրակտիկայի մասին պայ մանագրի 
գործողության ժամ կետի համար, որը չպետք է գերազանցի 18 ամիսը։ 
2006 թվականի դեկտեմբերին ուսման և վե րա պատ րաստումների համար 
դիմումների 80 տոկոսի շուրջ որոշում է ընդունվել 40 օրվա ընթացքում։ 

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ 

Ընտանիքի վե րա միա վորմանն առնչվող Դանիայի քա ղա քա կանությունը որոշ 
առումներով ավելի սահ մանափակող է, քան Խորհրդի «Ընտանիքի վե րա-
միա վորման իրա վունքի մասին» 2003/86/ԵՀ հրա հանգը։ Օրինակ՝ կապ վա-
ծու թյան պա հանջը և առնվազն երեք տարվա ընթացքում Դանիայի մշտական 
բնակիչ լինելու պա հանջը չեն սահ մանվում ԵՄ հրա հանգով։ Բացի դրանից, 
երեխաների հետ վե րա միա վորումը սահ մանափակվում է նաև այն կանոնով, 
որ ծնողներից ոչ մեկը չպետք է բնակվելիս լինի ծագման երկրում կամ 
բնակվելու դեպքում պետք է ապացուցվի նրանց՝ Դանիայի հետ բավարար 
կապ ունենալու փաստը։ Ավելին, ըն տա նիքի վե րա միա վորման համար 
դիմում ներ կա յաց նելիս երեխաները պետք է չլինեն 15 տարեկանից բարձր՝ ի 
հակադրություն «Երեխայի իրա վունքների մասին» կոնվենցիայով նա խա տես-
ված «երեխա» հասկա ցու թյան սահ մանմանը, որի հա մա ձայն այդ սահ մանը 
18-ն է։ 

Մտահոգության մեկ այլ առիթ է նաև այն հան գա մանքը, որ «Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտով կամ «Օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգով 
սահ մանված չեն կապ վա ծու թյունը որոշելու չափորոշիչներ, ինչպես նաև 
բնա կության/կա ցու թյան որոշակի թույլ տվու թյուններ ձեռք բերելու համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերին վերաբերող պա հանջներ՝ օրինակ՝ ուսման, 
արտադրական պրակտիկայի և “Au-Pairs” ծրագրով որպես տնային աշ
խա տողներ աշխատելու նպա տակով թույլ տվու թյունների դեպքում։ 
Նման տեղեկությունները մատչելի են առցանց, սակայն դրանք իրավական 
փաստաթղթեր չեն, որոնց հիման վրա կարելի է ներ կա յաց նել օրինական 
հայցեր։ Այդպիսի անորոշության մեկ այլ օրինակ է զուգ ըն կերների միու թյանը 
ներ կա յացվող երկարատև լինելու պա հանջը՝ 24 տարեկանը լրացած լինելու 
կանոնի առն չու թյամբ։ Այդ հարցը տարաբնույթ մեկնաբանությունների հնա-
րա վորու թյուն է տալիս, և վերը նշված 12–18 ամիսների ժա մա նակահատվածը, 
որի մասին նշվում է նախարարության կայքէջում, թերևս հաշվարկ է առանց 
իրավական հիմնավորումների։

Պետք է նշել, որ Դանիան ԵՄ օրենս դրու թյան առն չու թյամբ ունի հատուկ պայ-
մանավորվածություն՝ հա մա ձայն «Եվրոպական համայնքի հիմնադրման 
մասին» պայ մանագրի (ԵՀՊ) IV բաժնի։ «Եվրոպական միու թյան մասին» 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

պայ մանագրին (փոփոխված Ամստերդամի պայ մանագրով) կից՝ «Դանիայի 
դիրքորոշման մասին» արձանագրությանը հա մա պա տաս խան՝ Դանիան չի 
մասնակցում IV բաժնի հա մա ձայն առաջարկվող միջոցներին։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, ակնկալվում է, որ Դանիան պետք է հետևի օրենս դրու թյանը՝ հա մա ձայն 
Շենգենյան կանոնագրքի, որի դրույթներն այն պահպանում է, և Դանիայի 
իրա վունքը ընդհանուր առմամբ հա մա պա տաս խանում է ԵՄ օրենս դրու թյանը։

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Աշխատանքային միգրացիան, հատկապես Արևելյան Եվրոպայի երկրներից, 
կարևորող Դանիայի քա ղա քա կանությունն ունեցել է զգալի ազդեցություն։ 
2005 թվականին 4932 բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրվել է 
այդ երկրներից դիմողներին, իսկ արդեն 2006 թվականին այդ թիվը հասել է 
10 360–ի։

Ուսման կամ աշ խա տանքի նպա տակներով կամ ԵՄ և ԵՏՀ քա ղա քա ցիներին 
տրա մա դրված թույլ տվու թյունները կազմել են 2006 թվականին տրա մա-
դրված թույլ տվու թյունների ընդհանուր թվի գրեթե 90 տոկոսը։ 2004–ից 
2006 թվականների ընթացքում աշ խա տանքի և ուսման նպա տակով թույլ-
տվու թյունների թիվը 20 773–ից հասել էր 25 807–ի, մինչդեռ 1990–ական 
թվականների սկզբին այդ թույլ տվու թյունների թիվը չէր հասնում 10 000–ի։ 
Այդ աճը հիմնականում պայ մանավորված էր Արևելյան Եվրոպայի պե-
տու թյուններից դիմողների թվի աճով (Փախստականների, ներ գաղթի 
և ինտեգրման հարցերով նախարարություն)։ Աշխատանքային քարտի 
ծրագիրը, որը նպա տակաուղղված է հատուկ որակավորում ունեցող անձանց 
հավաքագրմանը, ունեցել է հա մա պա տաս խան ազդեցություն, նույնիսկ եթե 
կտրուկ աճ չի գրանցվել թվերի առումով՝ 2005 թվականին տրա մա դրվել է 609 
թույլ տվու թյուն, իսկ 2006 թվականին այդ թիվը աճել է 50 տոկոսով՝ հասնելով 
902–ի (Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրություն, 2007թ.)։ Ընտանիքի վե-
րա միա վորման առումով՝ ազդեցությունը նույնպես նկատելի է, սակայն այս 
դեպքում՝ այդ ազդեցությունը սահ մանափակող բնույթ ունի՝ 2001–ից 2006 
թվականների ընթացքում դիմումների թիվը կրճատվել է՝ 15 370–ից հասնելով 
մինչև 5508–ի։ 2005 թվականին ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով 
տրա մա դրված թույլ տվու թյունների թիվը կազմել է 2001 թվականին գրանցված 
թվի մեկ երրորդը՝ ընդամենը 3533 թույլ տվու թյուն (Փախստականների, ներ-
գաղթի և ինտեգրման հարցերով նախարարություն), մինչդեռ 2006 թվականին 
այդ թիվը կազմել է 3594 (Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրություն, 2007թ.)։ 
Ըստ ցուցանիշների՝ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը բավականին 
նկատելի է եղել, և թերևս ձեռք են բերվել ցանկալի արդյունքները։

Տնտեսական, սո ցիա լա կան և մշակութային իրա վունքների հարցերով 
կոմիտեն 2004 թվականին իր մտահոգությունն է արտահայտել (E/C.12/1/
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Add.102) հատկապես միգ րանտ կանանց նկատմամբ նրանց ամուսինների կամ 
զուգ ըն կերների կողմից դրսևորվող վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին 
տեղեկությունների վե րա բեր յալ։ Նման պատահարները հաճախ անհայտ են 
մնում տնտեսական կախվածության և վտարման վախի պատճառով։ Կոմիտեն 
նշում է, որ իրավիճակն ավելի է բարդացել «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի 2002 թվականի փո փո խու թյամբ, որով Դանիայի քա ղա քա ցիների հետ 
ամուսնացած միգ րանտ կանանց՝ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ տարիների թիվը ավելացել է՝ 
հասնելով յոթի։ Վտարման վախի և վատ վերաբերմունքի միջև առկա կապը 
կարևոր է, և դա շեշտել է նաև «Մի ջազ գա յին համաներում» կազ մա կեր պու-
թյան Դանիայի գրա սե նյակը (Amnesty International Denmark)։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Ավանդաբար, Դանիայի արտաքին աջակցությունն ուղղված է ոչ թե 
միգրացիայի (բացառությամբ փախս տա կան ների), այլ զարգացման 
հարցերի շուրջ համագործակցությանը։ Սակայն, դա կարող է փոխվել. սույն 
ուսում նա սի րությունը կազմելու ընթացքում Դանիայի արտաքին գործերի 
նախարարությունը հրապարակել է Կառավարության՝ 2008–2012 թվականների 
համար նա խա տես վող զարգացմանն ուղղված աջակցության ծրագիր՝ 
«Աշխարհը բոլորի համար» (Դանիայի ԱԳՆ, 2007թ.)։ Ի թիվս այլ հարցերի, 
ծրագիրն ուղղված է միգրացիային և զարգացմանը՝ օրինակ աջակցություն 
ցուցաբերելով այնպիսի մի ջազ գա յին նախաձեռնություններին (ներառյալ ԵՄ 
մյուս անդամ պե տու թյունների նախաձեռնությունները), որոնք առհասարակ 
նպա տակաուղղված են գիտելիքների և ռեսուրսների միջոցով իրենց հայրենի 
երկրում զարգացման ֆինանսավորմանը մասնակցելու՝ միգ րանտների հնա-
րա վորու թյունները մեծացնելուն։
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Գրականություն

Baek Simonsen, J., “Globalization in Reverse and the Challenge of Integration: 
Muslims in Denmark” in Beck Haddad, Y. (ed.), Muslims in the west - from 
sojourners to citizens (2002) Oxford University Press.

Holm, L., Folketinget og Udlandingepolitikken - diskurser om naturaliserede, 
indvandrere og flygtninge 1973-2002 (The Parliament and foreign policy – 
discourses on neutralised persons, immigrants and refugees 1973-2002) (2007) 
Aalborg Universitet (Holm 2007).

Այլ աղբյուրներ

«Օտար երկ րա ցիների մասին» 2006 թվականի ակտ, 2006 թվականի հունվարի 
1, LBK թիվ 945 («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտ)։

«Ինտեգրման մասին» 2006 թվականի ակտ, 2006 թվականի հուլիսի 31, LBK 
թիվ 902 («Ինտեգրման մասին» ակտ)։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 2007 թվականի փո փո խու թյուն, 2007 
թվականի հունվարի 30, LOV թիվ 89։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» 2007 թվականի կա նո նա կարգ, 2007 թվականի 
հունիսի 20, BEK թիվ 810 («Օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգ)։

«Ընտանիքի վե րա միա վորման դեպքում կացարանի պա հանջների և 
կացարանի վե րա բեր յալ տեղական խորհրդի եզրակա ցու թյան մասին» 
կա նո նա կարգ, 2004 թվականի հուլիսի 20, BEK թիվ 814։

«Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա կարգ, 2006 թվականի 
հունվարի 9, BEK թիվ 8 («Բնակություն հաստատելու մասին» կա նո նա
կարգ)։

«Ինտեգրման մասին ակտի հա մա ձայն՝ ինտեգրման պայ մանագրի 
մշակման և ծրագրի ներմուծման մասին» կա նո նա կարգ, 2006 թվականի 
փետրվարի 28, BEK թիվ 252։

«Ուսանողների համար բնա կության/ կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
մասին» կա նո նա կարգ, 2007 թվականի հուլիսի 4, BEK թիվ 904 
(«Ուսանողների համար բնա կության/ կա ցու թյան թույլ տվու թյունների 
մասին» կա նո նա կարգ)։

«Հպատակագրման մասին» շրջաբերական, 2006 թվականի հունվարի 12, 
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Դանիա

CIS թիվ 9։

Դանիայի Արտաքին գործերի նախարարություն, Կառավարության՝ 2008 
թվականից մինչև 2012 թվականը ընկած ժա մա նակահատվածում զարգաց-
մանը օժանդակություն ցույց տալու նոր ծրագիր «Աշխարհ բոլորի համար», 
(2007) (Դանիայի ԱԳՆ, 2007), Առցանց մատչելի է՝ http://www.um.dk/NR/
rdonlyres/0290D748-D013-4365-95F3-A6CC92FD6E93/0/aworld for all.pdf

Ներգաղթի ծա ռա յու թյուն, Ներգաղթի վիճակագրություն, (2007 թվականի 
հունվար)(Ներգաղթի վիճակագրություն, 2007)։

Ինտեգրման հարցերով նախարարության օտար երկ րա ցիների տվյալ
ների բազա (Ինտեգրման հարցերով նախարարություն)։ Առցանց 
մատչելի է՝ www.statistikbanken.dk

Փախստականների, ներ գաղթի և ինտեգրման հարցերով նախարա
րություն, Tal og Fakta paa udlaendingeomraadet (Օտար երկ րա ցիների մասին 
քանակներն ու տվյալները) (2005) (Փախստականների, ներ գաղթի և 
ինտեգրման հարցերով նախարարություն)։

Դանիայի համար նորություն, DK, (Վիզայի մասին տեղեկություն)։ 
Առցանց մատչելի է՝ http://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/visa/
when_is_visa_granted/business_visits.htm

Դանիայի համար նորություն, DK, (Վերամիավորման մասին 
տեղեկություն)։ Առցանց մատչելի է՝ http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_
to_dk/familyreunification/spouses
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Էստոնիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Էստոնիան ունի և՛ ար տա գաղթի, և՛ ներ գաղթի երկար պատմություն, որը 
համընկնում է գաղութացման, անկախության և օկուպացիայի ժա մա-
նակաշրջանների հետ։ 1918-1940 թվականներին անկախության ընթացքում 
Էստոնիան բազմաէթնիկ երկիր էր՝ ռուս, շվեդ, հրեա, գերմանացի և 
լատվիացի փոքրամասնություններով, որոնք բոլորը գրեթե ամբողջովին 
անհետացան մինչև 1945 թվականը՝ օկուպացիոն ռեժիմների արդյունքում 
(Matiisen 1993; Demuth 2000; Estonian State Commission on Examination of the 
Policies of Repression 2005 (Բռնաճնշման քա ղա քա կանությունների ուսում
նա սի րության հարցերով Էստոնիայի պետական հանձնաժողով, 2005թ.); 
Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against 
Humanity 2006 (Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների 
հետաքննության հարցերով Էստոնիայի մի ջազ գա յին հանձնաժողով, 
2006թ))։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Խորհրդային օկուպացիան 
(1940-1941թթ.), Գերմանիայի կողմից օկուպացիան (1941-1944թթ.) և 
Խորհրդային մյուս օկուպացիան (1944-1991թթ.) քայքայիչ ազդեցություն են 
ունեցել Էստոնիայի ժողովրդագրության վրա (Tamm 2005; Rand 2006; Malksoo 
2005 and 2006; Zimele 2005)։ Բնակչության կորուստը մասամբ հավասա-
րակշռվում էր խորհրդային օկուպացիոն ռեժիմի կողմից հարկադիր ար-
դյու նա  բե րականացման և Խորհրդային Միության տարբեր մասերից, 
այդ թվում՝ Ռուսաստանից, Բելառուսից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, 
Կովկասից և Կենտրոնական Ասիայից միգ րանտների մշտական հոսքերի 
մուտքը թույլատրելու ու խրախուսելու միջոցով (Sarv 1997; Mettam and 
Williams 2001; Kukk 2005)։ Այդ ժա մա նակից ի վեր Էստոնիայում եղել է 
ներ գաղթի չորս տարբեր ժա մա նակաշրջան՝ 1) 1945 թվականից մինչև 
1960–ական թվականների կեսերը, երբ ներ գաղթն առավել ինտենսիվ էր, 
գաղափարաբանական ու կառավարելի, 2) 1960-ական թվականների կեսերից 
մինչև 1970–ական թվականների վերջը, երբ միգրացիան անուղղակիորեն 
կառավարվում էր, սակայն խթանվում էր հիմնականում տնտեսական 
գործոններով ու ար դյու նա բե րականացմամբ, 3) 1970-ական թվականների 
վերջից մինչև 1980-ական թվականների վերջը, երբ միգրացիան սկսեց 
նվազել և գերակայեց ըն տա նիքի վե րա միա վորման խնդիրը և 4) 1980-
ական թվականների վերջից մինչև այսօր, երբ հռչակվեց անկախություն, և 
միգրացիան գրեթե ամբողջովին դադարեց (Tammaru 1999)։ 

Համեմատելով 1989 թվականի մարդահամարի տվյալները 1945 թվականի 
կողմնորոշիչ ցուցանիշների հետ՝ Էստոնիայի բնակչությունը կազմում էր 
1 565 622 մարդ՝ 1945 թվականի գրեթե կրկնակին (1.8 անգամ ավելի), այդ 
թվում՝ 963 000 էստոնացիներ (61.5 տոկոս) և 602 381՝ այլ էթնիկական ծագման 
անձինք (մնացած 38.5 տոկոսը)։ Ավելին, գրեթե եզակի դեպք է Եվրոպայում 
այն, որ Էստոնիայի բնակչության 26 տոկոսը ծնվել էր արտերկրում (36 
տոկոսը՝ ներառյալ երկրորդ սերունդը), մինչդեռ տեղացի բնակիչների թիվը 



302

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

դեռևս տասը տոկոսով պակաս էր, քան նախքան Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմը (Katus and Puur 2006)։ 

Դրա արդյունքում 1990–ական թվականների վերջին Էստոնիան որդեգրեց 
սահ մանափակող միգրացիայի քա ղա քա կանություն և հարաբերականորեն 
պահպանողական հպատակագրման քա ղա քա կանություն։ Ներգաղթային 
քա ղա քա կանության մեջ կա տա րված վերջին փո փո խու թյուններին, այ նուա-
մե նայ նիվ, նպաստել են հարաբերական հաջողությունը՝ գրանցված նախկին 
ներ գաղ թողներին Էստոնիայի հա սա րա կու թյուն ինտեգրման հարցում,294 
նվազող և ծերացող բնակչությունը, տնտեսական արագ աճը և արդյունքում 
առաջացող՝ աշխատուժի ակնկալվող պակասը։ 

Միգրացիան կար գա վորող հիմնական օրենսդրական փաթեթը (բացա-
ռությամբ ԵՄ, ԵՏՏ և ԵԱԱՏ քա ղա քա ցիների հարկադիր միգրացիայի և 
տեղաշարժի դեպքերի) բաղկացած է հետևյալ տարրերից՝ «Օտար երկ րա-
ցիների մասին» 2004 թվականի ակտով կար գա վորվում են օտար երկ րա-
ցիներին Էստոնիա ըն դու նելու, նրանց երկրում գտնվելու, բնա կության/
կա ցու թյան և աշ խա տանքի հարցերը և պատասխանատվության հիմքերը, 
լրացուցիչ օրենս դրու թյունը, որը ներառում է «Երկիրը լքելու պար տա կա նու-
թյան և մուտքի արգելման մասին» 1998 թվականի ակտը, «Ինքնությունը 
հաստատող փաստաթղթերի մասին» 2000 թվականի ակտը և վերջապես՝ 
«Քաղաքացիության մասին» 1995 թվականի ակտը։ 

Հետևելով Գերագույն դա տա րանի հստակորեն սահ մանված նախադեպային 
իրա վունքին՝ Էստոնիայի Սահ մա նա դրու թյամբ չեն նա խա տես վում ո՛չ երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման ընդհանուր իրա վունքներ, ո՛չ ապաստանի 
հստակ իրա վունք կամ հպատակագրման անհատական իրա վունք։

Կարևոր է նշել, որ վերը ներ կա յացված կոնկրետ պատմական իրադար-
ձությունների հետևանքով Էստոնիայում միգրացիայի կառավարումը մինչև 
այժմ առավելապես կենտրոնացած է եղել երկրի ներսում միգ րանտների 
դիմումների կառավարման, այլ կերպ ասած՝ երկար ժա մա նակ արդեն 
իսկ Էստոնիայում ապրող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների դիմումները 
կառավարելու և դրանց ընթացք տալու վրա։ Միայն այժմ, երբ իրավիճակը 
դարձել է ավելի կայուն (որովհետև նախկին բնա կության/կա ցու թյան կար գա-
վի ճակ ունեցող նախկին օտար երկ րա ցիների մեծ մասը կա՛մ հպատակագրվել 
է, կա՛մ ձեռք է բերել մշտական բնա կություն/կա ցու թյուն), առավել մեծ 
ուշադրություն է դարձվում արտաքին ծա ռա յու թյուններին, և շեշտը դրվում է 
նոր ընդունումների կառավարման ու ղեկավարման վրա։

294 Թվերով հաշվարկելու դեպքում 1992-2003 թվականների ընթացքում հպատակագրումների 
թիվը հասնում է մո տա վո րա պես 130 000–ի (ամբողջ բնակչության մոտ տասը տոկոսը)։ 
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Էստոնիա

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքները և 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով Էստոնիայում բնա կության/կա ցու-
թյան համար սահ մանվում են հետևյալ հիմքերը՝ վարձու գոր ծու նեու թյան 
նպա տակով ընդունում (վարձու աշ խա տանք, ոչ վարձու աշ խա տանք և ձեռ-
նար կա տի րական գոր ծու նեու թյուն), ըն տա նիքի վե րա միա վորում, ուսում, 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստում և հետազոտություն, բնա կություն՝ 
մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրի հիման վրա (թեև այս հիմքի մասին երբեք 
մանրամասն տեղեկություններ չեն տրա մա դրվել), բացառիկ հիմունքներով 
ժա մա նակավոր բնա կություն/կա ցու թյուն (օրինակ՝ մար դու թրաֆիքինգի 
գործող վարույթներում ներառված տուժողներ և վկաներ) և մշտական կամ 
երկարաժամ կետ բնա կություն/կա ցու թյուն։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 6(1) հոդվածով սահ մանվում է ներ-
գաղթի ֆիքսված տարեկան քվոտա՝ «Ներգաղթի տարեկան քվոտան սահ
մանվում է որպես Էստոնիա ներ գաղ թող օտար երկ րա ցիների նկատմամբ 
կիրառվող քվոտա, որը տարեկան կտրվածքով չպետք է գերազանցի 
Էստոնիայի մշտական բնակչության 0.05 տոկոսը»։ Թեև քվոտան չունի 
եզակի բնույթ, այն իրականում տարբերվում է որոշ այլ երկրներում կիրառվող 
քվոտաներից. դա հսկողական միջոց է, որը նա խա տես ված է որպես տարվա 
կտրվածքով ընդունումների բացարձակ սահ ման, այլ ոչ թե պա հանջարկի 
հաշվարկների հիման վրա սահ մանված «ցանկալի քվոտա»։ Ներգաղթի 
տարեկան քվոտան ֆիքսված է և որոշվում է առանց տեղական կառավարման 
մարմնի, սո ցիա լա կան գործընկերների կամ քա ղա քա ցիական հա սա րա կու-
թյան ներգրավման։ 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտում ներառվել են որոշ բացառություններ 
քվոտային համակարգից՝ սահ մանելով միգ րանտների այն կա տե գո րիաները, 
որոնց նկատմամբ չի կիրառվում քվոտա։ Օրինակ՝ բնիկ էստոնացիները, ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման ըն թա ցա կարգով երկիր մուտք գործող ըն տա նիքի 
անդամների մեծ մասը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի 
քա ղա քա ցիները (այդ կա տե գո րիայում նախկինում ընդգրկված էին նաև 
Կանադայի, ԵՄ–ի և ԵՏՏ–ի քա ղա քա ցիները, սակայն դա փոխվեց վիզային 
ռեժիմից հրաժարվելու շուրջ փոխադարձ հա մա ձայնություն ձեռք չբերելու, 
ինչպես նաև ԵՄ անդամակցությունից հետո այդ խնդրի՝ առանձին ակտով 
կար գա վորման հետևանքով), հատուկ անձինք՝ ի շահ ազգային մա կար դակով 
տնտեսական, կրթական, գիտական կամ մշակութային զարգացման, ուսման 
նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար դիմող անձինք և 
ԵՄ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտար-
երկ րա ցիները։ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով նա խա տես վում է, որ վիզա ստա-
նալու համար դիմումն ընդհանրապես (բացառությամբ սահ մանային ըն թա-
ցա կարգի) ներ կա յացվում է Էստոնիայի օտարերկրյա ներ կա յացուցչություն։ 
Այնուհետև հյուպատոսական պաշտոնյաները որոշում են կայացնում վիզայի 
տրա մա դրման մասին, որը նշանակում է, որ Էստոնիայի օտարերկրյա ներ կա-
յացուցչությունները, որոնք գործում են Արտաքին գործերի նախարարության 
ենթակայության տակ, առանցքային դերակատարում ունեն վիզա ստա-
նալու համար դիմումների քննության հարցում։ Քանի որ այդ խնդիրը շատ 
հակասական էր, նա խա տես վել էին նաև որոշ զուգահեռ միջոցներ, որոնցով 
սահ մանափակվում էր հյուպատոսական պաշտոնյայի՝ որոշում ըն դու նելու 
ինքնավարությունը։ Օրինակ՝ պարտադիր խորհրդակցական ավտոմատ 
թվային համակարգի ստեղծումը (ներառյալ՝ Քաղաքացիության և միգրացիայի 
հարցերով խորհուրդը, Սահմանապահների խորհուրդը, Քրեական 
գործերով կենտրոնական ոստիկանությունը և Անվտանգության հարցերով 
ոստիկանությունը), որը, ըստ էության, գործող Վիզաների գրանցամատյանին 
լրացնող բաղադրիչ է՝ որպես ապագա ԵՄ վիզաների տեղեկատվական 
համակարգի (ՎՏՀ) ազգային բաղադրիչ։

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտին հա մա պա տաս խան՝ կարող են տրա մա-
դրվել վիզայի հետևյալ կա տե գո րիաները՝ օդանավակայանով տարանցման 
վիզաներ (կա տե գո րիա «A»), տարանցման վիզաներ (կա տե գո րիա «B»), 
երկրում կարճաժամ կետ գտնվելու վիզաներ (կա տե գո րիա «C»)՝ մինչև 90 օր 
ժամ կետով և երկրում երկարաժամ կետ գտնվելու վիզաներ (կա տե գո րիա «D»)՝ 
մինչև վեց ամիս ժամ կետով։ 

Ըն թա ցա կարգերի առումով Էստոնիայի կողմից տրա մա դրվող վիզաների 
տեսակները հա մա պա տաս խանում են Շենգենյան հյուպատոսական 
ընդհանուր հրա հանգներով (ՀԸՀ) սահ մանված տեսակներին։ Վիզա ստա-
նալու համար դիմողը պետք է բավարարի հետևյալ պայ ման ները՝ նա պետք է 
ունենա ճամփորդական վավերական փաստաթուղթ, երկրում գտնվելու նպա-
տակը պետք է հա մա պա տաս խանի Էստոնիայում օտար երկ րա ցիների ժա-
մա նակավոր գտնվելու հարցերը կար գա վորող օրենս դրու թյան դրույթներին, 
պետք է ապահովված լինեն երկրում գտնվելու ընթացքում բնակարանով 
ապահովման հետ կապված ծախսերը, դիմողը պետք է ապացուցի երկրում 
գտնվելու ժամ կետի ավարտից հետո Էստոնիան լքելու իր մտադրությունը, 
պետք է վճարված լինեն նրա ծագման երկիր վերադառնալու ծախսերը, նա 
պետք է ունենա առողջության ապա հո վա գրու թյան վավերական պայ մա-
նագիր, որը երաշ խա վորում է, որ կծածկվեն նրա՝ վիզայի վավերականության 
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Էստոնիա

ժամ կետի ընթացքում առաջացած հիվանդության կամ վնասվածքի բուժման 
հետ կապված ծախսերը («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 109–րդ 
հոդված)։ 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով սահ մանվում են վիզա ստա նալու 
համար դիմումի մերժման շատ մանրամասն հիմքեր («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտի 1010-րդ հոդված)։ Դրանք ներառում են յոթ հիմքեր, որոնց հա-
մա ձայն վիզան կարող է մեխանիկորեն մերժվել՝ մասնավորապես ներառելով 
դեպքեր, երբ, օրինակ, չեն բավարարվել վիզայի տրա մա դրման պայ ման ները, 
դիմողի նկատմամբ կիրառվում է մուտքի արգելք կամ նա վտանգ է ներ կա-
յաց նում հանրային կարգի, հասարակական անվտանգության կամ ազգային 
անվտանգության համար։ Բացի դրանից, Ակտում նշվում են տասը այլ հիմքեր, 
որոնց հիման վրա վիզա տրա մա դրող մարմինն ունի վիզայի մերժման 
հայեցողություն՝ մասնավորապես ներառելով այնպիսի դեպքեր, երբ, օրինակ, 
դիմողը կա տա րել է հանցանք և (կամ) չի վճարել կա տա րած հանցանքի համար 
նշանակված տուգանքը կամ պարզապես, երբ խորհրդակցող մարմինը չի տվել 
իր հա մա ձայնությունը։ 

Համաձայն Կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 27–ի թիվ 150 կա-
նո նա կարգի՝ վիզան պետք է տրա մա դրվի դիմումը ներ կա յաց նելուց հետո 
երեսնօրյա ժամ կետում (հրավերի գրանցման համար լրացուցիչ երեսուն 
օրերով, եթե վիզայի հիմքը այդ հրավերն է)։ 

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը 
Թեև վիզա ձեռք բերելու ըն թա ցա կարգերը հիմնականում ամրագրված են 
«Օտար երկ րա ցիների մասին» 2004 թվականի ակտում, որոշում ըն դու նելու 
գործընթացն ինքնին խիստ հայեցողական բնույթ ունի։ Դա հիմնականում 
պայ մանավորված է այն փաստով, որ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 1(4) 
հոդվածով սահ մանվում է, որ «Վարչական ըն թա ցա կարգերի մասին» ակտը 
չի կիրառվում վիզա ստա նալու որևէ ըն թա ցա կարգի դեպքում։ «Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտի 1010(3) հոդվածին հա մա պա տաս խան՝ վիզաների 
մերժումների համար հիմնավորում չի պա հանջվում, և ո՛չ «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտով, ո՛չ հա մա պա տաս խան կիրարկող ակտերով չի նա խա տես վում 
բողոքի մանրամասների վե րա բեր յալ գրավոր նշում։ Այդուհանդերձ, «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» ակտի 10–րդ հոդվածով նա խա տես վում է բողոքարկման 
(դատական կարգով) հստակ իրա վունք՝ մերժումից հետո տասն օրերի 
ընթացքում։ Այ նուա մե նայ նիվ, իրավական պաշտպանության այդ միջոցի 
արդյունավետությունը դեռևս վիճելի է։ Թեև «Վարչական ըն թա ցա կարգերի 
մասին» ակտի 57–րդ հոդվածով դիմողները պարտավոր են ծանոթանալ 
բողոքարկման հնա րա վորու թյունների հետ, ինչպես արդեն նշվել է, այդ Ակտը 
չի կիրառվում վիզա ստա նալու ըն թա ցա կարգի դեպքում։
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2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները 

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները 

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները 

Քաղաքացիության և միգրացիայի հարցերով խորհուրդը (ՔՄԽ) միգրացիայի 
կառավարման համար պատասխանատու հիմնական մարմինն է։ ՔՄԽ–ը 
ունի կենտրոնական վարչություն և չորս տարածքային վարչություններ, 
ինչպես նաև տարածքային վարչությունների ներքո գործող տարբեր 
տեղական բյուրոներ։ Բացի ՔՄԽ–ից, Արտաքին գործերի նախարարությունը 
զբաղվում է արտերկրից ներ կա յացված բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունների համար դիմումներով,295 Աշխատաշու կայի հարցերով խորհուրդը 
զբաղվում է աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների համար դիմումներով և աշ խա-
տանքի նպա տակներով միգրացիայի հարցերով, իսկ Սահմանապահների 
խորհուրդը և Ոստիկանության հարցերով խորհուրդը զբաղվում են կա տա-
րման ապահովմամբ։ Ինչպես միգրացիոն քա ղա քա կանությունը, այնպես էլ 
միգրացիայի կառավարումը կենտրոնացված են, այսինքն՝ օտար երկ րա ցիների 
ընդունման, երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված 
խնդիրների համար պատասխանատու են ոչ թե տեղական իշխանությունները, 
այլ պետական մարմինները։

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները 

Դիմումները կարող են գրվել էստոներեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Բնակության/
կա ցու թյան թույլտվության համար դիմումները պետք է ներ կա յացվեն 
Էստոնիայի օտարերկրյա ներ կա յացուցչություն՝ անձամբ («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտի 11(4) հոդված)։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ընդհանուր 
կանոնը, ըստ էության, բացառություն է (հիմնականում կիրառելի առաջին 
անգամ դիմողների նկատմամբ)՝ պայ մանավորված երկու գործոններով՝ 
նախ, այդ պա հանջից ազատվում են ազատ մուտքի ռեժիմ ունեցող երկրի 
քա ղա քա ցիները և նրանց ըն տա նիքի անդամները, և երկրորդ, առկա է 
բացառությունների երկար ցանկ (ներառյալ այն բացառությունը, որի հա մա-
ձայն՝ ՔՄԽ–ը կարող է թույլ տալ դիմում ներ կա յաց նել երկրի ներսում)։ 

Դիմողները պետք է պա հանջվող օժանդակ փաստաթղթերը տրա մա դրեն 
և հա մա պա տաս խան տուրքը վճարեն դիմումի ներ կա յացման պահին։ Շատ 
դիմողներից կպա հանջվի ներ կա յաց նել գոյության միջոցների և օրինական 
եկամուտների մասին ապացույց։ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 43 

295 Օտարերկրյա ներ կա յացուցչությունները միայն իրա կա նաց նում են դիմողի ինքնության 
հաստատում և հիմնականում կա տա րում են փաստաթղթերի հետ կապված աշ խա տանքներ. 
որոշումների կայացման հարցում նրանք որևէ դերակատարում չունեն։
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Էստոնիա

հոդվածով սահ մանվում է, որ օրինական եկամուտ է համարվում աշ խա տանքի 
դիմաց օրինականորեն ստացվող վարձատրությունը, օրինական ձեռ նար կա-
տի րական գոր ծու նեու թյան արդյունքում, գույքից, օտարերկրյա պե տու թյան 
կողմից վճարվող կենսաթոշակներից, կրթաթոշակներից ստացվող եկամուտը, 
աջակցությունը կամ նպաստները, ինչպես նաև օրինական եկամուտ 
ստացող ըն տա նիքի անդամների կողմից տրա մա դրվող օժանդակությունը։296 
Դիմումներում պետք է ներառվեն տեղեկություններ բնակարանային պայ ման-
ների (օրինակ՝ կացարանի չափերը, այնտեղ մնացող անձանց թիվը և այլն) և 
բժշկական ապա հո վա գրու թյան մասին։

Ընդհանուր առմամբ, դիմումների մասին որոշում պետք է կայացվի վեց ամսվա 
ընթացքում, եթե կա տա րված է ներ գաղթի քվոտայի հաշվարկ. ներ գաղթի 
քվոտայի հաշվարկի բացակայության դեպքում՝ երեք ամսվա ընթացքում 
(հարկ է նշել, որ գոյություն ունեն ըն թա ցա կարգային նախափուլեր, օրինակ՝ 
վարձու աշ խա տանքի համար ընդունում հայցելիս անհրաժեշտ է ձեռք բերել 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն կամ ուսման նպա տակով ընդունում հայցելիս 
պետք է ստա նալ հաստատում ուսում նա կան հաստատության կողմից). երկու 
ամսվա ընթացքում՝ թույլտվության ժամ կետի երկարաձգման դեպքերում և մեկ 
ամսվա ընթացքում՝ աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների տրա մա դրման դեպքում։ 
Հարկ է նշել, որ նա խա տես վում է զգալիորեն սահ մանափակել դիմումների 
վերջնաժամ կետները՝ հատկապես վարձու աշ խա տանքի համար ընդունման 
դեպքում։ Դա նշանակում է, որ, ըստ էության, սահ մանված օրինական 
վերջնաժամ կետները պետք է հա մա պա տաս խանեցվեն գործնականում արդեն 
իսկ կիրառվող վերջնաժամ կետներին (քան լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկվեն 
առավել արդյունավետ ըն թա ցա կարգերի համար)։297 

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը 

Թեև դա ինքնին չի համարվում իրավական պաշտպանության միջոց, կարելի 
է նշել, որ նախքան բնա կության/կա ցու թյան և (կամ) աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյունը մերժելը (ներառյալ այդպիսի թույլ տվու թյունների ժամ կետի 

296 Օրինական եկամուտ ունենալու պա հանջը ներ կա յացվում է ուսման նպա տակով ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու, մերձավոր ազ գա կանի մոտ 
բնակվելու, ամուսնու հետ ըն տա նիքի վե րա միա վորման, բավարար չափով օրինական եկամուտ 
ունենալու նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու-
թյան նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն և երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու համար։
297 Կանոնակարգերում սահ մանվել են ավելի երկար վերջնաժամ ետներ դիմումների ներ-
կա յացման թեժ ժա մա նակաշրջաններում ըն թա ցա կարգային ճկունություն թույլ տալու համար, 
իսկ տարվա մյուս ամիսների ընթացքում դիմումների քննությունն ընդհանրապես կա տա րվում 
է ավելի կարճ ժամ ետներում։ Պատմական իրադարձությունների հետևանքով դիմումների 
հոսք մշտապես եղել է և՛ թեժ, և՛ հանդարտ ժա մա նակաշրջաններում (քանի որ պատմության մեջ 
առաջին անգամ փաստաթղթաշրջանառություն տեղի է ունեցել «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի ընդունումից հետո, ժամ ետի երկարաձգումները միշտ հաստատվել են կանոնավոր 
ընդմիջումներով, և քանի որ այդ անձանցից շատերը ձեռք են բերել մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն, այդ ժամ ետը ներկայումս ավելացվել է՝ սահ մանվելով տասը տարի, թեև 
այն նախկինում երկուսից երեք տարի էր)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

երկարաձգումը) վարչական մարմինները պետք է տան լսում անցկացնելու 
իրա վունք։ Դա սո վո րա բար կա տա րվում է գրավոր. Դիմողին տրա մա դրվում 
են հնա րա վոր բացասական որոշման հիմքերը և մանրամասները, որպեսզի 
նա կարողանա վիճարկել այն՝ նախքան պաշտոնական որոշման կայացումը։ 

Գերագույն դա տա րանը նշել է, որ բողոքարկման սահ մանադրական 
իրա վունքով (ինչպես ամրագրված է Սահ մա նա դրու թյան 13–15–րդ 
հոդվածներով) նա խա տես վում է և՛ բողոք ներ կա յաց նելու իրա վունքը, և՛ պե-
տու թյան նկատմամբ՝ սահ մանադրական իրա վունքների արդյունավետ 
պաշտպանության ըն թա ցա կարգի ներդրման դրական պարտավորություն 
սահ մանելու իրա վունքը (RT III 2003, 13, 125)։ Միգրացիային առնչվող ըն-
թա ցա կարգերի դեպքում (բացառությամբ վիզա ստա նալու ըն թա ցա-
կարգերի) դիմողն իրա վունք ունի ներ կա յաց նելու վարչական բողոք՝ նախքան 
Վարչական դա տա րան դիմելը։ Քանի որ «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտով չի նա խա տես վում բողոք ներ կա յաց նելու պահին որոշման ավտոմատ 
կասեցում, օտար երկ րա ցին պետք է նաև դիմի Վարչական դա տա րանի 
կողմից նախնական պաշտպանություն ստա նալու համար՝ վարչական որոշման 
գործողությունը հետաձգելու նպա տակով («Վարչական դա տա րանի ըն թա ցա-
կարգերի մասին» ակտի 12(1)–12(2) հոդվածներ)։298 

Գոյություն չունեն հաստատված ըն թա ցա կարգեր՝ կապված բողոքարկման 
արդյունավետ իրա վունքի իրականացման հետ, երբ օտար երկ րա ցին 
բնակվում է երրորդ երկրում. ուստի, բողոք ներ կա յաց նելու և որոշումների 
կամայականության դեմ հնա րա վոր դատական պաշտպանության 
արդյունավետությունը դեռ վիճելի է, ինչպես վիզաների դեպքում (տե՛ս 3.2.2.3 
բաժինը)։ Բողոքարկման իրա վունքն իրա կա նաց նելու նպա տակով վիզա տրա-
մա դրելու պարտավորություն սահ մանված չէ։

«Վարչական ըն թա ցա կարգերի մասին» ակտը կիրառվում է բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյունների հետ կապված ըն թա ցա կարգերում, այդ թվում՝ 
բողոքարկման իրա վունքի մասին ծանուցելու ու դրա վե րա բեր յալ մանրամասն 
տեղեկություններ տրա մա դրելու համար։ 

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 107 հոդվածով սահ մանվում է, որ եզակի 
կամ բազմակի անգամ Էստոնիա մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու 
համար երկարաժամ կետ («D» կա տե գո րիայի) վիզա հիմնականում կարող 
է տրվել այն օտարերկրացուն, ով Էստոնիայում գրանցել է իր կարճաժամ-
կետ վարձու աշ խա տանքը կամ ում ամուսինը, ան չա փա հաս երեխան կամ 
298 Դատարանը նույնպես, սեփական նախաձեռնությամբ, կարող է ըն թա ցա կարգի ցանկացած 
փուլում նշանակել նախնական պաշտպանություն։ Նույնը կիրառվում է նաև վարչական բողոքների 
համար, որոնց դեպքում ևս չի իրականացվում ավտոմատ կասեցում (այն դեպքերում, երբ օտար-
երկ րա ցին արդեն գտնվում է երկրի տարածքում)։
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Էստոնիա

չափահաս երեխան առողջական վիճակի կամ հաշ ման դա մու թյան պատճառով 
չի կարող ինքնուրույն հոգալ իր կարիքները կամ Էստոնիայում ունի գրանցված 
կարճաժամ կետ վարձու աշ խա տանք, եթե նա Էստոնիա է մուտք գործում 
նշված անձի հետ կամ այդ անձի հետ երկրում գտնվելու համար։ «D» կա տե գո-
րիայի վիզա կարող է տրա մա դրվել մինչև վեց ամիս երկրում գտնվելու համար 
և մինչև տասներկու ամիս վավերականության ժամ կետով։ 

Երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու թույլ տվու թյուն կարող է տրվել առա-
վե լա գույնը հինգ տարի ժամ կետով։ Այդպիսի թույլտվության գործողության 
ժամ կետը կարող է երկարաձգվել՝ պայ մանով, որ դեռևս առկա է առաջին 
թույլտվության տրա մա դրման համար հիմք ծառայած խնդիրը։ 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 12(4) հոդվածում ներ կա յացված է ժա-
մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության մերժման տասնհինգ 
հիմքերի ոչ սպառիչ ցանկը, որը ներառում է՝ կեղծ տեղեկատվությունը, 
Էստոնիայի սահ մանադրական կարգի և օրենքների խախ տումը, Էստոնիայի 
պետականության և դրա անվտանգության դեմ ուղղված գործողությունները, 
ռասայական, կրոնական կամ քա ղա քա կան ատելության հրահրումը կամ 
բռնությունը և քրեական հանցագործության կա տա րումը, որի համար դիմողը 
դատապարտվել է ազատազրկման ավելի, քան մեկ տարի ժամ կետով։ Բացի 
դրանից, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կմերժվի, եթե ներ գաղթի 
քվոտան լրացել է, և անձի նկատմամբ կիրառվում է քվոտայի պա հանջը (տե՛ս 
2.1 բաժինը)։ 

Հարկ է նշել, որ հանրային առողջությունը չի դիտարկվում որպես 
ընդունման կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության մերժման չափորոշիչ 
(բացառությամբ, եթե դա պաշտոնի անձնագրով նա խա տես ված չէ)։ Թեև կա-
ռա վա րու թյունը մերժումների գործերով մի քանի անգամ պարտություն է կրել 
Գերագույն դա տա րանում, այ նուա մե նայ նիվ, ցանկի հետ կապված ամենից 
հակասական խնդիրը մնում է այն հան գա մանքը, որ որոշ գործողություններ 
ինքնաբերաբար դիտարկվում են որպես սպառնալիք՝ ուղղված Էստոնիայի 
պետականության անվտանգությանը, որի արդյունքում նա խա տես վում է 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության ավտոմատ մերժում՝ առանց որևէ 
հայեցողության կամ առանձին հան գա մանքների ուսում նա սի րության։ Բացի 
դրանից, «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտում նշվում են նաև ութ հիմքեր, 
որոնց դեպքում ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կամ 
դրա գործողության ժամ կետի երկարաձգումը կարող է մերժվել («Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտի 12(10) հոդված)՝ ներառյալ Էստոնիայի պետական 
քա ղա քա կանությանը կամ կարգին վտանգ ներ կա յաց նելը։ 

Հարկ է նշել, որ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով չի նա խա տես վում ըն-
տա նիքի անդամի կամ աշ խա տողի ինքնուրույն բնա կության/կա ցու թյան 
իրա վունքների ինքնավարությունը մինչև մշտական կամ երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նալը։ Նրանց իրա վունքները 
մշտապես սերտորեն կապված են իրենց առաջին հովանավորի կամ 
գործատուի հետ և կախված են նրանից։ Թեև կոնկրետ դեպքեր հայտնի չեն, 



310

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

դա կարող է հովանավորող ըն տա նիքի անդամին կամ գործատուին տալ 
առնվազն չարաշահման ու շահագործման հնա րա վորու թյուն։ 

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը 

Խորհրդի «Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ» 2003/109/
ԵՀ հրա հանգի հետ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի ներդաշնակեցումից 
հետո սահ մանվել է մշտական բնա կության/կա ցու թյան երեք կար գա վի ճակ 
(նախկինում գոյություն ունեցող մեկ կար գա վի ճակի փոխարեն)՝ ԵՄ և ԵՏՏ քա-
ղա քա ցիների երկարաժամ կետ բնա կություն, ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կություն 
և (ազգային) մշտական բնա կության/կա ցու թյուն։ Էստոնիան նախընտրել է 
սահ մանել երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան եզակի կար գա վի ճակ՝ այն տարբերությամբ, որ մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան ազգային կար գա վի ճակ ունեցող անձը չունի ԵՀ 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ, ուստի և նա չունի 
շարժունության իրա վունքներ, ինչպես երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան ԵՀ կար գա վի ճակի դեպքում։ 

Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նալու համար 
անձը պետք է հինգ տարի անընդմեջ բնակված լինի այդ երկրում։ Բացի 
դրանից, և՛ ԵՀ, և՛ ազգային կար գա վի ճակ ունեցող երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձի համար երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան նախապայ ման է սահ մանվել ինտեգրման 
չափորոշիչը՝ որպես լեզվի հիմնական մա կար դակի իմացության պա հանջ։ 
Պարտադիր այլ պայ ման ներ են՝ բնա կության/կա ցու թյան վավերական 
թույլտվության առկայությունը, գրանցման պա հանջի կա տա րումը, օրինական 
եկամտի առկայության պա հանջի բավարարումը, առողջության հա մա պա-
տաս խան ապա հո վա գրու թյան առկայությունը և մերժման հիմք հանդիսացող 
որևէ հան գա մանքի բացակայությունը։ Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձինք մեխանիկորեն ունենում են աշխատելու 
իրա վունք։ Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ չեն 
ստանում այն կա տե գո րիաների անձինք, ովքեր ունեն՝ ուսման նպա տակով 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ,299 վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ, եթե աշ խա տանքն ունի ժա-
մա նակավոր բնույթ, կամ ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան բացառիկ 
թույլ տվու թյուն։

299 Այս առումով, Էստոնիան հաշվի է առնում ուսման համար բնա կության/կա ցու թյան ժամ ետի 
կեսը։ Հրահանգում ըն դուն ված մոտեցումն ունի ավելի սահ մանափակող բնույթ, քան նախկինում 
գործնականում որդեգրված էր Էստոնիայի կողմից (հինգ տարվա ընթացքում պա հանջվում էր 
երեք տարվա՝ տարեկան 183 օր անընդմեջ ներկայության ապահովում)։
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Էստոնիա

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով նա խա տես վում է ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման երկու հնա րա վորու թյուն՝ ընդունում ամուսնու հետ ապրելու 
նպա տակով300 (121 հոդված) և ընդունում մերձավոր ազ գա կանի հետ ապրելու 
նպա տակով (123 հոդված)։ Եթե դիմողը չի ընդգրկվում այս երկու կա տե գո-
րիաներում, ապա բավարար օրինական եկամտի առկայության հիմքով նա 
կարող է օգտվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման երրորդ հնա րա վորու թյունից։ 

Ինչպես նշված է «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 121 հոդվածում, օտար-
երկ րա ցին իր ամուսնու հետ բնակվելու նպա տակով կարող է ստա նալ ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, եթե վերջինս Էստոնիայի 
քա ղա քա ցի է և մշտապես բնակվում է Էստոնիայում,301 կամ եթե օտար երկ-
րա ցին առնվազն երկու տարի բնակվել է Էստոնիայում,302 և ամուսինները 
միմյանց հետ գտնվում են սերտ տնտեսական կապերի և հոգեբանական հա-
րա բե րու թյուն ների մեջ, ըն տա նիքը կայուն է, և ամուս նու թյունը հիմնված չէ 
հաշվենկատության վրա։ Ընդհանուր առմամբ, Էստոնիան լիարժեք կերպով 
օգտվել է բնա կության/կա ցու թյան առա վե լա գույն ժամ կետից (երկու տարի), 
ինչպես նա խա տես ված է Խորհրդի «Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա-
վունքի վե րա բեր յալ» 2003/86/ԵՀ հրա հանգի 8–րդ հոդվածով։ Բնակության/
կա ցու թյան համար սահ մանված ժամ կետի պա հանջից ազատվում են ձեռ-
նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուններ ունեցող անձինք, ասպիրանտուրայի ուսանողները և վարձու աշ խա-
տանքի նպա տակով ժամանած սահ մանափակ թվով բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ունեցող անձինք։303 «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 4(1) 

300 Հարկ է նշել, որ Էստոնիայի ընտանեկան իրա վունքով և միգրացիոն իրա վունքով չեն 
ընդունվում նույնասեռական ամուս նու թյունները կամ, ամուս նու թյունից բացի, զուգ ըն կերների 
համատեղ բնա կության/կա ցու թյան այլ ձևերը, և հետևաբար այդ հիմքերով ըն տա նիքի վե րա միա-
վորումը հնա րա վոր չէ այդպիսի հա րա բե րու թյուն ներում գտնվող անձանց համար։
301 Տարեկան կտրվածքով պա հանջվում է առնվազն 183 օր։
302 Քաղաքացու դեպքում մշտապես բնակվելու խիստ պա հանջ չի ներ կա յացվում՝ ի 
տարբերություն վերը նշված պա հանջի։
303 Այդ կա տե գո րիաներն են՝ ուսումն ա կան հաստատությունում ուսուցչի կամ դասախոսի 
պաշտոնում վարձու աշ խա տանքը, որը հա մա պա տաս խանում է Էստոնիայի հա մա պա տաս-
խան օրենս դրու թյամբ սահ մանված պա հանջներին, դերասանական գոր ծու նեու թյունը կամ 
գիտահետազոտական աշ խա տանքը, Էստոնիայում գրանցված իրավաբանական անձի 
կառավարման մարմնի անդամի պաշտոնում վարձու աշ խա տանքը՝ ղեկավար կամ վերահսկիչ 
գործառույթներ իրա կա նաց նելու պար տա կա նու թյամբ, ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների կա-
տա րումը, Էստոնիայում օտարերկրյա ըն կերության մասնաճյուղի հիմնումը կամ Էստոնիայում 
գրանցված և ձեռնարկությունների մի ջազ գա յին խմբի պատկանող ըն կերությունում ներ կա-
յացուցչության իրա վունքի կամ ղեկավարման գործառույթների իրականացումը (ռոտացիոն 
կարգով), մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան իրականացումը մարզիկի, մարզչի, մրցավարի 
կամ սպորտային ոլորտի պաշտոնյայի պաշտոնում, վարձու աշ խա տանքը՝ որպես փորձագետ, 
խորհրդատու, խորհրդական կամ սարքավորումների օպերատոր կամ որակավորում ունեցող 
աշ խա տող, աշ խա տանքները պետական և տեղական կառավարման մարմինների հետ 
համագործակցությամբ իրականացվող մի ջազ գա յին ծրագրի շրջանակում, կառավարման ու 
հսկողական գործառույթների իրականացումը՝ որպես Էստոնիայում գրանցված իրավաբանական 
անձի կառավարման մարմնի անդամ, ինչպես նաև պաշտոնի նշանակված աշ խա տողները։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ենթահոդվածին հա մա պա տաս խան՝ ուսման նպա տակով բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերող անձինք չեն ստանում ամուսնու հետ վե-
րա միա վորման իրա վունք, բացառությամբ ասպիրանտուրայի ուսանողների, 
ինչպես նա խա տես ված է նույն Ակտի 1(1) ենթահոդվածով։ 

Բացի դրանից, «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 121(7) ենթահոդվածին հա-
մա պա տաս խան՝ ամուսինների վե րա միա վորման համար դիմումը համարվում 
է ակնհայտորեն անհիմն, եթե բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
օտար երկ րա ցին և նրա ամուսինը չեն կարողանում հաստատել, որ իրենք չեն 
կարող տեղափոխվել իրենց համատեղ քա ղա քա ցիության երկիր, ամուսնու 
քա ղա քա ցիության երկիր կամ ամուսնու սո վո րա բար բնակվելու երկիր 
(այսպես կոչված «առաջինը՝ երրորդ երկիր» սկզբունքը)։ Սույն դրույթով 
ակնհայտորեն խախտվում են առնվազն 2003/86/ԵՀ և 2003/109/ԵՀ հրա-
հանգների դրույթները, որոնցով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար դիմումն ըն դու նելու, մերժելու կամ հետ վերցնելու կամ թույլ տվու թյունը 
հետ վերցնելու համար այդպիսի չափորոշիչներ չեն սահ մանվում։ 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 123 հոդվածին հա մա պա տաս խան՝ 
հետևյալ անձինք ունեն ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք՝ որպես 
մերձավոր ազ գա կաններ՝ ան չա փա հաս երեխան՝ Էստոնիայում մշտապես 
բնակվող ծնողի հետ բնակվելու համար, չափահաս երեխան, եթե նա 
առողջական խնդիրների կամ հաշ ման դա մու թյան պատճառով չի կարող 
հոգալ սեփական կարիքները, ծնողը կամ տատը կամ պապը՝ Էստոնիայում 
մշտապես բնակվող իրենց չափահաս երեխայի կամ թոռան հետ բնակվելու 
համար, եթե ծնողը կամ տատը կամ պապը խնամքի կարիք ունի, և նրանց 
համար անհնար է գտնվել իրենց երկրում կամ մեկ այլ երկրում, ինչպես 
նաև՝ խնամակալության տակ գտնվող անձը՝ Էստոնիայում բնակվող իր 
խնամակալի հետ բնակվելու համար, եթե խնամակալն ունի մշտական 
օրինական եկամուտ՝ Էստոնիայում իր խնամարկյալի գոյությունն ապահովելու 
համար։ 12(11) ենթահոդվածին հա մա պա տաս խան՝ բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն ունեն վերը նշված 
միևնույն կա տե գո րիաներում ընդգրկված անձանց հետ վե րա միա վորման իրա-
վունք (Էստոնիայի քա ղա քա ցիների առն չու թյամբ). բացառություն են նրանց 
խնամքի տակ գտնվող՝ «ուղիղ վերընթաց գծով» ազ գա կանները։ Մերձավոր 
ազ գա կաններն ստանում են ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն, եթե առկա է ըն տա նիքի վե րա միա վորման թույլ տվու թյուն։ 

Ամուսինների կամ մերձավոր ազ գա կանների վե րա միա վորման համար 
պետք է բավարարվեն հետևյալ պայ ման ները՝ հովանավորը պետք է ունենա 
մշտական օրինական եկամուտ, կամ ամուսինների մշտական ընդհանուր 
օրինական եկամուտը պետք է ապահովի Էստոնիայում այդ ըն տա նիքի 
կենսապահովման բավարար մա կար դակ, ըն տա նիքի անդամը պետք է ունենա 
ապահովագրական ծածկույթ՝ երաշ խա վորելով, որ կծածկվեն հայցվող բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության վավերականության ժամ կետի ընթացքում 
առաջացած հիվանդության կամ վնասվածքի բուժման հետ կապված բոլոր 
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Էստոնիա

ծախսերը, ինչպես նաև ըն տա նիքը պետք է Էստոնիայում ունենա գրանցված 
բնակելի տուն և փաստացի բնակելի տարածք։ 

12(42) ենթահոդվածով սահ մանվում է, որ հովանավորի խնամքի տակ գտնվող 
չափահաս երեխաները կամ «ուղիղ վերընթաց գծով» ազ գա կանները, 
որոնք ունեն ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունք, չունեն ո՛չ աշխատելու, 
ո՛չ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու իրա վունք։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, Նախարարների կաբինետի 2007 թվականի հուշագրով առաջարկվում 
է վերացնել այդ սահ մանափակումը։ Հարկ է նշել, որ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունը կարող է մերժվել, եթե համարվում է, որ դա չի բխում 
երեխայի շահերից, և (կամ) երեխայի տնտեսական ու սո ցիա լա կան վիճակը 
կարող է վատթարանալ Էստոնիայում բնա կության/կա ցու թյան հետևանքով։ 
Էստոնիայի իրա վունքով պա հանջվում է երկու ծնողների հա մա ձայնությունը, 
եթե երեխայի խնամքն իրա կա նաց նում են համատեղ։

2.3.3.2.Աշխատանքը 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով Էստոնիայում աշ խա տող ներ գաղ
թողների համար ճանաչվում են տարբեր հնա րա վորու թյուններ՝ վարձու 
աշ խա տանքի նպա տակներով բնա կությունը (աշ խա տանքային միգրացիայի 
սովորական ռեժիմ), կարճաժամ կետ աշ խա տանքը (ներառյալ՝ սեզոնային աշ-
խա տանքը), աշ խա տանքի թույլտվության ռեժիմը (գործում է հիմնականում այն 
անձանց համար, ովքեր սկզբնապես եկել են այլ պատճառներով, օրինակ՝ ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով) և աշ խա տանքի հնա րա վորու թյունը 
առանց որևէ թույլտվության։304 

Վարձու աշ խա տանքը 

Էստոնիայում գործող համակարգը ֆիքսված քվոտաների, աշ խա տա շու կայի 
թեստավորման և պե տու թյան կողմից հաստատմանը զուգահեռ իրակա նաց-

304 Աշխատանքի թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում այն անձանցից, ովքեր բնակվում են գերակա 
հանրային շահի հիման վրա (142 հոդված), օրինակ՝ անձինք, ովքեր համագործակցել են 
մարդկանց թրաֆիքինգի գործերին առնչվող քրեական դատավարություններում։ Բացի դրանից, 
Էստոնիայում աշխատելու համար աշ խա տանքի թույլտվության պա հանջ չի ներ կա յացվում 
երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց, քրեակատարողական 
հիմնարկներում գտնվող բանտարկյալներին, աշ խա տանքի համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն ունեցող անձանց և տրանսպորտի ոլորտում աշ խա տողներին (լոկոմոտիվի վարորդներ 
և անձ նա կազմ, գնացքի անձ նա կազմ, բեռնատար ավտոմեքենաների վարորդներ և այլն), ինչպես 
նաև գրանցման ռեժիմով (որն ինքնին կարող է համարվել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն) աշ խա-
տող անձանց և ապաստան հայցողներին, եթե նրանք բավարարում են «Օտար երկ րա ցիներին մի-
ջազ գա յին պաշտպանություն տրա մա դրելու մասին» ակտի որոշակի պայ ման ներ։ Բնակության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունից բացի, Էստոնիայում գտնվելու այլ իրավական հիմք ունեցող օտար-
երկ րա ցին կարող է առանց աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալու և առանց Քաղաքացիության ու միգրացիայի հարցերով խորհրդում կարճաժամ-
կետ աշ խա տանքի գրանցում կա տա րելու աշ խա տանքի անցնել Էստոնիայում՝ առա վե լա գույնը 
վեց ամիս ժամ ետով՝ որպես Էստոնիայում գրանցված իրավաբանական անձի կառավարման 
մարմնի՝ ղեկավար կամ վերահսկիչ գործառույթներ իրա կա նաց նելու պար տա կա նու թյուն ունեցող 
անդամ։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

վող գործատուի ընտրության գործընթացի համակցություն է։ Բացի կարճա-
ժամ  կետ աշ խա տանքից և աշ խա տանքի թույլտվության ռեժիմից, վարձու 
աշ խա տանքի նպա տակով բնա կությունը ներառում է աշ խա տա շու կայի պա-
հանջարկների թեստի բավարարումը, որը տրա մա դրվում է Աշխատաշու կայի 
հարցերով խորհրդի (ԱՇԽ) կողմից թույլտվության համակարգի միջոցով։305 
Աշխատանքի համար թույլ տվու թյուն կարող է ձեռք բերվել տարածքային 
ԱՇԽ գրա սե նյակից տասնհինգ օրվա ընթացքում։ Ըն թա ցա կարգով պա-
հանջվում է հետևյալ տվյալների ստուգում՝ արդյոք գործատուն երկու ամսվա 
ընթացքում փնտրել է տվյալ աշ խա տանքով զբաղվելու ցանկություն ունեցող, 
որակավորված և այդ պաշտոնին հա մա պա տաս խանող անձ, ով Էստոնիայի 
քա ղա քա ցի է կամ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձ, 
արդյոք հայտարարությունը հրապարակվել է ազգային օրաթերթում կամ աշ-
խա տանքի տեղավորման մասին հայտարարությունների կայքէջում, արդյոք 
նախորդ երկու ամիսների ընթացքում աշ խա տա շու կայում եղել են պաշտոնին 
հարմար աշ խա տանք փնտրողներ, արդյոք ներ գաղ թողի որակավորումները 
հա մա պա տաս խանում են աշ խա տանքի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա-
կան չափանիշներին (իրականացվում է Էստոնիայի որակավորման մարմնի 
կայքէջի միջոցով), և արդյոք նա բավարարում է հա մա պա տաս խան պա-
հանջները՝ կրթու թյան, առողջության, փորձի, հմտությունների և գիտելիքի 
առումով, և արդյոք որոշակի մաս նա գի տությունների դեպքում բավարարվել է 
լեզվի իմացության պա հանջը, եթե կա այդպիսի պա հանջ։ 

Ներկայացվում են նաև գրանցման և եկամտի առկայության լրացուցիչ պա-
հանջներ։ Թույլտվության տրա մա դրումը պատշաճ կերպով հիմնավորված 
է, և չկա մերժման որևէ հիմք (անկախ այն հան գա մանքից, որ նշված պա-
հանջները չեն բավարարվել)՝ նույնիսկ միգրացիոն քվոտայի սահ մաններում 
անցողիկ տեղի առկայություն։ Թույլտվության գործողության ժամ կետի 
երկարաձգման համար կիրառվում է նույն ըն թա ցա կարգը։ «Նմանօրինակ» 
նախապատվության համակարգ է գործում նաև Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգների և Ճապոնիայի քա ղա քա ցիների համար, որոնց նկատմամբ 
քվոտաների պա հանջ չի ներ կա յացվում։

Ակնկալվող փո փո խու թյունների հետ կապված՝ Նախարարների կաբինետի 
2007 թվականի հուշագրով նա խա տես վում է որպես եկամտի առկայության 
պա հանջ սահ մանել կոնկրետ ոլորտին հատուկ միջին աշխատավարձ՝ որոշ 
կա տե գո րիաներ ազատելով եկամտի առկայության պա հանջից և աշ խա տա-
շու կայի ուսում նա սի րության պա հանջից և ըն թա ցա կարգային վերջնաժամ-
կետները կրճատելով մինչև երեք ամիս (գործող կանոններով՝ ամբողջ 
գործընթացը կարող է տևել մինչև ինն ամիս)։ 
305 Բացի «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով և 364 կա նո նա կարգով սահ մանված որոշ 
հիմնական կանոններից (ներ կա յացվելիք փաստաթղթեր և տվյալներ, դիմումի քննարկման ըն թա-
ցա կարգի վերջնաժամ ետ), կա ռա վա րու թյան կողմից որևէ այլ ըն թա ցա կարգ կամ մեթոդ չի սահ-
մանվել. այսպիսով, աշ խա տա շու կայի ուսումն ա սի րություններն անցկացվում են Աշխատաշու կայի 
հարցերով խորհրդի ներքին (և, հետևաբար, ոչ հանրամատչելի) կանոններին հա մա պա տաս խան՝ 
2-19 Tooturuameti luba valismaalase toolevotmiseks. Kinnitatud 03.2006/01.04.2006.։ Հաշվի առնելով 
այդ թեստի առանցքային նշանակությունը՝ օրենքի հիման վրա պետք է սահ մանվեն պատշաճ 
մեթոդ և թափանցիկ ըն թա ցա կարգ՝ կամայականություններից խուսափելու համար։
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«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 133(12) հոդվածին հա մա պա տաս խան՝ 
հետևյալ կա տե գո րիաներն ազատված են աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի-
րությունից. Ներքին գործերի նախարարության թույլ տվու թյուն ունեցող 
հոգևո րականները կամ կրոնական գործիչները, Արտաքին գործերի նախա-
րարության կողմից հավատարմագրված լրագրողները, պաշտոնի նշանակված 
աշ խա տողները և ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ 
ունեցող անձինք։ Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրվում է կոնկրետ 
գործատուի մոտ աշ խա տանքի համար («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 
133(6) հոդված), ինչը նշանակում է, որ վարձու աշխատուժը խստորեն կապված 
է այդ գործատուի հետ և չի կարող տարածվել այդ կոնկրետ ոլորտում՝ 
նույնիսկ որոշակի ժա մա նակահատված աշխատելուց հետո։ 

Ի տարբերություն աշ խա տանքի համար բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվության՝ աշ խա տանքի թույլտվության ռեժիմից օգտվող երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցիների հիմնական նպա տակը Էստոնիա՝ աշ խա տանքի նպա տակով 
մուտք գործելը չէ (օրինակ՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորման ըն թա ցա կարգով 
ժամանող օտար երկ րա ցիներ), ուստի, այդ անձինք կապված չեն կոնկրետ 
գործատուի հետ և ազատ են իրենց աշ խա տանքի ու մաս նա գի տության 
ընտրության ու փոփոխման հարցում։ Աշխատանքի թույլ տվու թյուն կարող 
է տրա մա դրվել միայն այն օտարերկրացուն, ով ունի բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն և չի կարող գերազանցել այդ բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության վավերականության ժամ կետը։ Նախարարների կաբինետի 
2007 թվականի մարտի հուշագրում առաջարկվում է վերացնել աշ խա տանքի 
թույլտվության պա հանջը այն ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան կար գա-
վի ճակ ունեցող անձանց համար, ովքեր ժամանել են իրենց մերձավոր ազ գա-
կանի, ամուսնու հետ բնակվելու համար կամ Պայմանագրի հիման վրա։ 

Ոչ վարձու աշ խա տանքը 

Ձեռնարկատիրական գոր ծու նեու թյան նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն կարող է տրվել միայն այն օտարերկրացուն, ում պատկանում է 
ըն կերության բաժնետոմսերի հսկիչ փաթեթը կամ ով գործում է որպես անհատ 
ձեռներեց՝ պայ մանով, որ ըն կերությունը կամ մասնավոր ձեռնարկությունը 
գրանցված են Էստոնիայի առևտրային ըն կերությունների ռեգիստրում և, 
Պետության շահերից ելնելով, տվյալ ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու-
թյունն անհրաժեշտ է Էստոնիայի տնտեսության զարգացման համար, բացի 
դրանցից, ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան իրականացման համար խիստ 
անհրաժեշտ է, որ օտար երկ րա ցին բնակվի Էստոնիայում։ 

Ավելին, կիրառվում են հետևյալ պա հանջները, որոնց հա մա ձայն՝ 
դիմողը պետք է՝ ունենա բավարար դրամական միջոցներ Էստոնիայում 
ձեռ  նար  կա տի րական գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու համար, այսինքն՝ օտար-
երկ րա ցին իր տնօրինության տակ պետք է ունենա առնվազն 1 000 000 
էստո նական կրոն (63 900 եվրո), և այդ գումարը պետք է ներդրած լինի 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Էստոնիայում ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան մեջ (որպես անհատ 
ձեռներեց գործելու թույլ տվու թյուն ստա նալու համար օտար երկ րա ցին պետք է 
Էստոնիայում ներդնի առնվազն 250 000 էստոնական կրոն (1600 եվրո)), ներ-
կա յաց նի բիզնես պլան, որում նկարագրվում է նա խա տես վող ձեռ նար կա տի-
րական գոր ծու նեու թյան բնույթն ու ծավալը, ինչպես նաև նշվում է այդ գոր-
ծու նեու թյան համար անհրաժեշտ անձ նա կազմի թիվը, ունենա անհրաժեշտ 
որակավորումներն ու հմտությունները, Էստոնիայում վարձու հիմունքներով 
չաշխատի այլ անձի մոտ, թեև անձը, որը ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու-
թյամբ զբաղվելու նպա տակով ստացել է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն որևէ ըն կերության աշ խա տանքներին մասնակցելու համար, կարող 
է վարձու հիմունքներով աշխատել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունում նշված ըն կերությունում՝ ղեկավար գործառույթներ իրա կա նաց նելու 
նպա տակով։ Նշված կոնկրետ պա հանջներից բացի, կիրառվում են նաև 
առողջության ապա հո վա գրու թյան և գրանցման պա հանջները։ Թույլտվության 
գործողության ժամ կետի երկարաձգման համար կիրառվում են նույն պայ-
ման ները, և պետք է բավարարվի բնակարանով ապահովման պա հանջը։ 
Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կարող է մերժվել, եթե անձը, նրանց 
բիզնես պլանը կամ նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները և (կամ) բիզնեսի 
գործընկերները վստահելի չեն։ Ներդրումների (ձեռ նար կա տի րական գոր-
ծու նեու թյան) հատուկ տեսակներ ներգրավելու համար Էստոնիան աշ խա-
տա շու կայի մատչելիության առումով չի նախատեսում հատուկ միջոցներ, 
ինչպիսիք են՝ որոշակի ոլորտային ներդրումների համար արտոնությունների 
սահ մանումը (օրինակ՝ գիտելիքահեն և (կամ) բարձր տեխնոլոգիաները՝ 
ֆիզիկական աշ խա տանքում ներդրումների փոխարեն, ենթապայ մանագրերի 
կնքումը կամ որևէ այլ աշխատատար և (կամ) ցածր որակավորում պա-
հանջող ար դյու նա բե րությունը), միջոլորտային շարժունության թույլատրումը 
և հետազոտության ու ար դյու նա բե րության ոլորտում համագործակցությունը 
կամ ձեռնարկության հիմնման և (կամ) կազմակերպման համար հազվագյուտ 
(մաս նա գի տա կան) գիտելիքներ կամ հմտություններ ունեցող անձանց 
ընդունումը։ Միջկորպորատիվ շարժունության առումով չի նա խա տես վում նաև 
նախապատվությունների որևէ համակարգ։

Սեզոնային աշ խա տանքը 

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 132 հոդվածում ներ կա յացվում են 
կարճաժամ կետ կամ սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով ընդունման 
հետ կապված հարցերը։ Այս ռեժիմը կիրառելի է այն օտար երկ րա ցիների 
նկատմամբ, ովքեր ժամանում են Էստոնիա կամ գտնվում են Էստոնիայում 
վիզայի հիման վրա կամ ազատ մուտքի ռեժիմով։ Աշխատանքի տևո ղու-
թյունը տարվա ընթացքում առա վե լա գույնը վեց ամիս է։ Առավել ճկուն 
ռեժիմ է նա խա տես վում երկարաժամ կետ վիզայի ռեժիմով՝ հա մա ձայն 107 
հոդվածի («D» կա տե գո րիայի վիզա)՝ պայ մանով, որ նախքան «D» կա տե գո-
րիայի վիզա ստա նալու համար դիմելը կա տա րված լինի կարճաժամ կետ աշ-
խա տանքի գրանցում։ «D» կա տե գո րիայի վիզա կարող է տրվել տասներկու 
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ամիս վավերականության ժամ կետով և երկրում վեց ամիս անընդմեջ 
գտնվելու իրա վունքով, սակայն կարճաժամ կետ աշ խա տանքի նպա տակով 
ընդհանուր առմամբ վեց ամիսը չգերազանցող ժամ կետով երկրում գտնվելու 
համար երկարաժամ կետ վիզա չի կարող տրա մա դրվել։ Հետաքրքրական 
է այն փաստը, որ 2007 թվականին այդպիսի ռեժիմ ներդնելու գաղափարը 
սկզբնապես պայ մանավորված է եղել ոչ թե կոնկրետ աշխատուժի հատուկ 
պա հանջարկով, այլ կարճաժամ կետ այնպիսի աշ խա տանքի «կա նո նա-
կարգմամբ», որն իրականացվել է առանց պատշաճ իրավական հիմքի վիզայի 
առկայությամբ կամ առանց դրա երկրում գտնվելիս։ Ըն թա ցա կարգերի և 
սպասելու ժամ կետների առումով լինելով ավելի քիչ բյուրոկրատական և 
չկիրառելով աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րության և քվոտայի պա հանջը՝ 
կարճաժամ կետ աշ խա տանքի ռեժիմ և «կա նո նա կարգում» սահ մանելուց 
բացի, այն, ըստ էության, կա տա րյալ հիմք է նախապատրաստել ընդունման 
սովորական ռեժիմի խախտման համար։ 

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը 

Ուսման նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ներ գաղ-
թողին կարող է տրվել կրտսեր դպրոցում, հիմնական դպրոցում, միջնակարգ 
ավագ դպրոցում, մաս նա գի տա կան ուսում նա կան հաստատությունում, հա-
մալսարանում կամ կիրառական գիտությունների բարձրագույն ուսում նա-
կան հաստատությունում սովորելու, այդպիսի հաստատությունների կողմից 
առաջարկվող նախադիպլոմային փուլի նախապատրաստական դասըն թաց-
ներին մասնակցելու, համալսարանում կամ կիրառական գիտությունների 
բարձրագույն ուսում նա կան հաստատությունում գիտահետազոտական կամ 
որոնողական հետազոտության աշ խա տանքների մասնակցելու և ուսանողների 
մի ջազ գա յին որևէ կազ մա կեր պու թյան կողմից նախաձեռնվող ոլորտային 
վե րա պատ րաստման դասընթացներին (առանց վարձատրության վե րա-
պատ րաստում) մասնակցելու համար։ Պետք է բավարարվեն հետևյալ պայ-
ման ները՝ պետական տուրքի վճարում, օրինական եկամտի պա հանջի 
բավարարում306 և առողջության ապա հո վա գրու թյան ու բնակարանով 
ապահովման պա հանջներ։307

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի նախագծում ներառվում է լեզվի 
306 Փաստաթղթի 7(1)(բ) հոդվածով նա խա տես վում են միայն «կենսապահովման, ուսման և 
վերադարձի համար անհրաժեշտ բավարար միջոցներ», սակայն «երկրում գտնվելու համար 
օրինական եկամտի» պա հանջը (ամսական 1 800 էստոնական կրոն (115 եվրո)՝ սկսած 
2007 թվականի հունվարի 1–ից) գերազանցում է 2004/114/ԵՀ հրա հանգով նա խա տես ված 
«կենսապահովման մա կար դակը» (ամսական 900 էստոնական կրոն (58 եվրո) Էստոնիայում 
սկսած 2007 թվականի հունվարի 1–ից) և այլն։ Նախագծում չի նշվում, թե ուսանողը որ ծախսերը 
պետք է կարողանա ծածկել (ինչպես թվարկվում է 7(1)(բ) հոդվածում), և չի նա խա տես վում նաև այդ 
միջոցների (ընդհանուր գումարի) առանձին հաշվարկ և հրապարակում։
307 «Բնակարանով ապահովման պա հանջ» չի նա խա տես վում 2004/114/ԵՀ հրա հանգի 6–9–րդ 
հոդվածներով։ Հրահանգի 7–րդ հոդվածով նա խա տես վում է միայն «կենսապահովման, ուսման 
և վերադարձի համար անհրաժեշտ բավարար միջոցների» պա հանջ։ «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտի և՛ գործող տարբերակով, և՛ նախագծով «օրինական եկամտի առկայության պա-
հանջից» բացի, նա խա տես վում է նաև «բնակարանով ապահովման պա հանջ», ինչը կարող է լինել 
լրացուցիչ ծանրություն և կարող է հակասել Հրահանգի դրույթներին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

իմացության պա հանջի բավարարում (նախկինում դա թողնված էր ուսանողի 
հայեցողությանը), ինչպես նաև՝ չվարձատրվող վե րա պատ րաստվողների 
դեպքում, նա խա տես վում է վե րա պատ րաստման մասին հա մա ձայնագրի ներ-
կա յացում (ներկայումս հաստատության կողմից պետք է ներ կա յացվեն միայն 
վե րա պատ րաստման վե րա բեր յալ տվյալները)։

Էստոնիայում ուսման նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունե-
ցող բոլոր անձինք առանց աշ խա տանքի թույլտվության մեխանիկորեն ստա նում 
են աշխատելու իրա վունք, եթե աշ խա տանքային պրակտիկան նա խա  տես ված է 
տվյալ անձի համար սահ մանված ուսում նա կան պլանով, կամ եթե աշ խա տանքը 
համարվում է չվարձատրվող պրակտիկա։ Տնտեսական այլ գոր ծու  նեու թյուն 
(վարձու կամ ոչ վարձու աշ խա տանք) իրա կա նաց նելու համար ուսանողից պա-
հանջվում է ձեռք բերել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն, սակայն ուսանողին ներ-
կա յացվում են լրացուցիչ պայ ման ներ, որոնց հա մա ձայն աշ խա տանքը չպետք է 
իրականացվի ուսման ժամերին և չպետք է խանգարի ուսմանը։

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ 

ԵՄ–ին անդամակցության գործընթացը նշանակալից ազդեցություն է 
ունեցել Էստոնիայի՝ վիզաների, սահ մանային հսկողության, ապաստանի 
և միգրացիայի ու հպատակագրման գործընթացների վե րա բեր յալ օրենս -
դրու  թյան վրա, որի արդյունքում դրանում կա տա րվել են մի շարք փո փո-
խու թյուններ։ Բնակության/կա ցու թյան կար գա վի ճակների առումով, բացա-
ռու թյամբ ուսման և գիտահետազոտական գոր ծու նեու թյան համար տրվող 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակներից Էստոնիան ներդաշնակեցրել 
է իր օրենս դրու թյունը հա մա պա տաս խան հրա հանգներին (հա մա պա տաս-
խանաբար 2004/114/ԵՀ և 2005/71/ԵՀ հրա հանգներ)։ Թեև ԵՀ օրենս դրու թյան 
հետ ներդաշնակեցումը մեծամասամբ ուղղված էր ընդհանուր կիրառության 
գործընթացներում նվա զա գույն թվով փո փո խու թյուններ կա տա րելուն, քան 
առավել բարենպաստ պայ ման ներ ձևավորելուն (բացառությամբ ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման, որի դեպքում ԵՄ չափանիշներն ավելի ցածր են, քան 
Էստոնիայի ներքին չափանիշները), ներդաշնակեցման արդյունքում էական 
փո փո խու թյուններ են տեղի ունեցել միգրացիայի վե րա բեր յալ գործող օրենս-
դրու թյան մեջ, և ներ պե տա կան մա կար դակով բանավեճեր են ծավալվել քա-
ղա քա կանության հետ կապված կոնկրետ հարցերի շուրջ։ 

«Ուսման, աշակերտների փոխանակման, առանց վարձատրության վե
րա պատ րաստման կամ կամավոր աշ խա տանքի նպա տակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման պայ ման ների մասին» Խորհրդի 
2004/114/ԵՀ հրա հանգին հա մա պա տաս խանեցման առումով չեն նա
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Էստոնիա

խա տես վում ուսանողների շարժունության համար կոնկրետ կանոններ 
(ինչպես պա հանջվում է Հրահանգի 8–րդ հոդվածով), իսկ Էստոնիան չի 
նախատեսում իրա կա նաց նել կամավոր աշ խա տանքի հատուկ ռեժիմի 
ներդրում։ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի նախագծով, օրինական 
բավարար եկամտի պա հանջից բացի, նա խա տես վում է նաև բնակարանով 
ապահովման պա հանջի բավարարում, ինչը նա խա տես ված չէ Հրահանգի 7–
րդ հոդվածով։ Բացի դրանից, «Օտար երկ րա ցիների մասին» գործող ակտով 
ան չա փա հասների դեպքում չի պա հանջվում «ծնողների թույլ տվու թյունը 
երկրում նա խա տես ված ժա մա նակահատվածում գտնվելու համար» («Օտար-
երկ րա ցիների մասին» ակտի 6(1)(բ) հոդված)։ Աշխատանքի առումով՝ «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» ակտով պա հանջվում է, որ աշ խա տանքը չխանգարի 
դիմողի ուսում նա կան գոր ծու նեու թյանը, սակայն դրանով չեն սահ մանվում 
առա վե լա գույն ժամեր, օրեր, շաբաթներ կամ ամիսներ. այդ իսկ պատճառով 
թվում է, որ այն մասամբ չի հա մա պա տաս խանում Հրահանգի 17–րդ հոդվածի 
դրույթներին և կամայականության հնա րա վորու թյուն է տալիս, ինչը կարող է 
գործի դրվել ոչ ի շահ տվյալ անձի։

Բացի դրանից` Էստոնիան «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտը դեռևս չի 
ներդաշնակեցրել «Ուսումնական և գիտական միգրացիայի և շարժունության 
վե րա բեր յալ» 2005/71/ԵՀ հրա հանգի հետ։ Թեև գործում է ուսանողների 
միգրա ցիան կար գա վորող նորմատիվ իրավական բազա, ներկայումս որևէ 
ռեժիմ չի սահ մանվել գիտական աշ խա տողների համար։ «Օտար երկ րա  ցիների 
մասին» ակտի նախագծով կներդրվի նոր ռեժիմ, սակայն այն չափազանց 
սահ մանափակ մոտեցում կդրսևորի գոր ծու նեու թյան այդ ոլորտի նկատմամբ. 
այդ ռեժիմից օգտվելու հնա րա վորու թյուն կունենան այն «գիտա հետա-
զոտական կազ մա կեր պու թյունները» (2005/71/ԵՀ հրա հանգի 2(գ) հոդված), 
որոնց հիմնական գոր ծու նեու թյունը գիտահետազոտական աշ խա տանքը և 
գիտությունն է (տվյալ պահին որևէ մասնավոր կազ մա կեր պու թյուն չի գնա-
հատվել և ընդունվել որպես այդպիսին)։308 Չկա որևէ այլընտրանքային ռեժիմ, 
որը կարող է ներկայումս կամ հետագայում գրավել հմտություններ ունեցող 
օտար երկ րա ցիներին դեպի Էստոնիա՝ ներառյալ մասնավոր հատվածը։

Ընտանիքի վե րա միա վորման առումով՝ «Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտին հա մա պա տաս խան՝ վե րա միա վորման համար դիմումը հա
մարվում է ակնհայտորեն անհիմն, եթե բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող ներ գաղ թողը և նրա ամուսինը չեն կարողանում հաստատել, 
որ իրենք չեն կարող տեղափոխվել իրենց համատեղ քա ղա քա ցիության 
երկիր, ամուսնու քա ղա քա ցիության երկիր կամ ամուսնու սո վո րա
բար բնակվելու երկիր։ Սույն դրույթով ակնհայտորեն խախտվում են 
առնվազն 2003/86/ԵՀ և 2003/109/ԵՀ հրա հանգների դրույթները, որոնցով 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար դիմումն ըն դու նելու, 
մերժելու կամ հետ վերցնելու կամ թույլ տվու թյունը հետ վերցնելու 

308 Հարկ է նշել, որ Լիսաբոնի ծրագրով նա խա տես ված նպա տակների իրականացման կա պակ-
ցու թյամբ (ՀՆԱ–ի երեք տոկոս՝ ուղղված նորարարության ոլորտին և 700 000 նոր հավաքագրված 
գիտական աշ խա տողներ) հատուկ նշանակություն է տրվել մասնավոր հատվածին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

համար այդպիսի չափորոշիչներ չեն սահ մանվում։ Ավելին, «Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտով չեն նա խա տես վում որդեգրված երեխաների մասին 
կանոններ, հետևաբար «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա հանգի 4(1) 
հոդվածի ճշգրիտ փոխատեղումը մասամբ շարունակում է մնալ վիճահարույց։ 
Ուսանողները, բացառությամբ ասպիրանտուրայի ուսանողների, չունեն 
ամուսնու հետ վե րա միա վորվելու իրա վունք, ինչն անհամատեղելի է 2003/86/
ԵՀ հրա հանգի 3(1) հոդվածի և 3(2) հոդվածի հետ։ 

Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց 
առումով՝ միակ հիմնական թերությունը, կապված «Երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան վե րա բեր յալ» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգի հետ 
ներդաշնակեցման հետ, այլ անդամ պե տու թյունների երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց վերաբերվող շարժու-
նության և բնա կության/կա ցու թյան դրույթներն են (Խորհրդի 2003/109/ԵՀ 
հրա հանգի III գլուխ և IV գլուխ)։ Բացի եզակի դրույթից, որում նշվում է, որ 
«երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվությամբ օտար երկ րա-
ցին կստանա այնպիսի իրա վունքներ, ինչպիսիք նա խա տես վում են 2003/109/
ԵՀ հրա հանգի III գլխով» («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 143 հոդված), 
այլ դրույթներ չեն գործում ԵՄ այլ անդամ պե տու թյունների երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց և նրանց ըն տա նիքի 
անդամների մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքների առն չու թյամբ։

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը 

Թեև գոյություն չունեն ազգային մա կար դակով կա տա րված հայտնի ուսում-
նա սի րություններ, սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյունների և կենսապահովման 
միջոցների տրա մա դրման մասին Իդա–Վիրումաա շրջանում (Էստոնիայի 
հյուսիս–արևելյան մասում, որտեղ տարածքային առումով կենտրոնացված են 
ամենամեծ թվով միգ րանտները) վերջերս ներ կա յացված դոկտորական թեզում 
բացահայտվել է, որ էական տարբերություններ չեն նկատվում այն հարցի վե-
րա բեր յալ, թե ինչպես են էստոնացիները և ռուսները լուծում իրենց ամենօրյա 
խնդիրները։ Որոշ կոնկրետ առօրյա խնդիրներ առնչվում են այն փաստին, որ 
ըն տա նիքների անդամները բաժանվում են ար տա գաղթի, բնակելի տարածքի 
և աշխատատեղի կորստի (ներառյալ, երբ վերադառնում են Էստոնիա) և 
Էստոնիայում և այլուր երեխաների մասնակի բնա կության/կա ցու թյան հետ 
կապված խնդիրների պատճառով (ծնողական խնամք և այլն) (Madar 2004)։

Խտրականության որևէ դեպք չի բացահայտվել, սակայն թեզում ընդգծվում 
են բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված սո ցիա լա կան նպաստների ու ծա-
ռա յու թյունների, հպատակագրման և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունների գործողության ժամ կետի երկարաձգման մասին տեղեկությունների 
մատչելիության հետ (Madar 2004)։ 
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Էստոնիա

Քվոտային քա ղա քա կանության առն չու թյամբ, քանի որ գոյություն չունեն 
գիտական ուսում նա սի րություններ՝ կա տա րված ճիշտ այդպիսի մեխա-
նիզմի (ծավալը, արտոնությունները և այլն) գործնականում կիրա ռելիու-
թյան և անհրաժեշտության, ինչպես նաև ժողովրդագրական և տնտե-
սական դինամիկայի ու մար տա հրա վերների արդյունքում միգ րանտների 
թվի (թվային, ոլորտային և այլն) առումով առաջացող իրական պա հան-
ջարկ ների վե րա բեր յալ, Էստոնիայի ներ գաղթային իրա վունքում ներ գաղ-
թային քվոտան շարունակում է լինել «սրբություն»։ «Օտար երկ րա  ցիների 
մասին» ակտի դրույթներով քողարկված՝ «Kafkaesque» կոչվող շատ արտո-
նություն ներ՝ ներառյալ աշ խա տանքային միգրացիայի դեպքում, հարցա-
կանի տակ են դնում քվոտային գործող համակարգի՝ որպես հսկողա կան 
մեխանիզմի արդյունավետությունը։ Այդ ոլորտում բոլոր բարեփո խումները 
նախ պետք է սկսել իրական պա հանջարկների քննու թյուն ու ուսում նա սի-
րություն կա տա րելուց (ներառյալ՝ աշ խա տա շու կայի պա հանջարկ ների հա-
մա պա տաս խան ուսում նա սի րությունների մեթոդա բա նությունը և ստեղ-
ծումը), այնուհետև անդրադառնալ քա ղա քա կանության այլընտ րան քային 
տարբե րակներին։ Ինստիտուցիոնալ առումով քվոտաների բաշխման համար 
հիմնական պատասխանատվությունը պետք է ընկնի ոչ թե Ներքին գործերի 
նախարարության վրա, որը պետք է նախևա ռաջ շարունակի պատաս-
խանատվություն կրել դիմողներին առնչվող անհրաժեշտ ստուգում ների և 
հսկողության համար, այլ Էկոնոմիկայի և կապի նախարարի կամ Սո ցիա լա-
կան հարցերով նախարարության վրա, որոնք պատաս խանա տու են տեղական 
տնտեսության և աշ խա տա շու կայի կառավար ման համար։ Հարկ է նախատեսել 
տեղական կա ռա վա րու թյունների, սո ցիա լա կան գործընկերների և քա ղա քա-
ցիական հա սա րա կու թյան ավելի մեծ ներգրավվածություն։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը 

Վերջին տարիներին բավականին արագորեն զարգանալով և անդամակցելով 
բազմաթիվ բազմակողմ կառույցների, այդուհանդերձ, Էստոնիան դեռևս 
շարունակում է մնալ անցումային տնտեսության երկիր և մինչև այժմ 
զարգացման շրջապտույտում ունի ստացողի կար գա վի ճակ։ Միայն բոլորովին 
վերջերս, պայ մանավորված տնտեսական աճով, Էստոնիան առաջադիմել 
է այնքան, որ սկսել է տրա մա դրել զարգացմանն ուղղված աջակցություն և 
այդ ոլորտում ձևավորել է կայուն քա ղա քա կանություն՝ փորձելով դառնալ մի-
ջազ գա յին զարգացման հանրության լիարժեք անդամ։ Քանի որ Էստոնիան 
կարողացել է ստեղծել միգրացիայի վե րա բեր յալ բավական ժա մա նակակից 
օրենս դրու թյուն և ձևավորել իր վարչական կառավարման կարողությունները՝ 
զրոյական մա կար դակից ստեղծելով էլեկտրոնային դիմումների համակարգով 
(էլեկտրոնային նույնականացման քարտ, տվյալների առցանց թվային բազա, 
հարցումների համակարգ, էլեկտրոնային դիմումներ, կենսաչափական 
ճամփորդական փաստաթղթեր և տվյալների բազաներ և այլն) հագեցած՝ 
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միգրացիայի կառավարման ինստիտուցիոնալ ժա մա նակակից համակարգ, 
այն ունի բոլոր հնա րա վորու թյունները զարգացող երկրների և անցումային 
տնտեսության երկրների հետ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգաց-
ման առումով ձեռք բերված իր տեխնիկական փորձը և գիտելիքները 
փոխանցելու համար։ 

Էստոնիան «Աշխատանքի համատեղությամբ արձակուրդի համար վիզաների 
վե րա բեր յալ» փոխըմբռնման հուշագիր է կնքել Ավստրալիայի հետ (որն ուժի 
մեջ է մտել 2005 թվականի մայիսի 26–ին) և Աշխատանքի համատեղությամբ 
արձակուրդի ծրագիր ունի Նոր Զելանդիայի հետ (որն ուժի մեջ է մտել 2007 
թվականի ապրիլի 2–ին)։ Էստոնիան կնքել է ազատ մուտքի ռեժիմի մասին 
մի քանի հա մա ձայնագրեր նախքան 2004 թվականի մայիսի 1–ին ԵՄ–ի 
ընդլայնումը (երբ այդ իրավասությունը փոխանցվեց Եվրոպական միու թյանը), 
վիզայի ռեժիմի դյուրացման մի քանի երկկողմ հա մա ձայնագրեր ու հա մա-
ձայնություններ (օրինակ՝ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Արևմտյան Բալկանների 
երկրների հետ և այլն), որոնք հիմնականում վերաբերում են դի վա նա գի տա-
կան և ծառայողական անձնագրեր ունեցողների համար վիզայի հետ կապված 
տուրքերին և (կամ) ազատ մուտքի ռեժիմով ճամփորդությանը և մի քանի 
հա մա ձայնագրեր հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին (դրանց մեծ մասը 
կնքվել են ԵՄ տասնհինգ անդամ պե տու թյունների հետ՝ անդամակցությանը 
նախորդող փուլում)։ Բացի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան միջսահ մանային 
տրա մա դրման մասին ԵՄ ռեժիմներից, Էստոնիան ունի սո ցիա լա կան ապա-
հո վու թյան փոխադարձ տրա մա դրման վե րա բեր յալ որոշ հա մա ձայնագրեր 
(օրինակ՝ Ֆին լան դիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի 
և Կանադայի հետ), որոնցով չի սահ մանվում կենսաթոշակների փոխանցում, 
սակայն փոխարենը նա խա տես վում են սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան 
վճարների և սո ցիա լա կան նպաստների փոխադարձ տրա մա դրում, ինչպես 
նաև սահ մանվում է, որ նույնիսկ եթե անձը տեղաշարժվում է մյուս կողմի 
տարածք, նրա կենսաթոշակը շարունակում է վճարել առաջին կողմը։ 

Էստոնիան որևէ երկկողմ հա մա ձայնագիր չի կնքել ո՛չ աշ խա տանքի նպա-
տակով հավաքագրման և (կամ) միգրացիայի (սեզոնային, պայ մանագրային, 
հյուրի կար գա վի ճակով, միջսահ մանային աշ խա տողների, ծրագրում ներ գրավ-
ված աշ խա տողների կամ վե րա պատ րաստվողների վե րա բեր յալ հա մա ձայնա-
գրեր և ոլորտային կամ հմտություններով պայ մանավորված ռեժիմներ), ո՛չ 
ծա ռա յու թյունների մատուցման վե րա բեր յալ (նման, օրինակ, Ծա ռա յու թյուն -
ների առուվաճառքի մասին ընդհանուր հա մա ձայնագրի (ԾԱԸՀ) 4–րդ եղանա-
կին կամ 3–րդ եղանակին)։ Թեև որոշ ուսում նա սի րություններում նշվում է, որ 
դրամական փոխանցումների մասնաբաժինը Էստոնիայի ՀՆԱ–ում հարաբե-
րա կանորեն ավելի բարձր է (2004 թվականին ՀՆԱ–ի 2.5 տոկոսը), այ նուա-
մե նայ նիվ, բացի ներդրումների և զարգացման համար ընդհանուր առմամբ 
բարենպաստ միջավայր ստեղծելուց, այլ կոնկրետ ջանքեր չեն գործադրվել, 
որպեսզի այդ դրամական փոխանցումների հոսքը նպա տակաուղղվի դրա 
զարգացնող ազդեցության խթանմանը (Mansoor and Quillin 2006)։ 
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kinnitamise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja 
andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viisakutse kinnitamise 
ja kinnitamisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise 
ning viibimisaja ennetahtaegse lopetamise ja viisa kehtetuks tunnistamise 
tahtajad ning piisavate rahaliste vahendite maara ja tervisekindlustuslepingu 
kindlustussumma maara kehtestamine (RT I 2004, 35, 244).

Vabariigi Valitsuse 30.07.2004. a maarus nr 259. Teadus- ja arendustegevuse 
evalveerimise tingimused ja kord (RTI 2004, 60, 428). 

Siseministri 02.02.2005. a maarus nr 32. Siseministeeriumi valitsemisala asutuste 
maaramine (RTL 2005, 19, 213). 

Vabariigi Valitsuse 11.04.2005. a maarus nr 74. Viisa andmise otsustamisel 
kooskolastuse andmise kord ja tahtajad (RT I 2005, 21, 138). 

Valitsuse 27.01.2006. a maarus nr 27. Tootuna ja toootsijana arvel olevate isikute 
ning tooturuteenuste osutamise registri pidamise pohimaarus (RTI 2006, 6, 39). 

Vabariigi Valitsuse 06.02.2006. a maarus nr 31. Reguleeritud ametikohtade 
ja kutsealaste tegevuste loetelu, millele ei kohaldata «Valisriigis omandatud 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust» (RTI 2006, 9, 48). 

Vabariigi Valitsuse 06.04.2006. a maarus nr 89. Valisriigi haridust toendavate 
dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning valisriigi 
haridussusteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord 
(RTI, 13.04.2006, 16, 130). 

Vabariigi Valitsuse 07.04.2006. a maarus nr 92. Eesti Teadusinfosusteemi asutamine 
ja selle pidamise pohimaarus (RTI 2006, 16, 133). 

Vabariigi Valitsuse 18.05.2006. a maarus nr 114. Pikaajalise elaniku elamisloa 
andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord (RT I 2006, 24, 175). 

Valismaalase luhiajalise Eestis tootamise registreerimise kord. Kodakondsus- ja 
Migratsiooniameti peadirektori 29.09.2006. kaskkiri nr 221. Չի հրապարակվել։ 

Vabariigi Valitsuse 21.09.2006. a maarus nr 273 Palga alammaara kehtestamine (RTI 
2006, 60, 455). 

Vabariigi Valitsuse 22.09.2006. a maarus nr 209 “Dokumendi valjaandmise 
taotlemisel fotole esitatavad nouded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse 
maaruste muutmine (RT I 2006, 41, 316).

Էստոնիայի Գերագույն դա տա րանի որոշումները

Riigikohtu halduskolleegiumi maarus asjas nr 3-3-1-5-97 Vabariigi Valitsuse 
esindaja kassatsioonkaebuse labivaatamine 1938. a. kodakondsuse seaduse alusel 
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naturalisatsiooni korras kodakondsuse mitteandmise motiveerimise asjas (RT III 
1997,12,36). 

Riigikohtu halduskolleegiumi 06.06.1997.maarus asjas nr 3-3-1-16-97 S. Lotkovi 
kassatsioonkaebuse labivaatamine Valismaalaste seaduse rikkumise asjas (RTIII 1997, 
21/22, 236). 

Riigikohtu halduskolleegiumi 18.05.2000. a kohtuotsus asjas nr 3-3-1-11-00 Valentina 
UDakova kassatsioonkaebuse labivaatamine elamisloa taotlemisel sisserande piirarvu 
kohaldamise asjas (RT III 2000, 14, 149).

Riigikohtu halduskolleegiumi 19.06.2000. kohtuotsus asjas nr 3-3-1-16-00 
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kassatsioonkaebuse labivaatamine Eestist 
lahkumise ettekirjutuse tegemise asjas (RTIII, 13.07.2000,18,189). 

Riigikohtu Pohiseaduslikkuse Jarelevalve Kohtukolleegiumi 05.03.2001. kohtuotsus 
3-4- 1-2-01 Tallinna Halduskohtu taotluse tunnistada kehtetuks valismaalaste seaduse 
§ 12 lg 5 ja lg 6 labivaatamises (RTIII, 16.03.2001, 7, 75). 

Riigikohtu halduskolleegiumi 04.05.2001. otsus nr 3-3-1-21-01 I. Popovi ja N. Popova 
kassatsioonkaebuse labivaatamine valisriigi endisele kaadrisojavaelasele ja tema 
abikaasale elamisloa andmisest keeldumise asjas (RTIII, 28.05.2001, 16, 170). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumi 14.04.2003. otsus asjas nr 3-4-
1-4- 03 (RT III 2003, 13, 125). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kohtukolleegiumi 17.02.2003. otsus 
nr 1 Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a maarusega nr 268 kinnitatud 
“Maa enampakkumisega erastamise korra” punkti 47 pohiseadusele vastavuse 
kontrollimises (RT III 2003, 5, 48). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumi 14. aprilli 2003. a otsus asjas nr 
3-4-1-4-03 (RT III 2003, 13, 125). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumi 21.04.2004. otsus asjas 3-4-1-7-
03 (RT III 2004,5,45). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalvekolleegiumi 21.06.2004. kohtuotsus Tallinna 
Halduskohtu taotlus kontrollida valismaalaste seaduse § 12 lg 4 p 1 ja § 12 lg 5 
vastavust pohiseadusele (RTIII 2004, 20, 224). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumi 09.05.2006. maarus asjas nr 
3-4-1- 4-06 (RT III 2006,19,174). 

Riigikohtu pohiseaduslikkuse jarelevalve kohtukolleegiumi kolleegiumi arvamus 
pohiseaduse § 111 tolgendamise kohta asjas nr 3-4-1-3-06 (RTIII, 2006, 19, 176). 

Riigikohtu halduskolleegiumi 16. oktoobri 2006 kohtuotsus otsus A. A. kaebus 
siseministri 6. juuli 2004. a kaskkirja nr 292 tuhistamiseks (2006, 37, 317). 
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Riigikohtu halduskolleegiumi 13.11.2006. a kohtuotsus asjas nr 3-3-1-45-
06 Kodakondsus- ja Migratsiooniameti taotluses T. D. valjasaatmiskeskuses 
kinnipidamise tahtaja pikendamiseks (RT III 2006, 42, 358). 

Riigikohtu halduskolleegiumi 22.03.2007. a kohtuotsus asjas 3-3-1-2-07 Vasily 
Beskovi kaebuses Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Laane regionaalosakonna 
Parnu migratsiooniburoo 05.04.2006. a ettekirjutuse nr 1010577926 tuhistamise 
noudes (RTIII 2007, 14, 112).

«Էստոնիայի Հանրապե տու թյան տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության 
զինված ուժերի կենսաթոշակառուների համար սո ցիա լա կան երաշ խիքների 
մասին» հա մա ձայնագիր Էստոնիայի Հանրապե տու թյան և Ռուսաստանի 
Դաշնության միջև (RT II 1995, 46, 203)։ 

Քաղաքականության և միգրացիայի հարցերով խորհուրդ (2002թ.), Տալլին։ 
Տարեգիրքն առցանց մատչելի է՝ www.mig.ee 

Քաղաքականության և միգրացիայի հարցերով խորհուրդ (2003թ.), 
Տալլին։ Տարեգիրքն առցանց մատչելի է՝ www.mig.ee 

Քաղաքականության և միգրացիայի հարցերով խորհուրդ (2006թ.), 
Տալլին։ Տարեգիրքն առցանց մատչելի է՝ www.mig.ee

Հարցազրույցի մասնակիցները

Տիկին Նելե Լաբի, Աշխատանքային շու կայի խորհուրդ։ 

Պարոն Մարտին Կարո, Օտար երկ րա ցիների փաստաթղթերի հարցերի 
վարչության պետ, Քաղաքացիության և միգրացիայի հարցերի խորհուրդ։ 

Տիկին Մարգարիտ Ռատնիկ, Վիզաների և անօրինական ներ գաղթի 
հարցերի վարչության պետ, Քաղաքացիության և միգրացիայի հարցերի 
խորհուրդ։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Պատմականորեն, Իռլանդիան միգրացիայի հիմնական կենտրոն չի եղել՝ 
պայ մանավորված աշխատուժի ներքին պա հանջարկի ընդհանուր պակասի 
և նախկինում գաղութատիրական անցյալի բացակայության փաստով։ 
Աշխատանքային հնա րա վորու թյունների ավելացման շնորհիվ 1990–ական 
թվականների կեսերից Իռլանդիան, այ նուա մե նայ նիվ, դարձավ միգրացիայի 
կենտրոն։ Իռլանդիան շարունակում է միգրացիոն լիբերալ քա ղա քա-
կանությունը, ինչի մասին վկայում է 2000 թվականին ըն դուն ված՝ աշ խա տանքի 
թույլատրման նոր համակարգը և 2004 թվականի մայիսի 1–ին ԵՄ–ին միացած 
պե տու թյունների համար աշ խա տանքային շու կայի հասանելիությունը չսահ-
մանափակելու մասին որոշումը։ Իռլանդիայի կա ռա վա րու թյունն իսկապես 
գիտակցում է աշ խա տանքային միգրացիայի կարևորությունը Իռլանդիայի 
տնտեսության համար։ Կատարելագործվող քա ղա քա կանությունը նպաստում 
է «կառավարվող միգրացիային», այսինքն՝ ողջունելի է համարվում 
որակավորում ունեցող աշ խա տողների միգրացիան, և դրան զուգահեռ 
կիրառվում են այլ անձանց կողմից անկանոն միգրացիայի դեմ ուղղված 
հսկողության միջոցներ։ Վերջին տարիների ընթացքում միգրացիայի մեծ 
հոսք է նկատվում դեպի Իռլանդիա և, ամենայն հավանականությամբ, այն 
կշարունակվի։ Այդուհանդերձ, ենթադրվում է, որ Իռլանդիայում ներկայումս 
բացակայում է օտար ծագում ունեցող սեփական բնակչության աճող հոսքը 
կար գա վորող՝ միգրացիոն համակողմանի քա ղա քա կանությունը։ 

Իռլանդիայում միգրացիոն ներկա իրավիճակը հասկանալու համար պետք 
է օգտվել հետևյալ վիճակագրական տվյալներից։ Ըստ պաշտոնական 
ցուցանիշների՝ 1996 թվականից մինչև 2006 թվականը ընկած ժա մա-
նակահատվածում դրական զուտ միգրացիայի թիվը հասնում է 376 700–ի 
(Բնակչության և միգրացիայի ցուցանիշները, 2006 թ.): 2006 թվականին 
անցկացված մարդահամարի հա մա ձայն՝ բնակչության 14.7 տոկոսը ծնվել 
է երկրի սահ մաններից դուրս, որից 8.2 տոկոսը՝ Միացյալ Թա գա վո րու թյան 
սահ մաններից դուրս։ Մարդահամարի արդյունքում արձանագրվել է նաև, 
որ բնակչության 10.1 տոկոսը Իռլանդիայի քա ղա քա ցի չեն. նախորդ՝ 2002 
թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալների համեմատ այս թիվն 
աճել է 87 տոկոսով։ 2006 թվականին գրանցված՝ Իռլանդիայի քա ղա քա-
ցիություն չունեցող ամենամեծ խմբերը եղել են Միացյալ Թա գա վո րու թյունից, 
Լեհաստանից, Լիտվայից, Նիգերիայից, Լատվիայից, ԱՄՆ-ից, Չինաստանից 
և Գերմանիայից (Մարդահամար, 2006թ.)։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» 1935 թվականի ակտը, «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» 1945 թվականի կա նո նա կարգը մեկնարկային կետ են Բրիտանիայի 
քա ղա քա ցիներից բացի, այլ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների մուտքի և 
բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված հարցերը կար գա վորող իրավական 
դաշտի համար։ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտով Ար դա րա դա տու թյան, 
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հավասարության և իրավական բարեփոխումների հարցով նախարարին 
(այսուհետ՝ Նախարար) գործադիր իրավասությունների լայն շրջանակ էր 
վերապահվում, այն է՝ արձակել հրամաններ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
վերահսկողության վե րա բեր յալ։ Անցած տասնամյակի ընթացքում 1935/1946 
թվականների իրավասությունների շրջանակի հարցով երկու անգամ բողոք 
է ներ կա յացվել դա տա րան, որոնք, ի դեպ, բավարարվել են. առաջինը՝ այն 
հիմքով, որ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի մի մասով Նախարարին 
իրավասությունների պատվիրակումը հակասահ մանադրական էր, երկրորդը՝ 
այն հիմքով, որ երկրում գտնվելու պայ ման ները սահ մանող՝ «Օտար երկ րա-
ցիների մասին» կա նո նա կարգի մասերը դուրս էին «Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտի գործողության շրջանակից։ Օրենսդիր մարմինն արձագանքեց 
այս դատական վեճին՝ առաջարկելով յուրաքանչյուր դեպքում արտահերթ 
կարգով ըն դու նել նոր օրենսդրական ակտեր՝ պահպանելով «Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտով սահ մանված ռեժիմի կարևորությունը և լուծում 
տալով դրանում առկա ակնհայտ իրավական թերություններին։ Արդյունքում, 
առանձին դեպքերում հայեցողական կարգով որոշումների ընդունման վրա 
հիմնված՝ 1935/1946 թվականների մոտեցումը պահպանվում է, սակայն այժմ 
այն հիմնվում է «Ներգաղթի մասին» 1999 և 2004 թվականների ակտերի վրա։ 
Միգրացիոն իրա վունքում կա տա րված այլ փո փո խու թյուններով անդրադարձ 
է արվում «Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» 2003 թվականի ակտին, 
որով, անկանոն աշ խա տանքի դեպքում, քրեական պատասխանատվություն 
էր սահ մանվել թե՛ գործատուների, թե՛ աշ խա տողների համար։ «Աշխատանքի 
թույլ տվու թյունների մասին» 2006 թվականի ակտով վերջապես սահ մանվեց 
քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններ տրա մա-
դրելու պարտադիր համակարգը։

Վերջին բարեփոխումների գործընթացներն իրենց կիզակետին հասան 
«Ներգաղթի, բնա կության/կա ցու թյան և պաշտպանության վե րա բեր յալ» 
նախագծի՝ 2007 թվականի ապրիլի 27–ի հրապարակմամբ։ Կիրառվելու 
դեպքում այդ Նախագիծը կհամախմբի ներ գաղթի վե րա բեր յալ բոլոր 
օրենսդրական ակտերը և կփոխարինի դրանց, բացառությամբ՝ «Աշխատանքի 
թույլ տվու թյունների մասին» ակտի։ Ներգաղթի վե րա բեր յալ նախագծում 
առկա առանցքային առաջարկները ներառում են երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի սահ մանում, ԵՏՏ քա ղա քա ցիություն 
չունեցող անձանցից կենսաչափական նույնականացման քարտեր պա հանջելու 
իրավասություն, քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց ամուսնանալու իրա-
վունքից զրկում և այդ իրա վունքը սահ մանափակելու արագացված ըն թա ցա-
կարգեր։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքները և 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Ներկայումս Իռլանդիա մուտք գործելու և այնտեղ մնալու թույլ տվու թյուն 
ունեցող անձանց կա տե գո րիաները կամ նրանց նկատմամբ կիրառվող 
պայ ման ները սահ մանող օրենս դրու թյուն չկա։ Գործնականում վիզա 
և բնա կություն/կա ցու թյուն ստա նալու309 դիմումները քննվում են ներ-
գաղթի հարցերով մարմնի աշ խա տա կիցների կողմից՝ Ար դա րա դա տու-
թյան, հավասարության և իրավական բարեփոխումների նախարա րու-
թյան վարչական գրա սե նյակի՝ Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի 
հարցերով ծա ռա յու թյան (ԻՀՆԾ) կողմից մշակված վարչական գործելա-
կերպերի հա մա ձայն։

Չնայած հրապարակված քա ղա քա կանությունների բացակայությանը՝ ընդուն-
ման հիմնական կա տե գո րիաները հետևյալն են՝ այցելուներ, ուսանողներ, աշ-
խա տանք, ըն տա նիքի անդամներ և այլ դեպքեր։ Այս կա տե գո րիաներից բացի՝ 
կան նաև ընդունման բացառիկ դեպքեր, որոնք սահ մանվում են իրավասու 
մարմինների կողմից։ Մուտքի թույլ տվու թյուն կարող է տրվել նաև վիզայի 
տրա մա դրման գործընթացների միջոցով գործնական հանդիպումների, ծա-
ռա յու թյուններից օգտվելու (ներառյալ՝ սեփական միջոցների հաշվին բուժում 
ստա նալը) կամ թոշակի անցնելու նպա տակով։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Այն քա ղա քա ցիները, որոնց նկատմամբ կիրառվում է վիզայի պա հանջ, 
դիմում պետք է ներ կա յաց նեն երկրի սահ մաններից դուրս. դիմումները ներ-
կա յացվում են այն երկրում գործող՝ Իռլանդիայի դեսպանատների կամ 
հյուպատոսությունների միջոցով, որտեղ պոտենցիալ միգ րանտը քա ղա-
քա ցի է կամ սո վո րա բար բնակվում է։ Բացառությամբ մի քանի կոնկրետ 
դեսպանատների, որտեղ աշ խա տանքի են ընդունվել ներ գաղթի հարցերով 
պաշտոնյաներ՝ վիզայի համար դիմումները հիմնականում փոխանցվում են 
Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյան՝ վիզայի 
տրա մա դրման գրա սե նյակ։310

309 Հաշվի առեք, որ այս զեկույցում «բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն» տերմինը 
վերաբերում է Իռլանդիայում բնակվելու օրինական թույլտվությանը։
310 Ներկայումս Մոսկվայում և Պեկինում գտնվող՝ Իռլանդիայի դեսպանատները միակն են, 
որտեղ աշխատում են ներ գաղթի հարցերով պաշտոնյաներ, որոնք որոշումներ կայացնելու 
իրավասություն ունեն։
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2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Իռլանդիայում տրա մա դրվող վիզաների համար տարբերակում են երեք կա-
տե գո րիաներ. տարանցման վիզաներ, որոնք երրորդ երկրի քաղաքացուն 
հնա րա վորու թյուն են տալիս ժամանել նավահանգիստ մեկ այլ պե տու թյուն 
տեղափոխվելու նպա տակով, «C» կա տե գո րիայի վիզաներ, որոնք տրվում են 
երկրում առա վե լա գույնը երեք ամիս ժամ կետով գտնվելու համար, և «D» կա-
տե գո րիայի վիզաներ, որոնք տրվում են երկրում առնվազն երեք ամիս ժամ-
կետով գտնվելու համար։ 

Վիզայի համար դիմելու ըն թա ցա կարգը սահ մանված չէ ազգային օրենս դրու-
թյամբ։311 Վիզայի տրա մա դրումը կարող է մերժվել, եթե.

- չեն ներ կա յացվում դիմողի բավարար ֆի նան սա կան միջոցների առկա-
յության մասին ապացույցներ կամ եթե ներ կա յացված ապացույցները 
համարվում են ոչ բավարար կամ ոչ լիարժեք,

- վիզայի տրա մա դրումը կարող է առաջացնել ծախսեր, որոնք կկա-
տարվեն պետական միջոցների կամ պետական ռեսուրսների հաշվին,

- ոչ մի հիշատակում չի կա տա րվել Իռլանդիայում հովանավորի առկա-
յության կամ նրա հետ անմիջական կապի մասին, կամ վիզայի համար 
դիմումի հետ չի ներ կա յացվել վավերական հրավեր–նամակ, 

- չի ներ կա յացվել որևէ հաստատում երկրում գտնվելու ժա մա նակա-
հատվածի համար հյուրանոցային սենյակի ամրագրման մասին,

- պա հանջվում է աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն, սակայն այն չի ստացվել, 

- դիմողի կողմից ներ կա յացված վիզայի համար դիմումները նախկինում 
մերժվել են,

- դիմողի ուսում նա կան առաջադիմության բնութագիրը չի հա մա պա տաս-
խանում սահ մանված պա հանջներին, օրինակ՝ նա չունի անգլերենի 
բա վարար գիտելիքներ, ուսանողի նախկինում ունեցած կրթական կամ 
աշ խա տանքային փորձը չի հա մա պա տաս խանում ուսման այն ուղղու-
թյուններին, որոնց համար նա դիմել է, կամ նրա կրթու թյան կամ աշ խա-
տանքի մեջ կան բացթողումներ, որոնց համար որևէ հիմնավորում չի 
ներ կա յացվել,

- ուսման բնութագիրը չի հա մա պա տաս խանում սահ մանված պա-
հանջ ներին, օրինակ՝ դասընթացներին Իռլանդիայում մասնակցելու 

311 Որպես փախստական ճանաչված անձանց ըն տա նիքի անդամների կողմից (որոնց նկատմամբ 
կիրառվում է վիզայի պա հանջ) վիզայի համար դիմում ներ կա յաց նելու համար սահ մանված 
է հատուկ ըն թա ցա կարգ։ Նրանք դիմումը պետք է ներ կա յաց նեն անմիջապես Իռլանդիայի 
հպատակագրման և ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյան վիզայի տրա մա դրման գրա սե նյակ, որն 
այնուհետև կա տա րում է դիմումի ուսումն ա սի րություն։ Այդ դիմումների քննությունը տևում է մինչև 
երկու տարի։



334

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

անհրաժեշտությունը չի հիմնավորվում կամ երաշ խա վորվում, կամ այդ 
դասընթացները չեն բավարարում ուսում նա կան վիզայի պա հանջները,

- Ճամփորդության հետ կապված հնա րա վոր ծախսերն ավելի մեծ են, 
քան դիմողի ֆի նան սա կան միջոցները, և եթե ճամփորդության համար 
որևէ ծանրակշիռ պատճառներ չեն ներ կա յացվում, ապա վիզայի 
հարցերով պաշտոնյան չի կարող համոզված լինել, որ վիզայի ժամ կետը 
լրանալուն պես դիմողը կլքի տվյալ պե տու թյունը։

Սովորաբար յուրաքանչյուր վիզայի համար դիմումի համար սահ մանված 
տուրքը կազմում է 60 եվրո։ Որոշ դիմողներ, օրինակ՝ ամուսինները, որոնց 
նկատմամբ կիրառվում է վիզայի պա հանջ, և ԵՏՏ քա ղա քա ցիների ըն տա-
նիքի անդամները կարող են չվճարել պա հանջվող տուրքը։ Վիզայի համար 
դիմումները սո վո րա բար քննվում են երկուսից ութ շաբաթվա ընթացքում։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Մերժման համար գրավոր ձևակերպված պատճառներ ներ կա յաց նելու՝ օրեն քով 
սահ մանված պարտավորությունը կիրառվում է միայն, եթե մուտքի թույլ տվու-
թյան դիմումը մերժվում է ներ գաղթի հարցերով մարմնի աշխա տակցի կող մից։ 
Դրան համարժեք՝ օրենքով սահ մանված պարտա վորություն սահ ման ված չէ այլ 
դեպքերի համար, օրինակ՝ վիզայի տրա մա դրումը մերժելու դեպքում։

Վիզայի կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար 
դիմումի վե րա բեր յալ բացասական որոշում կայացնելու դեպքում կարելի է 
պա հանջել, որ դիմումը վերանայվի Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ-
գաղթի ծա ռա յու թյան ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյայի կողմից։ 
Վիզայի տրա մա դրման վե րա բեր յալ կայացված որոշումների դեպքում դիմումի 
վերանայման պա հանջը պետք է ներ կա յացվի որոշման ընդունումից հետո 
երկու ամսվա ընթացքում։

Բացասական որոշումները չեն կարող բողոքարկվել անկախ տրիբունալում, 
սակայն փոխարենը դրանք կարող են դատական կարգով վերանայվել 
Բարձրագույն դա տա րանում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Բարձրագույն դա տա րանի 
դերը տարբերվում է բողոքարկումից. այն կարող է չեղյալ հայտա րարել 
որոշումը անօրինականության, անարդար գործելակերպի կամ անհետևո-
ղակա նության հիմքերով, սակայն այն չի կարող վերաքննել որոշման հան գա-
մանք ները և չի կարող նախնական որոշում կայացնող մարմնի տեսակետը 
փոխարինել իր տեսակետով։ Ավելին, ներ գաղթի համար այս դիմումների 
վե րա բեր յալ Բարձրագույն դա տա րանի կողմից ըն դուն ված որոշումները 
վերջնական են. դրանք չեն կարող բողոքարկվել Գերագույն դա տա րանում 
մինչև Բարձրագույն դա տա րանը չհավաստի, որ իր կողմից ըն դուն ված 
որոշումը հա սա րա կու թյան համար բացառիկ կարևորություն ունեցող իրա-
վունքի կետ է ներառում և, որ որոշման բողոքարկման հասանելիությունը 
բխում է հանրության շահերից։
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Իռլանդիա

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Ներգաղթի համար դիմումները կար գա վորող օրենսդրական դրույթներ նա-
խա տես ված չեն Իռլանդիայի օրենս դրու թյամբ։ Փոխարենը, «Ներգաղթի 
մասին» ակտով ներ գաղթի հարցերով պաշտոնյաներին, ընդհանուր հիմունք-
ներով, իրավասություն է տրվում երկիր մուտք գործելու կետում թույլատրել 
կամ մերժել երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ժամանումը, իսկ Նախարարին 
իրավասություն է տրվում թույլ տվու թյուն տալ տվյալ պե տու թյունում մնալու 
համար։ Ներկայումս օրենս դրու թյամբ չի սահ մանվում բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումները քննելու ըն թա ցա կարգը, և 
չի սահ մանափակվում այդ առն չու թյամբ Նախարարին տրված հայեցողական 
իրավասության շրջանակը։ Սովորաբար Նախարարը դիմումների յուրա-
քանչյուր առանձին դեպքի վե րա բեր յալ որոշումներ է կայացնում։

Գործնականում, Իռլանդիայում ներ գաղթի հետ կապված դիմումների քննու-
թյան հարցում իրենց դերն ունեն կա ռա վա րու թյան մի շարք գերատես-
չություններ։ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և իրավական բարեփո-
խումների նախարարությունը պատասխանատու է ապաստանի, ներ գաղթի և 
քա ղա քա ցիության վե րա բեր յալ քա ղա քա կանությունների, այդ թվում՝ վիզայի 
վե րա բեր յալ քա ղա քա կանության և քննության համար։ Գործնականում, 
այս հարցերը կար գա վորվում են Նախարարության ներսում՝ Իռլանդիայի 
հպատակագրման և ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյան կողմից։

Ձեռնարկությունների, առևտրի և զբաղվածության հարցերով վարչությունը 
պատասխանատու է տնտեսական միգրացիայի վե րա բեր յալ քա ղա քա-
կանությունների համար և ներկայումս քննում է աշ խա տանքի թույլտվության 
համար ներ կա յացված բոլոր դիմումները։ Ոստիկանության վարչության 
ենթակայության տակ գտնվող ազգային ներ գաղթի բյուրոն պատասխանատու 
է ներ գաղթին առնչվող՝ ոստիկանության բոլոր գործողությունների համար, 
ներառյալ սահ մանների հսկողությունը, քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց 
գրանցումը, ներ գաղթի հետ կապված իրավախախ տումների հետաքննությունը 
և վտարման կարգադրությունների կա տա րումը։

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Իռլանդիայի՝ ներ գաղթի հսկողության համակարգով տարբերակում է կա-
տա րվում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների միջև՝ կապված վիզայի պա հանջ 
ներ կա յաց նելու և չներ կա յաց նելու հետ։ Այս տարբերակումը կիրառվում է ոչ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

միայն կարճաժամ կետ այցելությունների նպա տակով մուտք գործել ցանկացող 
դիմողների, այլև բոլորի նկատմամբ։ Գործնականում, այն քա ղա քա ցիները, 
որոնց նկատմամբ չի կիրառվում վիզա ներ կա յաց նելու պա հանջը, չեն կարող 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմում ներ կա յաց-
նել արտերկրից. նրանք բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
հա մար դիմումները պետք է ներ կա յաց նեն պե տու թյուն ժամանելուն պես։ Այն 
քա ղա  քա ցիները, որոնց նկատմամբ կիրառվում է վիզա ներ կա յաց նելու պա-
հանջը, նույնպես կարող են պե տու թյուն ժամանելուց հետո դիմել բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար սկզբնական թույլտվության գոր-
ծողության ժամ կետը երկարաձգելու կամ կար գա վի ճակը փոխելու միջոցով։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումները 
հիմնականում ներ կա յացվում են Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ-
գաղթի ծա ռա յու թյուն գրավոր նամակ ներ կա յաց նելու միջոցով։ Բնակության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումները քննելու համար 
որևէ կոնկրետ ժամ կետ սահ մանված չէ, և որոշ դեպքերում այդ գործընթացը 
կարող է տևել 12 ամսից ավելի։ Օրինակ` բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալու համար դիմումներին, որոնք ներ կա յացվել են Իռլանդիայի 
չափահաս քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների կողմից, որոնց նկատմամբ 
կիրառվում է վիզա ներ կա յաց նելու պա հանջը, սո վո րա բար ընթացք է տրվում 
18–20 ամիսների ընթացքում։ Բացի դրանից, եթե ներ կա յացվում են դիմումը 
հիմնավորող բոլոր ապացույցները, ապա բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունը կարող է ձեռք բերվել՝ գրանցվելով Ոստիկանության վարչության 
ենթակայության տակ գտնվող ազգային ներ գաղթի բյուրոյում։

Երկու դեպքում էլ (դիմում ներ կա յաց նել Իռլանդիայի հպատակագրման 
և ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու թյուն կամ Ոստիկանության վարչության 
ենթակայության տակ գտնվող ազգային ներ գաղթի բյուրո) բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության առկայության մասին վկայում է Ոստիկանության 
վարչության ենթակայության տակ գտնվող ազգային ներ գաղթի բյուրոյի 
կողմից դրված կնիքը։ Դրվում են հետևյալ հիմնական կնիքները. վարձու աշ-
խա տանքի թույլտվությամբ բնակվելու և աշխատելու թույլ տվու թյուն, վե րա-
պատ րաստում անցնող հաշվապահների համար նա խա տես ված հատուկ կար-
գա վի ճակ, ուսանողներ, որոնք ուսման ընթացքում աշխատելու թույլ տվու թյուն 
ունեն, ուսանողներ, որոնք ուսման ընթացքում աշխատելու թույլ տվու թյուն 
չունեն, այլ անձի խնամքի տակ գտնվող կամ երկարաժամ կետ հիմունքներով 
այցելուներ, բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա տանքային շու կա ազատ 
մուտքի թույլ տվու թյուն փախս տա կան ների, Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների 
ամուսինների, Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ծնողների և երկարաժամ կետ 
բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց համար հինգ տարուց 
հետո, Իռլանդիայի՝ երկքա ղա քա ցիություն ունեցող հպատակագրված քա-
ղա քա ցիներ (կնիքը դրվում է նրանց ոչ իռլանդական անձնագրում) և երկրում 
անո րոշ ժամ կետով մնալու թույլ տվու թյուն (տրվում է ութ տարի բնա կությունից 
հետո)։
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Իռլանդիա

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցին, Նախարարի հայեցողությամբ և ըստ անհրա-
ժեշ տության, կարող է դիմել Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի 
հարցերով ծա ռա յու թյուն՝ թվարկված կա տե գո րիաներից բացի, այլ հա տուկ 
հան գա մանքներում Իռլանդիայում բնակվելու թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ 
Սովորաբար Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի հար ցերով ծա ռա յու-
թյուն ներ կա յացվում են գրավոր դիմումներ, որոնց կցվում են բնա  կության/կա-
ցու թյան պայ ման ները թարմացնելու կամ փոփոխելու (կախ ված դեպքի կոնկրետ 
հան գա մանքներից) պատճառները հիմնավորող փաստարկներ։

Ներգաղթի հարցերով մարմնի աշ խա տա կիցը կարող է մերժել վիզայի համար 
դիմումը հետևյալ պատճառներով. իր (կամ իրեն ուղեկցող և իր խնամքի 
տակ գտնվող անձանց) ապրուստը հոգալու համար անհրաժեշտ ֆի նան սա-
կան միջոցների բացակայությունը, առանց թույլտվության աշխատելու մտադ-
րու թյունը, Մի ջազ գա յին առողջապահական կա նո նա կարգերում թվարկված 
կամ «Ներգաղթի մասին» ակտով սահ մանված հիվան դությամբ տառապելը, 
մեկ տարուց ավելի ազատազրկմամբ պատժվող հանցագործության համար 
դատապարտված լինելը, վավերական վիզայի կամ անձնագրի բացա-
կայությունը, վտարման կարգադրության կամ հանրային բարօրության, 
ազգային անվտանգության կամ պետական քա ղա քա կանության հետ կապված 
այլ պատճառների առկայությունը, Միացյալ Թա գա վո րու թյան տարածքում 
ազատ տեղաշարժի գոտու այլ տարածքներ տեղաշարժվելու մտադրությունը 
(այնպիսի տարածքներ, որտեղ մուտք գործելու թույլ տվու թյուն նա չէր ստանա, 
եթե այնտեղ ժամաներ աշխարհի ցանկացած այլ վայրից) («Ներգաղթի 
մասին» ակտի 4–րդ հոդված)։ Ավելին, նույնիսկ եթե երկիր մուտք գործելու 
թույլ  տվու թյունը տրա մա դրվում է, ներ գաղթի հարցերով մարմնի աշ խա տա-
կիցը կարող է ներ գաղ թողների՝ երկրում գտնվելու պայ ման ներին ավելացնել 
նաև այլ պայ ման ներ։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումները կարող 
են ներ կա յացվել նաև ի պատասխան երկրից վտարելու մտադրության մասին 
հա ղոր դա գրու թյան։ Նախարարը վտարման կարգադրությանն ընթացք տալու 
վե րա բեր յալ որոշում կայացնելիս պետք է հաշվի առնի տվյալ անձի տարիքը, 
Իռլանդիայում նրա բնա կության/կա ցու թյան տևո ղու թյունը, նրա ընտանեկան և 
կենցաղային հան գա մանքները, նրա՝ տվյալ պե տու թյան հետ ունեցած կապի 
բնույթը, աշ խա տանքային բնութագիրը, բնավորությունն ու վարքագիծը և այլն։ 
Եթե Նախարարը որոշում է կայացնում վտարման կարգադրություն չտալու 
մասին, ապա դիմողին սո վո րա բար տրվում է մեկ տարի ժամ կետով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որի ժամ կետը կարող է երկարաձգվել 
դիմումի հիման վրա։ Երկրում մնալու թույլտվության այս տեսակի համար որևէ 
տուրք սահ մանված չէ։

Պետք է նշել, որ ներ գաղթի իրա վունքով հատուկ դրույթ է նա խա տես ված 
Հյուսիսային Իռլանդիայից ցամաքով մուտք գործելու համար։ Ներգաղթի 
հսկողության համակարգը սո վո րա բար չի կիրառվում Իռլանդիայի սահ-
մանի հատմամբ ժամանումների դեպքում, փոխարենը կիրառվում է ներ-
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գաղթի հարցերով մարմնի աշ խա տա կիցներին՝ անձանց պարզապես զննելու 
իրավասություն վերապահող օրենս դրու թյուն։ Նման ներ գաղ թողներին 
թույլտվության պա հանջ չի ներ կա յացվում. նրանցից միայն պա հանջվում է 
գրանցման միջոցով հաստատել իրենց ներկայությունը յոթ օրվա ընթացքում, 
եթե նրանք ժամանել են տվյալ պե տու թյուն վարձու կամ ձեռ նար կա տի րական 
աշ խա տանք կա տա րելու նպա տակով, կամ՝ մեկ ամսվա ընթացքում, եթե 
նրանք մուտք են գործել տվյալ պե տու թյուն այլ նպա տակով։

Կարգավիճակի փոփոխումը սո վո րա բար թույլատրվում է Իռլանդիայի 
համակարգով։ Այսինքն՝ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար դիմումները կարող են ներ կա յացվել երկրի ներսում գտնվող երրորդ 
երկրների քա ղա քա ցիների կողմից, որոնք երկիր են մտել այլ կա տե գո րիայի 
ներքո (անկախ այն փաստից, թե նրանց նկատմամբ կիրառվում է վիզա ներ-
կա յաց նելու պա հանջը, թե ոչ)։ Այ նուա մե նայ նիվ, բացառություն են կազմում 
այն քա ղա քա ցիները, որոնց նկատմամբ կիրառվում է վիզայի պա հանջը, և 
որոնք ի սկզբանե երկիր են մտել որպես կարճաժամ կետ այցելու։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը 

Այս գործընթացը կա տա րվում է այն նույն ըն թա ցա կարգով, որով բողոքարկ-
վում են վիզայի տրա մա դրումը մերժելու դեպքերը։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Իռլանդիայի՝ ներ գաղթի հսկողության համակարգով առաջնային տարբե րա-
կում է կա տա րվում երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների միջև՝ կապված վիզայի պա-
հանջ ներ կա յաց նելու կամ չներ կա յաց նելու հետ, այլ ոչ թե՝ երկրում գտնվելու 
տևո ղու թյան հետ։ Երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիները, որոնց նկատմամբ 
վիզայի պա հանջ չի ներ կա յացվում, պարտավոր չեն թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերել մինչև ցանկացած նպա տակով երկիր մուտք գործելը։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, եթե նրանք ցանկանում են երկրում գտնվել երեք ամսից ավելի, ապա 
նրանցից կպա հանջվի երկիր ժամանելուց հետո ձեռք բերել այդ նպա տակով 
տրվող թույլ տվու թյունը։ Երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիները, որոնք մտադիր 
են երկրում մնալ երեք ամսից ավելի, գրանցման տեղական գրա սե նյակում 
պետք է գրանցվեն մինչև այդ ժամ կետի ավարտը (կամ մինչև երկիր մտնելուն 
պես սահ մանված ժամ կետի ավարտը), ինչպես նաև տեղեկացնեն հասցեի 
ցանկացած փո փո խու թյան մասին։ Գրանցման վկայական տրա մա դրելու 
տարեկան տուրքը կազմում է 100 եվրո։

Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ (որոնց վավերա-
կանության ժամ կետը հինգ տարի է) ստացած դիմողները պարտավոր են 
գրանցվել և ստա նալ Գրանցման վկայական, որի վարչական տուրքը կազմում 
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Իռլանդիա

է 100 եվրո։ Ներկայումս երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ստա նալու համար դիմումների քննության արդյունքների համար սահ-
մանված սպասելաժա մա նակը կազմում է 12–14 ամիս։ «Ներգաղթի վե րա բեր-
յալ» նախագծով կարող էր նա խա տես վել երկարաժամ կետ բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության տրա մա դրում այն դիմողներին, որոնք բավարարում 
են «պայ ման ներին հա մա պա տաս խանելու ստանդարտ պա հանջները» 
(«Ներգաղթի վե րա բեր յալ» նախագծի 34–րդ դրույթի նախագիծ)։ Նշված պա-
հանջները ներառում են վերջին վեց տարիների ընթացում Իռլանդիայում հինգ 
տարի բնա կության/կա ցու թյան պայ մանը և բարի համբավ ունենալը։ Ներգաղթի 
քա ղա քա կանության հայտարարագրերով պետք է սահ մանվեն նաև այլ պա-
հանջներ, որոնք կներառեն «իռլանդերենի կամ անգլերենի պատշաճ մա-
կար դակի իմացության» պա հանջ, «ինտեգրվելու համար անհրաժեշտ ջան-
քերի գործադրման» պա հանջ (երկուսն էլ անորոշ) և նախորդ հինգ տարի-
ների ընթացքում պետական գումարներից օգտված չլինելու պա հանջը։ 
Նախարարը կպահպաներ թույլ տվու թյուններ չտրա մա դրելու հետ կապված իր 
հայեցողական լիազորությունները։ Թույլտվության վավերականության ժամ-
կետը կլիներ ընդամենը հինգ տարի, և այն կարող էր չեղյալ հայտարարվել 
հետևյալ չորս հիմքերով. թույլ տվու թյունը ստա նալու նպա տակով կեղծ կամ 
մոլորեցնող տեղեկությունների տրա մա դրումը, պե տու թյան տարածքից մեկ 
տարով բացակայելը, հանրային կարգի խախտման հիման վրա արտաքսումը 
և «առանձնապես ծանր հանցագործությամբ դատվածության առկայությունը», 
որի հետևանքով նրանք դառնում են «վտանգավոր համայնքի համար»։ 
Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար 
դիմումների քննության համար որևէ տուրք սահ մանված չէ։

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Ինչ վերաբերում է մշտական բնա կության/կա ցու թյան կամ երկրում անորոշ 
ժամ կետով մնալու թույլտվությանը, ապա այստեղ ներ կա յացվող հիմնական 
պա հանջն այն է, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ութ տարի օրինականորեն 
բնակված լինի Իռլանդիայում։ 

Ներկայումս Իռլանդիայի ներ գաղթի քա ղա քա կանության մեջ լեզվի իմա ցու-
թյան կամ ինտեգրման թեստերին վերաբերող որևէ դրույթ չի նա խա տես վում։ 

Երկրում անորոշ ժամ կետով մնալու թույլ տվու թյուն ստա նալու դիմումների 
քննության համար որևէ տուրք սահ մանված չէ։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամները

Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների մուտքն ու բնա կությունը/
կա ցու թյունը կար գա վորող օրենս դրու թյուն գոյություն չունի։ Նախադեպային 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

իրա վունքով հստակեցվում է, որ Իռլանդիայի քաղաքացու հետ ընտանեկան 
կապ ունենալը Իռլանդիա մուտք գործելու կամ այնտեղ բնակվելու սահ-
մանադրական իրա վունք չի ենթադրում (ԱՕ և ԴԼ ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան 
նախարարի, 2003 թվական)։ Փոխարենը, իրա վունքով ներ գաղթի հարցերով 
մարմնի աշխատակցից պա հանջվում է, մասնավորապես հաշվի առնել տվյալ 
պե տու թյունում գտնվող անձանց հետ ունեցած ցանկացած ընտանեկան 
հարաբերություն («Ներգաղթի մասին» օրենքի 4–րդ հոդված)։

Գործնականում, տարբերակում է կա տա րվում Իռլանդիայի չափահաս և ան չա-
փա հաս քա ղա քա ցիների՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող ըն տա նիքի 
անդամների միջև։ Իռլանդիայի այն քա ղա քա ցիների երեխաները, որոնք ունեն 
Իռլանդիայի քա ղա քա ցիություն, ունեն Իռլանդիայում բնակվելու իրա վունք, 
և նրանց դեպքում ծնողի հովանավորության պա հանջ չի ներ կա յացվում։ Այլ 
դեպքերում, այդուհանդերձ, (մասնավորապես, Իռլանդիայի տարածքից դուրս 
ծնված երրորդ և հետագա սերունդների դեպքում)312, թեև ընդունումը, ամենայն 
հավանականությամբ, կտրա մա դրվի, այդ քա ղա քա կանության մասին որևէ 
գրավոր փաստաթուղթ մատչելի չէ հանրությանը։

Ինչ վերաբերում է ամուսիններին, պետք է նշել, որ տարբերակում է կա տա-
րվում այն ամուսինների միջև, որոնց ներ կա յացվում է վիզայի պա հանջ, և 
որոնց նման պա հանջ չի ներ կա յացվում։ Այն ամուսինները, որոնց վիզայի 
պա հանջ չի ներ կա յացվում և որոնք մուտք են գործել տվյալ պե տու թյուն, ներ-
գաղթի հարցերով մարմնի աշխատակցի կողմից պետք է գրանցվեն այն 
շրջանում, որտեղ նրանք բնակվում են։ Այնուհետև նրանց տրվում է Գրանցման 
վկայական, որն իրենց հնա րա վորու թյուն է տալիս բնակվել և աշխատել 
Իռլանդիայում։ Նույն գործընթացը կիրառվում է նաև այն ամուսինների 
նկատմամբ, որոնց վիզայի պա հանջ չի ներ կա յացվում և որոնք, մինչև ամուս-
նու թյունը, անկանոն կերպով ապրել են Իռլանդիայում։ Այն ամուսինները, 
որոնց ներ կա յացվում է վիզայի պա հանջ և որոնք ամուսնացել և որոշակի ժա-
մա նակահատված ապրել են ար տա սահ մանում, վիզա ստա նալու և Իռլանդիա 
մուտք գործելուց հետո նույնպես պետք է երկիր ժամանելուն պես գրանցվեն 
ներ գաղթի հարցերով մարմնի աշխատակցի կողմից և ստանան Գրանցման 
վկայական սովորական կարգով։ Գործն ավելի է բարդանում, երբ այն քա ղա-
քա ցիները, որոնց նկատմամբ ներ կա յացվում է վիզայի պա հանջ, ցանկանում 
են պե տու թյուն մուտք գործելուց հետո այնտեղ գտնվել ամուս նու թյան հիման 
վրա։ Այդ անձինք պետք է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար դիմում ներ կա յաց նեն Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի 
հարցերով ծա ռա յու թյուն։ Ներկայումս այդ դիմումները քննելու գործընթացը 
տևում է 18–20 ամիս։ Այս ժա մա նակահատվածի ընթացքում ամուսինը կարող 
է մնալ պե տու թյունում և պարտադիր կերպով գրանցվել ներ գաղթի հարցերով 
մարմնի աշխատակցի կողմից, սակայն այս դեպքում նա կունենա խնամքի 
տակ գտնվող անձի կար գա վի ճակ և աշխատելու իրա վունք չի ունենա մինչև 
312 Հարկ է նշել, որ Իռլանդիայի քա ղա քա ցիության իրա վունքի հա մա ձայն՝ Իռլանդիա կղզու 
տարածքից դուրս ծնված երրորդ և հետագա սերունդները կարող են ձեռք բերել Իռլանդիայի քա-
ղա քա ցիություն, սակայն միայն այն դեպքում, եթե Իռլանդիայի քա ղա քա ցիություն ունեցող ծնողն 
իրականացրել է իր այդ (քա ղա քա ցիություն ստա նալու) իրա վունքը երեխայի ծնվելուց առաջ։ 
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Իռլանդիա

որ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմումի վե րա-
բեր յալ դրական որոշում կայացվի։ Այ նուա մե նայ նիվ, ամուսինները կարող 
են դիմել աշ խա տանքի թույլտվության համար նույն պայ ման ներով, որոնցով 
դիմում են այլ անձինք։

Ի տարբերություն դրան՝ Իռլանդիայի քաղաքացու հետ գրանցված ամուս նա-
կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող զուգ ըն կերը բոլոր դեպքերում պետք 
է բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմում ներ կա-
յաց նի Իռլանդիայի հպատակագրման և ներ գաղթի հարցերով ծա ռա յու-
թյուն՝ անկախ նրան վիզայի պա հանջ ներ կա յացվելու փաստից։ Սովորաբար 
գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող տարասեռական 
զուգ ըն կերները բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն են ստանում խնամքի 
տակ գտնվող անձանց կար գա վի ճակով, սակայն աշխատելու իրա վունք չեն 
ունենում։ Նույնասեռական զուգ ըն կերները, որոնց համար Իռլանդիայում 
ամուս նա կան կամ դրան համարժեք կար գա վի ճակ նա խա տես ված չէ, 
կարող են բնա կության/կա ցու թյան, ինչպես նաև աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն ստա նալ՝ կախված հան գա մանքներից։ Քանի որ վերջին դեպքում չկա 
որևէ հրապարակված չափորոշիչ, հաշվի են առնվում այնպիսի գործոններ, 
ինչպիսիք են հա րա բե րու թյուն ների տևո ղու թյունը և նախկին ներ գաղթի 
պատմությունը։ Ամեն դեպքում գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն-
ների մեջ չգտնվող զուգ ըն կերները կարող են դիմել աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյունների համար նույն հիմքով, որով դիմում են այլ անձինք։

Ընտանիքի մյուս անդամները, օրինակ՝ ծնողները կամ երրորդ երկրի քաղա-
քացու ամուսնու մյուս ան չա փա հաս երեխաները, որոշ դեպքերում, նույնպես 
կարող են ընդունվել։ Այ նուա մե նայ նիվ, նման դեպքերի համար չկան ո՛չ հրա-
պարակված չափորոշիչներ ո՛չ այս հան գա մանքներում ընդունվող անձանց 
թվին վերաբերող որևէ տվյալներ։ Հավանաբար նշված ազ գա կանների 
ընդունման դեպքերը սահ մանափակ են։

«Իռլանդիայի քա ղա քա ցիության մասին» 2004 թվականի ակտով, որը 
գործողության մեջ է դրվել 2005 թվականի հունվարի 1–ին, Իռլանդիայի քա ղա-
քա ցիություն ստա նալու պայ ման ները փոխվեցին և ավելի խստացվեցին։ Այդ 
օրվանից ի վեր՝ Իռլանդիայում ծնված երեխաները ստանում են Իռլանդիայի 
քա ղա քա ցիություն, միայն եթե ծնողներից առնվազն մեկն Իռլանդիայի կամ 
Բրիտանիայի քա ղա քա ցի է կամ անորոշ ժա մա նակով Իռլանդիայում կամ 
Հյուսիսային Իռլանդիայում մնալու թույլ տվու թյուն ունի կամ նախորդ չորս 
տարիներից երեքը բնակվել է Իռլանդիայի տարածքում, սակայն ոչ որպես 
ուսանող կամ ապաստան հայցող։ Քաղաքացիության իրա վունքում այս փո-
փո խու թյունների ներմուծումից հետո Կառավարությունը հայտարարեց, որ 
մինչև 2005 թվականի հունվարի 1–ը ծնված երեխաների ծնողներին հնա րա-
վորու թյուն կտրվի դիմել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու 
համար այսպես կոչված IBC/05 նախագծի (Իռլանդիայում ծնված երեխաների 
մասին նախագիծ) շրջանակներում։ Դիմումի հատուկ ձևը պետք էր լրացնել 
և ներ կա յաց նել մինչև 2005 թվականի մարտի 31–ը։ Չնայած վերոհիշյալ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

զարգացումներին՝ Իռլանդիայի քա ղա քա ցի հանդիսացող երեխաների 
ծնողների կար գա վի ճակի հարցը դեռևս էական խնդիր է։ Իռլանդիայի քա-
ղա քա ցի հանդիսացող երեխաների ըն տա նիքի անդամները կարող են 
դիմել Նախարարին՝ իրենց բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա-
մա դրելու հայեցողական լիազորությունների իրականացման համար։ Այս 
դիմումները դեռ բավարարվում են ըստ կոնկրետ դեպքով պայ մանավորված 
անհրաժեշտության, նույնիսկ եթե չկան հրապարակված տեղեկություններ 
դիմումները քննելու գործընթացի կամ այն չափորոշիչների վե րա բեր յալ, որոնք 
պետք է բավարարվեն։

Որևէ հստակ կանոն սահ մանված չէ Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի 
անդամների համար։ Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ամուսիններին ու զուգ-
ըն կերներին սո վո րա բար տրվում է 12 ամիս վավերականության ժամ կետով 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ IBC/05 նախագծի շրջանակներում 
ծնունդով իռլանդացի երեխաների ծնողներին սո վո րա բար տրա մա դրվում է 
երկու տարի վավերականության ժամ կետով բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն, որը կարող է երկարաձգվել երեք տարով։

ԵՏՏ քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց ըն տա նիքի անդամները

Իռլանդիայում ԵՏՏ քա ղա քա կանություն չունեցող անձանց ընդունումը 
համակարգված ձևով չի կար գա վորվում հրապարակված պետական քա ղա քա-
կանությամբ։ Հստակ դրույթ նա խա տես վում է միայն երկու կա տե գո րիաների 
համար՝ աշ խա տողների ըն տա նիքի անդամների և փախս տա կան ների ըն-
տա նիքի անդամների համար։ Մյուս հովանավորները պետք է հույս դնեն 
միայն Նախարարի՝ առանձին դեպքերում հայեցողական լիազորությունների 
իրականացման վրա։

Իռլանդիայի կա ռա վա րու թյունը երկու անգամ հրապարակել է Աշխատողների 
համար ըն տա նիքի վե րա միա վորման վե րա բեր յալ տեղեկատվական 
գրքույկներ. առաջին անգամ՝ 2005 թվականին, իսկ երկրորդ անգամ՝ ավելի 
ուշ՝ 2007 թվականին (ԻՀՆԾ, 2007 թվական): Այս հրապարակումներում միայն 
ուղեցույցներ են առաջարկվում. դրանցով չեն սահ մանափակվում վիզայի 
հարցերով աշխատակցի՝ դիմումների վե րա բեր յալ որոշումներ կայացնելու 
հայեցողական լիազորությունները։

Տեղեկատվական գրքույկի հա մա ձայն՝ իրավասու հովանավորը պետք 
է ունենա աշ խա տանքի վավերական թույլ տվու թյուն և առնվազն 12 
ամիսների ընթացքում պետք է աշխատած լինի լրիվ աշխատաժա մա նակով։ 
Այդուհանդերձ, այդ ժա մա նակահատվածի պա հանջը չի ներ կա յացվում, 
եթե իրավասու հովանավորն ունի «գրին քարտ»։ Ցանկացած դեպքում 
հովանավորի եկամուտը պետք է գերազանցի այն գումարը, որը նրան իրա-
վունք կտա օգտվել Չքավոր ըն տա նիքներին տրվող նպաստից՝ սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան իրա վունքի հա մա ձայն։ Այդուհանդերձ, նվա զա գույն եկամտի 
այս պա հանջը չի կիրառվում, եթե իրավասու հովանավորը դիմումը ներ կա յաց-
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Իռլանդիա

նելու պահին աշխատում է և առնվազն 36 ամիսների ընթացքում աշխատել է 
լրիվ աշխատաժա մա նակով։

Ամուսինները և մինչև 18 տարեկան չամուսնացած ու խնամքի տակ գտնվող 
երեխաները համարվում են իրավասու հովանավորի՝ ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման համար դիմելու իրա վունք ունեցող ըն տա նիքի անդամներ։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, վերջինս կարող է հովանավորել միայն ամուսնուն։

Դիմողներից պա հանջվող ապացույցները ներառում են. ընտանեկան 
կապի առկայության ապացույց, ան չա փա հաս երեխաների դեպքում, եթե 
ծնողներից ոչ մեկը չի բնակվում տվյալ պե տու թյունում, ապա պա հանջվում է 
արտերկրում բնակվող ծնողի հա մա ձայնությունը, իրավասու հովանավորի՝ 
դիմումը ներ կա յաց նելու պահին առնվազն մեկ տարի գործողության մեջ 
գտնվող աշ խա տանքային պայ մանագրի պատճենը, որի մեջ նշվում է նաև 
տարեկան աշխատավարձը, իրավասու հովանավորին պատկանող հարկային 
հայտարարագիր, առնվազն մեկ տարի դեռ վավերականության ժամ-
կետ ունեցող անձնագիր, ինչպես նաև նախկին անձնագրերը և իրավասու 
հովանավորի անձնագրի ու Իռլանդիայում գրանցման վկայականի 
պատճենը։ Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ունեցողների՝ օրինականորեն բնա-
կություն հաստատած ամուսիններն ու խնամքի տակ գտնվող անձինք իրենց 
անհատական աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը ձեռք բերելու իրա վունք ունեն, 
որը ենթակա չէ աշ խա տա շու կայի ուսումնասիրման (Ձեռնարկությունների 
հարցերով վարչություն, 2007 թ.):

Սակայն վերոհիշյալ իրա վունքից կարող են օգտվել միայն այն քա ղա-
քա ցիները, որոնց նկատմամբ ներ կա յացվում է վիզայի պա հանջը։ Այն 
քաղաքացու ըն տա նիքի անդամները, որի նկատմամբ ներ կա յացվում է վիզայի 
պա հանջը, կարող են դիմել բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա-
նալու համար երկիր ժամանելուց հետո, սակայն նրանց նկատմամբ կիրառվող 
քա ղա քա կանության վե րա բեր յալ որևէ հրապարակված տեղեկություններ 
գոյություն չունեն։

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն սո վո րա բար տրվում է հովանավորին տրա մա դրվող բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության նույն ժամ կետով։

2.3.3.2 Աշխատանքը

«Գրին քարտերը»

«Գրին քարտ» ստա նալու համար դիմողը պետք է ունենա այնպիսի աշ խա-
տանքի առաջարկ, որի տարեկան աշխատավարձը լինի 60 000 եվրոյից 
բարձր, կամ լինի ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող մաս-
նա գի տություն՝ 30 000–59 999 եվրո տարեկան աշխատավարձով (օրինակ՝ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առողջապահություն, գիտություն ու 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տեխնիկա, շինարարական և ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուններ)։ Առաջարկվող 
աշ խա տանքը պետք է լինի առնվազն երկու տարով, իսկ առաջարկը պետք է 
արված լինի Իռլանդիայի՝ Ընկերությունների գրանցման գրա սե նյակում և 
հարկային մարմիններում գրանցված և Իռլանդիայում առևտրային գոր ծու-
նեու թյուն իրա կա նաց նող գործատուի կողմից։ Հմտությունների սահ մանված 
նվա զա գույն մա կար դակն այն է, որ դիմողն ունենա «տվյալ աշ խա տանքի 
համար անհրաժեշտ որակավորումները, հմտությունները կամ փորձը»։ 
Դիմումից չի կարող հետևել, որ գործատուի աշխատուժի 50 տոկոսը լինեն 
ԵՏՏ-ից դուրս բնակվող աշ խա տողներ։

«Գրին քարտի» թույլ տվու թյունների համար կարող է դիմել գործատուն կամ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող աշ խա տողը, որը և ստանում է թույլ-
տվու թյունը։ Սովորաբար «գրին քարտի» թույլ տվու թյունները տրվում են 
երկու տարի ժամ կետով։ Սովորաբար աշ խա տողն իր գործատուի մոտ կա-
տա րում է վարձու աշ խա տանք առաջին տասներկու ամիսների ընթացքում, 
որից հետո նա կարող է կրկին դիմում ներ կա յաց նել մեկ այլ գործատուի մոտ 
աշխատելու թույլտվության համար։ Երկու տարին լրանալուց հետո «գրին 
քարտի» թույլ տվու թյունը կարող է երկարաձգվել անորոշ ժամ կետով։ Առաջին 
երկու տարիների ավարտին «գրին քարտի» թույլ տվու թյուն ունեցողներն իրա-
վունք ունեն դիմելու «մշտական բնա կության» համար։ Առաջին անգամ «գրին 
քարտի» թույլտվության համար դիմելու տուրքը կազմում է 1000 եվրո, սակայն 
թույլտվության երկարաձգման համար՝ 1500 եվրո։

Վարձու աշ խա տանքը

Իռլանդիայում օրինականորեն բնակվող, սակայն քա ղա քա ցիություն չունեցող 
որոշ անձինք ազատված են աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու 
պարտավորությունից։ Ազատված են «Որպես փախստական ճանաչված 
անձինք ու նրանց ըն տա նիքի անդամները, ինչպես նաև ցանկացած անձ, 
ում Նախարարը երկրում գտնվելու թույլ տվու թյուն է շնորհում, և ով տվյալ 
պե տու թյունում աշխատում է այդ թույլտվությամբ սահ մանված պայ մանով, 
որ անձը կարող է աշխատել» («Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» 
ակտի 2–րդ հոդված)։ Նշված վերջին կա տե գո րիան հիմնականում ներառում 
է. Իռլանդիայի քա ղա քա ցիների ամուսիններին, Իռլանդիայում ծնված և 
Իռլանդիայի քա ղա քա ցիություն ունեցող երեխաների ծնողներին, երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց, երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցի հանդիսացող՝ «գրին քարտի» կամ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն 
ունեցող աշ խա տողներին և օժանդակ պաշտպանություն կամ մարդասիրական 
նկատառումներով բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն ստացած անձանց 
ամուսիններին։

Աշխատանքի թույլ տվու թյունը տալիս է միայն աշխատելու հնա րա վորու թյուն։ 
Անհրաժեշտ կլինի նաև, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին նախապես սահ-
մանված ըն թա ցա կարգերի հա մա ձայն վիզա կամ բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ ստա նալու միջոցով պահպանի ներ գաղթի օրենքները։
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Աշխատանքի առաջարկը պետք է ներառի 30 000 եվրոն գերազանցող 
տարեկան աշխատավարձ և չպետք է լինի բացառված կա տե գո րիաների 
շարքից, օրինակ՝ գրա սե նյակային և վարչական պաշտոններ, ընդհանուր 
արտադրական և օժանդակ անձ նա կազմ, ինժեներական և արտադրական 
անձ նա կազմ, հյուրանոցային զբոսաշրջության և սպասարկող անձ նա-
կազմ (բացի խոհարարներից), արհեստավորներ, փորձնակներ և երեխա 
խնամողներ։ Աշխատանքի առաջարկը պետք է արված լինի Իռլանդիայի՝ 
Ընկերությունների գրանցման գրա սե նյակի և հարկային մարմինների կողմից 
գրանցված և Իռլանդիայում առևտրային գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող 
գործատուի կողմից։ Անհրաժեշտ է բավարարել աշ խա տա շու կայի ուսում-
նա սի րության պա հանջները, իսկ դիմումից չի կարող բխել, որ գործատուի 
աշխատուժի 50 տոկոսը կազմեն ԵՏՏ-ից դուրս բնակվող աշ խա տողները։

«Գրին քարտի» թույլ տվու թյունների դեպքում աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյունների համար կարող է դիմել գործատուն կամ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի 
հանդիսացող աշ խա տողը, որը և ստանում է թույլ տվու թյունը։ Այս դեպքում ևս 
աշ խա տողը սո վո րա բար իր գործատուի մոտ կա տա րում է վարձու աշ խա տանք 
առաջին տասներկու ամիսների ընթացքում, որից հետո նա կարող է կրկին 
դիմում ներ կա յաց նել մեկ այլ գործատուի մոտ աշխատելու թույլտվության 
համար։ Այ նուա մե նայ նիվ, աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ունեցողին մշտական 
բնա կություն շնորհելու վե րա բեր յալ որևէ հստակ դրույթ նա խա տես ված չէ։ 
Աշխատանքի թույլտվության ձեռքբերման համար սահ մանված տուրքերը 
տարբեր են. մինչև վեց ամիս վավերականության ժամ կետով թույլտվության 
համար՝ 500 եվրո, իսկ մինչև երկու տարի վավերականության ժամ կետով 
թույլտվության համար՝ 1000 եվրո։ Աշխատանքի թույլտվության գործողության 
ժամ կետը կարող է երկարաձգվել երեք տարով, որի համար սահ մանված 
տուրքը կազմում է 1500 եվրո։ Այնուհետև աշ խա տանքի թույլտվության 
գործողության ժամ կետը կարող է երկարաձգվել անորոշ ժամ կետով, որի 
համար որևէ տուրք սահ մանված չէ։

Աշխատողների տեղափոխումը ըն կերությունների ներսում

Թույլտվությունների այս տեսակը խիստ սահ մանափակ է. այն տրվում է միայն 
բարձրաստիճան ղեկավարներին, անձ նա կազմի առանցքային անդամներին 
կամ վե րա պատ րաստում անցնող աշ խա տողներին։ Տվյալ հաստիքի համար 
սահ մանված աշխատավարձը պետք է կազմի 40 000 եվրո։ Երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցի հանդիսացող՝ փոխադրվող աշ խա տողը մինչև տեղափոխումը պետք 
է նվա զա գույնը 12 ամիս աշխատած լինի ար տա սահ մանյան ըն կերությունում։

Փաստաթղթերի ձևակերպման համար սահ մանված տուրքը կազմում է՝ մինչև 
6 ամիս ժամ կետով՝ 500 եվրո, 6–24 ամիս ժամ կետով՝ 1000 եվրո և մինչև 36 
ամիս ժամ կետով՝ 1500 եվրո։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Շրջանավարտների ռեժիմը

Պահանջվող հիմնական որակավորումն այն է, որ անհատը պետք է ունենա 
կոչում (բակալավրի, մագիստրոսի կամ դոկտորի)՝ շնորհված Իռլանդիայի 
բարձրագույն ուսում նա կան հաստատության կողմից 2007 թվականի 
հունվարի 1–ից հետո։ Ըստ Ձեռնարկությունների, առևտրի և զբաղվածության 
հարցերով վարչության՝ ռեժիմի նպա տակն է փնտրել աշ խա տանք և ստա-
նալ «գրին քարտ» կամ աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն։ Այդպիսի որակավորում 
ունեցող անձինք աշ խա տանք փնտրելու համար հանձնած իրենց քննության 
արդյունքները ստա նալու ամսաթվից հետո ստանում են իրենց ուսանողի 
թույլտվության ժամ կետը վեց ամսով երկարաձգելու իրա վունք։ Այդ վեցամսյա 
ժա մա նակահատվածի ընթացքում անձը շաբաթական մինչև 40 ժամ 
աշխատելու իրա վունք ունի, սակայն նա չի կարող կա տա րել ոչ վարձու աշ խա-
տանք կամ զբաղվել ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյամբ։ Նշված ռեժիմի 
համար որևէ հատուկ տուրք սահ մանված չէ։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ունենալու պա հանջից ազատված բնա կության/
կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց կա տե գո րիաները ազատված են 
նաև Ձեռնարկատիրական գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերելու պա հանջից, եթե տվյալ պե տու թյունում նրանք ցանկանում են կա տա-
րել ոչ վարձու աշ խա տանք։

Հակառակ դեպքում դիմողները պետք է ապացուցեն, որ առաջարկվող ձեռ-
նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան իրականացման արդյունքում տվյալ պե-
տու թյանը կփոխանցվի 300 000 եվրո։ Նոր նախագծի դեպքում, առաջարկվող 
ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան միջոցով պետք է աշ խա տանքով 
ապահովվի առնվազն երկու ԵՏՏ քա ղա քա ցի. որպես այլընտրանք, այն 
պետք է առնվազն պահպանի գործող ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան 
մեջ առկա աշխատատեղերի քանակը։ Առաջարկվող ձեռ նար կա տի րական 
գոր ծու նեու թյան արդյունքում «տվյալ պե տու թյունում պետք է բարգավաճի 
առևտրային գոր ծու նեու թյունը և աճի մրցակցությունը»։ Առաջարկվող ձեռ նար-
կա տի րական գոր ծու նեու թյունն իրենից պետք է ներ կա յաց նի նաև մրցակցային 
առևտրային ըն կերություն և դիմողին ապահովի այնքան եկամտով, որ 
վերջինս կարողանա հոգալ իր և իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ապրուստի 
ու կացարանի հետ կապված ծախսերը՝ առանց սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան 
համակարգից օգտվելու կամ վարձու աշ խա տանք կա տա րելու։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Իռլանդիայում սեզոնային աշ խա տողների համար որևէ հատուկ ռեժիմ սահ-
մանված չէ։ Աշխատանքի այս տեսակի համար դիմումը պետք է ներ կա յացվի 
աշ խա տանքի թույլտվության ընդհանուր ռեժիմի համար սահ մանված ըն թա-
ցա կարգի հա մա ձայն։
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2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Իռլանդիայում սովորելու ցանկություն ունեցող երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցիները պետք է ներ կա յաց նեն փաստաթղթեր, որոնք վկայում են հետևյալի 
մասին. մասնակցություն մասնավոր դասընթացներին, որոնք ներառում 
են շաբաթական առնվազն 15 ժամ ցերեկային ուսուցման դասընթացներ, 
ուսում նա կան հաստատությանը անհրաժեշտ վարձերի վճարում, կոնկրետ 
դասընթացին հաճախելու համար անհրաժեշտ ակադեմիական կարողություն, 
տվյալ դասընթացների (բացի անգլերեն լեզվի դասընթացներից) մասնակցելու 
համար անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն, բավարար ֆի նան սա կան 
միջոցներ, մասնավոր բժշկական ապա հո վա գրու թյուն, հա մա պա տաս խան 
բացատրություն կրթու թյան մեջ եղած ցանկացած բացի համար, ինչպես նաև՝ 
Իռլանդիայում դասընթացների ավարտից հետո մշտական բնա կության երկիր 
վերադառնալու մտադրություն։

Ուսումնական թույլ տվու թյունը տրվում է մեկ տարի ուսման ժա մա-
նակահատվածով և յուրաքանչյուր տարի երկարաձգվում է ըստ 
դասընթացների տևո ղու թյան, եթե ուսանողին իրա վունք է տրվում շարունակել 
դասընթացները (օրինակ՝ եթե նա պատշաճ կերպով հաճախել է դասերին, 
կամ նախորդ տարիներին հանձնել է քննությունները և ունի բավարար ֆի նան-
սա կան միջոցներ)։

Ուսանողներն իրա վունք ունեն կա տա րել այսպես կոչված «պատահական աշ-
խա տանք»՝ պայ մանով, որ նրանք հաճախեն առկա ուսուցման դասընթաց-
ներին, որոնց շնորհիվ նրանք կստանան Կրթության և գիտության նախարարի 
կողմից ճանաչված որակավորումներ և պայ մանով, որ աշ խա տանքային 
ծանրաբեռնվածությունը չգերազանցի շաբաթական 20 ժամը, կամ կա տա րեն 
լրիվ աշխատաժա մա նակով աշ խա տանք քոլեջում հերթական արձակուրդների 
ընթացքում։

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կողմից օրինական միգրացիային վերաբերող՝ 
ԵՄ չափանիշների կիրառումը պարտադիր չէ Իռլանդիայի համար՝ հա մա-
ձայն Ամստերդամի պայ մանագրի, որով ընտրության հնա րա վորու թյուն է 
տրվում ԵՀ պայ մանագրի 62–րդ և 63–րդ հոդվածներով ըն դուն ված միջոցները 
կիրառելու կամ չկիրառելու համար։ Իռլանդիան իր ընտրության համար 
որպես հիմք ներ կա յաց նում է Միացյալ Թա գա վո րու թյան դիրքորոշումը, քանի 
որ այդ պե տու թյուններն ունեն «ազատ տեղաշարժի ընդհանուր գոտի»։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, Միացյալ Թա գա վո րու թյան՝ ԵՄ կանոնագրքին չմասնակցելը 
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նույնպես արտացոլում է ԵՄ մա կար դակով կար գա վորվող որոշումներ չըն դու-
նելու ցանկությունը։

Ներկայումս Իռլանդիան «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» հրա-
հանգին, «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» Խորհրդի 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 22–ի 2003/86/ԵՀ հրա հանգին ու «Երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձ հանդիսացող երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիների կար գա վի ճակի վե րա բեր յալ» Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 
25–ի 2003/109/ԵՀ հրա հանգին առնչվող հետևողական քա ղա քա կանություններ 
չի իրա կա նաց նում։ Ուստի, ընդհանուր առմամբ դժվար է ասել, թե Իռլանդիայի 
կողմից իրականացվող քա ղա քա կանությունները հա մա պա տաս խանում են 
արդյոք նշված չափանիշներին, թե ոչ։ Սույն Հրահանգներին Իռլանդիայի 
մասնակցության ամենահստակ առավելությունը կլիներ նշված քա ղա քա-
կանությունների մշակման պա հանջը՝ առնվազն սույն Հրահանգներով 
պաշտպանված երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կա տե գո րիաների համար։

Իռլանդիան միացել է Մար դու իրա վունքների եվրոպական կոնվենցիային։ 
Հաշվի առնելով ըն տա նիքի ընդունման արդեն քննարկված՝ Իռլանդիայի քա-
ղա քա կանությամբ նա խա տես վող սահ մանափակումները՝ զարմանալի չէ, որ 
դիմողները հաճախ հիմնվում են Կոնվենցիայի՝ ներ գաղթի դեպքերի վե րա բեր-
յալ դրույթների, մասնավորապես, 8–րդ հոդվածի վրա։ Իռլանդիայի դա տա-
րանները հետևում են Անգլիայի վերաքննիչ դա տա րանի կողմից որդեգրված 
սահ մանափակող դիրքորոշմանը (Կիրպացին (Cirpaci) ընդդեմ Ար դա րա դա-
տու թյան նախարարի (2005 թ.)): Այս մոտեցման առանձ նա հատ կու թյունն 
այն է, որ այստեղ ընդգծվում է պե տու թյան՝ ներ գաղթի հսկողության վրա 
հիմնվելու իրա վունքը՝ որպես պետական քա ղա քա կանության փաստարկ, 
զույգի՝ իրենց բնա կության/կա ցու թյան վայրի ընտրության իրա վունքի 
նկատմամբ հարգանքի բացակայությունը և զույգի իրազեկությունը ամուս-
նու թյան պահին ամուսիններից մեկի՝ ներ գաղթի իրա վունքներ չունենալու 
մասին։ Ամուսիններից մեկի երկրում բնա կություն հաստատելիս իռլանդացի 
ամուսնու առաջ ծառացած օբյեկտիվ դժվարություններն անտեսելու դեպքում 
կարող է համարվել, որ դատական այս փորձը չի հա մա պա տաս խանում այն 
մոտեցմանը, որը Մար դու իրա վունքների եվրոպական դա տա րանը, 8–րդ 
հոդվածի հա մա ձայն, կիրառել է այնպիսի գործերի դեպքում, ինչպիսիք են 
Յիլդիսն (Yildiz ) ընդդեմ Ավս տրիայի (2003 թ.)։

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներգաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը 

Ներգաղթի վե րա բեր յալ օրենս դրու թյան և քա ղա քա կանության մասին 
հրապարակված ուղեցույցների բացակայության, ինչպես նաև նախարարի 
հայեցողական իրա վունքի վրա համակարգի կենտրոնացման արդյունքում 
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դժվար է տարբերակել կիրառվող կանոնները։ Միևնույն ժա մա նակ, նույնիսկ 
ներ գաղթի համար սահ մանված պա հանջների վե րա բեր յալ տեղեկությունների 
մատչելիության դեպքում, մինչև այժմ ներ գաղթի գործընթացների և 
համայնքների վրա դրանց ազդեցությունների պաշտոնական ուսում նա սի-
րության գործելակերպ գոյություն չունի։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Ներգաղթի և դրա հետ կապված հետևանքների (օրինակ՝ «ուղեղների 
արտահոսքի») առն չու թյամբ Իռլանդիան որևէ հա մա ձայնագիր չի կնքել կամ 
ոչ մի ձևով չի համագործակցում երրորդ երկրների հետ։
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Այլ աղբյուրներ

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտ, 1935 թ. (1935 թ.–ի թիվ 14), 1935 թվականի 
ապրիլի 10 («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտ)։

«Իռլանդիայի քա ղա քա ցիության մասին» ակտ, 1956 թ. (1956 թ.–ի թիվ 26), 
1956 թվականի հուլիսի 17։

«Փախստականների մասին» ակտ, 1996 թ. (1996 թ.–ի թիվ 17), 1996 թվականի 
հունիսի 26։

«Ներգաղթի մասին» ակտ, 1999 թ. (1999 թ.–ի թիվ 22), 1999 թվականի հուլիսի 7։

«Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» ակտ, 2003 թ. (2003 թ.–ի թիվ 7), 
2003 թվականի ապրիլի 10 («Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» ակտ)։

«Ներգաղթի մասին» ակտ, 2004 թ. (2004 թ.–ի թիվ 1), 2004 թվականի 
փետրվարի 13։

«Աշխատանքի թույլ տվու թյունների մասին» ակտ, 2006 թ. (2006 թ.–ի թիվ 16), 
2006 թվականի հունիսի 23։

«Ներգաղթի մասին» ակտ, 2004 թ. (Վիզաներ) (Թիվ 2) Հրաման 2006 (SI 2006 
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թվականի թիվ 657), 2006 թվականի դեկտեմբերի 18 («Ներգաղթի մասին» 
ակտ):

«Օտար երկ րա ցիների մասին» հրաման, 1946 թ. (SRO 1946 թ.–ի թիվ 395), 1946 
թվականի նոյեմբերի 28 («Օտար երկ րա ցիների մասին» հրաման)։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» հրաման (Բացառություն) 1999թ., (SI 1999 
թվականի թիվ 97), 1999 թվականի ապրիլի 20։

«Ներգաղթի, բնա կության/կա ցու թյան և պաշտպանության մասին» օրենքի 
նախագիծ, 2007 թվականի ապրիլի 27 («Ներգաղթի մասին» օրենքի 
նախագիծ):

ԱՕ և ԴԼ (AO and DL) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և 
իրավական բարեփոխումների հարցերով նախարարի [2003] 1 IR 1։

Բոդն (<pt377>Bode</pt377>) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և 
իրավական բարեփոխումների հարցերով նախարարի [2006] IEHC 341:

Կիրպացին (Cirpaci) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և 
իրավական բարեփոխումների հարցերով նախարարի [2005] IEHC 42։

Ֆէքիհն (Fakih) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և իրավական 
բարեփոխումների հարցերով նախարարի [1993] 2 IR 406։

Գութրանին (Gutrani) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան, հավասարության և 
իրավական բարեփոխումների հարցերով նախարարի [1993] 2 IR 427։

Լաուրենթին (Laurentiu) ընդդեմ Ար դա րա դա տու թյան,հավասարության և 
իրավական բարեփոխումների հարցերով նախարարի [1999] 4 IR 26։

Լեոնտյավան (Leontjava) ընդդեմ Դատախազության ղեկավարի [2004] 1 IR 591։

Ռ. (Մահմուդ) R (Mahmood) ընդդեմ Ներքին գործերի հարցերով պետական 
քարտուղարի [2001] 1 WLR 840 (Միացյալ Թա գա վո րու թյան գործը):

Վիճակագրական կենտրոնական գրա սե նյակ, Բնակչության և միգրացիայի 
ցուցանիշները. Ապրիլ, 2006 թվական (2006) (Միգրացիայի ցուցանիշներ 2006 
թվական).

Կենտրոնական վիճակագրական գրա սե նյակ, 2006 թվականի մարդահամար - 
ժողովրդագրական հիմնական արդյունքները(2006թ.) (Մարդահամար, 2006թ.)։

Ձեռնարկությունների, առևտրի և զբաղվածության հարցերով վարչություն, 
Վարձու աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ունեցող անձանց ամուսինների և նրանց 
խնամքի տակ գտնվող անձանց աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու 
ուղեցույց (2007թ.) (Ձեռնարկությունների հարցերով վարչություն, 2007թ.). 
Առցանց մատչելի է՝ http://www.entemp.ie/publications/labour/2007/guidespousals.
pdf
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Իսպանիա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Վերջին տասնամյակներում դեպի Իս պա նիա կա տա րվող ներ գաղթը 
զգալիորեն ավելացել է։ Ըստ մունիցիպալ հաշվառման տվյալների, 1995 
թվականի դրությամբ Իս պա նիայում առկա էին դրա տարածքում բնակվող 
ընդամենը 500 000 օտար երկ րա ցի, որոնց թիվը կազմում էր բնակչության 
ընդհանուր թվի 2 տոկոսը։ Ի համեմատ դրա՝ 2007 թվականի սկզբին Իս պա-
նիայում առկա էին ավելի քան 4.48 միլիոն օտար երկ րա ցիներ, որոնք ներ կա-
յաց նում էին ընդհանուր բնակչության 9.9 տոկոսը (Ազգային վիճակագրության 
ինստիտուտ)։ 

Վերջին տասը տարիների ընթացքում ներ գաղթի քա ղա քա կանությունը, 
որն իրականացվել է իրար հաջորդող իսպանական կա ռա վա րու թյունների 
կողմից, բաղկացած էր միգրացիոն հոսքերի կար գա վորմանն ուղղված 
փորձերից՝ ի պատասխան ազգային աշ խա տա շու կայի կարիքներին, ինչը 
հանգեցրել է ներ գաղ թող աշ խա տողի քվոտաներ սահ մանելուն։ Անօրինական 
ներ գաղթի և մարդկանց թրաֆիքինգի հանցավոր խմբավորումների դեմ 
պայքարին ուղղված՝ սահ մաններին առնչվող քա ղա քա կանությունը նույնպես 
համարվել է առաջնահերթություն վերջին տասնամյակի ընթացքում։ 
Ավելին, Իս պա նիայի կողմից վերջերս իրականացրած ներ գաղթի քա ղա քա-
կանությունը բնութագրվում է շարունակական բնույթ կրող կար գա վորման 
գործընթացներով։ 

Մի շարք փորձեր են կա տա րվել ներ գաղթը կառավարելու համար, սակայն 
օրենսդրական անկայունությունը, անապա հո վու թյունը և կիրառելի կանոնների 
վե րա բեր յալ ապատեղեկատվությունը՝ ներ գաղթի հակասական քա ղա-
քա կանության ուղղությունների հետ միասին, հանգեցրել են մոտ 1 300 000 
անկանոն կար գա վի ճակով ներ գաղ թողների առկայությանը Իս պա նիայում։ 
Ավելին, ներ գաղթած բնակչության ինտեգրման բացակայությունը հանգեցրել 
է հյուրընկալող հա սա րա կու թյան և նորեկների միջև հակասությունների 
առաջացմանը։ 

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Իս պա նիայի օրենս դրու թյամբ տարբերակվում են երկու իրավիճակներ. Իս-
պա նիայում օտար երկ րա ցիները կարող են ունենալ կա՛մ երկրում գտնվելու 
կար գա վի ճակ, կա՛մ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ։ Երկրում գտնվելը 
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սահ մանվում է որպես ներկայություն Իս պա նիայի տարածքում մինչև 90 օր 
ժամ կետով՝ բացառությամբ ուսանողների դեպքում, որոնք կարող են երկրում 
գտնվել այն դասընթացների տևո ղու թյանը հավասար ժա մա նակահատվածով, 
որոնց մասնակցելու համար ընդունվել են հա մա պա տաս խան կրթական 
հաստատություններ։ Մյուս կողմից, բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ 
ունեցողներն այն օտար երկ րա ցիներն են, որոնք Իս պա նիայում ապրում են 
բնա կության/կա ցու թյան վավեր թույլտվության հիման վրա։ Նրանք կարող 
են լինել ժա մա նակավոր կամ մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակում։ Օրենսդրությամբ նա խա տես վում է նաև երեք հատուկ իրավիճակ. 
հատուկ ռեժիմ ուսանողների համար, քա ղա քա ցիություն չունեցող անձանց 
բնա կություն/կա ցու թյուն, փաստաթղթային խնդիրներով մարդիկ և փախս տա-
կան ներ, ինչպես նաև ան չա փա հասների բնա կություն/կա ցու թյուն։ 

Համապատասխանաբար, կարելի է նշել, որ առկա են երկու հիմնական իրա-
վական կար գա վի ճակներ, երբ երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներն Իս պա նիայում 
կարող են գտնվել որպես այցելուներ կամ բնա կության/կա ցու թյան իրա-
վունք ունեցող անձինք։ Այցելուն Իս պա նիայի տարածքում կարող է գտնվել 
սահ մանափակ ժամ կետով, որը սկզբունքորեն չի գերազանցում 90 օրը, և 
որի համար չի պա հանջվում նախնական թույլ տվու թյուն, բացի, հարկ եղած 
դեպքում՝ երկիր մուտք գործելու համար անհրաժեշտ վիզայի պա հանջից։ Մյուս 
կողմից, բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք ունեցող անձի կար գա վի ճակը 
հստակ սահ մանված է օրենքով, որով պա հանջվում է մշտապես կամ ժա մա-
նակավորապես բնակվելու համար թույլ տվու թյուն։ 

Ժամանակավոր ու մշտական բնա կության/կա ցու թյան և հատուկ ռեժիմների 
շրջանակներում օրենս դրու թյամբ կար գա վորվում են է ըն տա նիքի անդամների, 
վարձու և ոչ վարձու աշ խա տանք կա տա րող անձանց ու ուսանողների մուտքը և 
բնա կությունը/կա ցու թյունը։ 

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Օտարերկրացու բնա կության երկրում գտնվող՝ Իս պա նիայի դեսպանությունը 
կամ հյուպատոսարանն այն իրավասու մարմինն է, որն ընդունում է վիզայի 
համար դիմումները և այնուհետև տրա մա դրում վիզան։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ բնա կության/կա ցու թյան վիզաների առն-
չու թյամբ դեսպանությունը կամ հյուպատոսարանը պետք է (եթե ներ կա-
յացվող պա հանջը անըն դու նելի չէ) պա հանջն ուղարկի Արտաքին գործերի և 
համագործակցության նախարարություն, ինչպես նաև այն շրջանի կա ռա վա-
րու թյան լիազոր ներ կա յացուցչական կամ ենթաներ կա յացուցչական մարմին, 
որտեղ ցանկանում է բնակվել դիմողը։ Լիազոր ներ կա յացուցչական կամ 
ենթաներ կա յացուցչական մարմինը վիզայի մեջ ներառվող բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրող իրավասու մարմինն է։ 
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Իսպանիա

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Իս պա նիա մուտք գործելու համար երրորդ երկրի քաղաքացուց պա հանջվում 
է վիզա՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մի ջազ գա յին պայ մանագրով այլ 
բան է նա խա տես ված։313 Վիզաների համար դիմումները ներ կա յացվում են Իս-
պա նիայի՝ օտարերկրացու բնա կության/կա ցու թյան վայրի երկրում գտնվող 
դեսպանությունում կամ հյուպատոսարանում, իսկ վիզաները կարող են տրա-
մա դրվել տարանցիկ փոխադրման, երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու, 
բնա կության/կա ցու թյան կամ ուսման նպա տակներով։ 

Երկրում ժա մա նակավորապես գտնվելու վիզայով թույլատրվում է Իս պա-
նիայում գտնվել՝ վեց ամսվա ընթացքում առա վե լա գույնը 90 օր ժամ կետով։314 
Բնակության/կա ցու թյան վիզայով օտարերկրացուն թույլատրվում է բնակվել 
Իս պա նիայում։ Այն տրա մա դրվում է երեք ամսից ոչ ավելի ժամ կետով, 
սակայն այն ներառում է բնա կության/կա ցու թյան նախնական թույլ տվու թյունը։ 
Տարբերակվում են բնա կության/կա ցու թյան տարբեր տեսակի վիզաներ։ 

Բնակության/կա ցու թյան վիզայի առաջին տեսակով ներ գաղ թողին թույլա-
տրվում է բնակվել Իս պա նիայում՝ առանց որևէ մաս նա գի տա կան գոր  ծու-
նեու  թյուն իրա կա նաց նելու։ Վիզայի դիմումին կից պետք է ներ կա յացվեն հե-
տևյալ փաստաթղթերը. վավեր անձնագիր, դատվածության բացա կայու  թյան 
մասին տեղեկանք կամ համարժեք փաստաթուղթ, բժշկական տեղե կանք, և 
փաստաթղթեր՝ հավաստելով բավարար ֆի նան սա կան միջոց ների առկա-
յությունը։ Այս տեսակի վիզան ներառում է մի քանի ենթակա տե գո րիաներ։ 

Ընտանիքի վերախմբավորման նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան վիզան 
տրա մա դրում է Իս պա նիայում օրինական կերպով բնակվող օտար երկ րա-
ցիների հարազատներին՝ ընտանեկան և անձնական կյանքի իրա վունքը երաշ-
խա վորելու նպա տակով։ Վերախմբավորումից և Իս պա նիայում օրինական 
կերպով բնակվելուց հետո հովանավորի ամուսինը կամ նրա՝ 16 տարին 
լրացած երեխաները կարող են դիմել աշխատելու և վարձատրվող գոր ծու նեու-
թյուն կամ աշ խա տանք կա տա րելու թույլ տվու թյուն ստա նալու համար։ 

Մյուս կողմից, շահույթ ստա նալու նպա տակ չհետապնդող գոր ծու նեու թյան 
իրականացման համար բնա կության/կա ցու թյան վիզա տրա մա դրվում է, եթե 
Իս պա նիայում բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը տնտեսական գոր ծու նեու-
թյուն իրա կա նաց նելը չէ։ Այս տեսակի վիզա ստա նալու համար պետք է ապա-
ցույցներ ներ կա յացվեն՝ Իս պա նիայում գտնվելու ընթացքում սեփական ապ րուս-
տը հոգալու համար բավարար տնտեսական միջոցների առկայության մասին։

313 Այն երկրիների ցանկը, որտեղից եկող քա ղա քա ցիներից երկրում կարճաժամ ետ գտնվելու 
համար վիզա չի պա հանջվում, սահ մանվում է Խորհրդի 539/2001 կա նո նա կարգի վրա հղում կա-
տա րելու միջոցով (Սահմանադրական օրենք, 18–րդ հոդված, Կիրարկող կա նո նա կարգ, 42–րդ 
հոդված, 44–րդ հոդված, 159–րդ հոդված, 160–րդ հոդված, 161–րդ հոդված, 162–րդ հոդված)։
314 Որոշակի մի քանի երկրների քա ղա քա ցիներ կարող են դիմել Իս պա նիայում լրացուցիչ ժամ-
կետով մնալու համար՝ իրենց կողմից երկրում գտնվելու առաջին երեք ամսվա ընթացքում, 
սակայն այդ թույլ տվու թյունը շնորհվում է միայն բացառիկ հան գա մանքներում։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն չպա հանջող գոր ծու նեու թյան իրականացման 
նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան վիզա ստա նալու համար դիմողը պետք է 
սկզբում ստանա պաշտոնական հավաստագիր՝ Իս պա նիայի իշխա նու թյուն նե րի 
կողմից աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն չպա հանջելու հայտա րարու թյան մասին։ 

Աշխատանքի և բնա կության/կա ցու թյան համար վիզայով օտարերկրացուն 
տրա մա դրվում է Իս պա նիայում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա-
նաց նելու և բնակվելու հնա րա վորու թյուն։ Վիզայի համար դիմումին կից 
պետք է ներ կա յացվեն հետևյալ փաստաթղթերը. անձնագիր, դատվածության 
բացակայության մասին տեղեկանք կամ համարժեք փաստաթուղթ, բժշկական 
տեղեկանք, և բնա կության/կա ցու թյան ու աշ խա տանքի պայ մանական թույլ-
տվության պատճենը։ 

Եվ վերջում կարելի է նշել, որ ուսման նպա տակով տրա մա դրվող վիզաները, 
որոնցով օտար երկ րա ցիներին հնա րա վորու թյուն է տրվում մնալ Իս պա նիայում 
դասընթացներին, կրթական ծրագրերին կամ գիտահետազոտական աշ խա-
տանքներին մասնակցելու նպա տակով։ 

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Որպես ընդհանուր կանոն, օտար երկ րա ցիների վե րա բեր յալ կայացված վարչա-
կան որոշումները և վճիռները կարող են բողոքարկվել։ Բողոքարկման գործ ըն-
թացը իրականացվում է ընդհանուր իրավական ռեժիմով՝ բացառու թյամբ ար-
տաքսման որոշ հատուկ դեպքերի։ Որոշումներին կից ներ կա յացվում են տեղե-
կու թյուններ որոշման դեմ իրավական պաշտպանության հնա րա վոր միջոցների, 
բողոքարկման իրավասու մարմնի և բողոքարկման ժամ կետի վե րա բեր յալ։ 

Պետք է ներ կա յացվեն վիզայի մերժման պատճառները, եթե տվյալ վիզան հայցել 
են ըն տա նիքի վե րա միա վորման կամ վարձատրվող աշ խա տանքի նպա տակով 
բնա կության/կա ցու թյան համար։ Եթե վիզայի մերժումը պայ մանավորված է 
այն փաստով, որ դիմողը ներառված է 1990 թվականի հունիսի 14–ի Շենգենյան 
հա մա ձայնագրի կիրառման հա մա ձայնագրով սահ մանված՝ անթույլատրելի 
համարվող անձանց ցանկում, ապա դիմողին տեղեկացվում է դրա մասին այդ 
հա մա ձայնագրով սահ մանված կանոններին հա մա պա տաս խան։ 

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են «երկրի 
ներսում» Ներքին գործերի նախարարության և Աշխատանքի ու սո ցիա լա-



357

Իսպանիա

կան հարցերի նախարարության կողմից, որոնք երկուսն էլ գործում են յուրա-
քանչյուր նահանգում կա ռա վա րու թյան լիազոր ենթաներ կա յացուցչական 
մարմ նի՝ Օտար երկ րա ցիների հարցերով բյուրոյի միջոցով (Սահմանադրական 
օրենք, հոդված 67(2), Կիրարկող կա նո նա կարգ, 159–րդ հոդված, 160–րդ 
հոդված, 161–րդ հոդված, 162–րդ հոդված)։

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Իս պա նիայում բնակվելու (այսինքն՝ երեք ամսից ավելի ժամ կետով գտնվելու) 
ցանկություն ունեցող օտարերկրացուց պա հանջվում է ունենալ բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ Հիմնական տարբերակում է դրվում ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան, որի տևո ղու թյունը տատանվում է երեք 
ամսից մինչև հինգ տարի, և մշտական բնա կության/կա ցու թյան միջև։ Քանի որ 
պայ ման ները և պա հանջները մեծապես պայ մանավորված են այն կար գա վի-
ճակով, որի համար դիմում են, դրանց վե րա բեր յալ վերլուծությունը կներ կա-
յացվի հաջորդող բաժիններում։ 

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և դրանց նկատմամբ 
վարչական կամ դատական վերահսկողությունը

Որպես ընդհանուր կանոն, օտար երկ րա ցիների վե րա բեր յալ կայացված վար-
չա կան որոշումները և վճիռները կարող են բողոքարկվել։ Դրանց կիրարկ-
մանն ուղղված գործընթացն իրականացվում է ընդհանուր իրավական ռեժի-
մով՝ բացառությամբ արտաքսման որոշ հատուկ դեպքերի։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կություն/կա ցու թյուն

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է ոչ 
պակաս, քան 90 օրից մինչև հինգ տարի ժամ կետով։ Այն կարող է տրա մա-
դրվել մի քանի նպա տակների համար, որոնց են օրինակ՝ բնա կությունը/կա ցու-
թյունը առանց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան իրականացման, ըն տա նիքի 
վե րա միա վորումը կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան իրականացումը 
(վարձու և ոչ վարձու աշ խա տանքը)։ Նման թույլ տվու թյունների տրա մա դրման 
և դրանց գործողության երկարաձգման պայ ման ներն ու պա հանջները պայ-
մանավորված են այն կոնկրետ կար գա վի ճակով, որի համար դիմում են։ 

Ուշագրավ է, որ բնա կության/կա ցու թյան առաջին թույլ տվու թյունը ներառված 
է բնա կության/կա ցու թյան վիզայի մեջ (տե՛ս 2.2.2 բաժինը)։ Ուստի դրա համար 
դիմումը ներ կա յացվում է ծագման երկրում գտնվող դի վա նա գի տա կան կամ 
հյուպատոսական առաքելությունում։ Որպես ընդհանուր կանոն, ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան նախնական թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում 
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է մեկ տարի ժամ կետով։ Թույլտվությունը կարող է երկարաձգվել լրացուցիչ 
երկու տարով՝ ընդհանուր հաշվով առա վե լա գույնը հինգ տարի ժամ կետով՝ 
հաշվի առնելով այն հան գա մանքները, որոնք հիմք են հանդիսանում ժամ կետի 
երկարաձգման համար։ 

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվությամբ անձը կարող է անորոշ 
ժամ կետով բնակվել և աշխատել Իս պա նիայում։ Առնվազն հինգ տարի 
անընդմեջ օրինական կերպով, ժա մա նակավոր հիմունքներով բնակված 
անձինք մշտական բնա կություն/կա ցու թյուն ստա նալու իրա վունք ունեն 
(Սահմանադրական օրենք, 32–րդ հոդված, Կիրարկող կա նո նա կարգ, 71–րդ 
հոդված, 72–րդ հոդված)։ Անձանց այս առաջին կա տե գո րիային կից, առանց 
հինգ տարվա բնա կության/կա ցու թյան պա հանջի մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան իրա վունքից օգտվում են այլ կա տե գո րիաներին պատկանող անձինք, 
որոնց թվում են նաև՝ կենսաթոշակի անցած բնա կության/կա ցու թյան իրա-
վունք ունեցող անձինք, որոնք օգտվում են Իս պա նիայի սո ցիա լա կան ապա-
հո վու թյան համակարգից, օտար երկ րա ցիները՝ որոնք ծնվել են Իս պա նիայում 
և չափահասության տարիքում առնվազն երեք տարի անընդմեջ և օրինական 
կերպով բնակվել են Իս պա նիայում, օտար երկ րա ցիները՝ որոնք ծագումով 
Իսպանացի են և կորցրել են իրենց՝ Իս պա նիայի քա ղա քա ցիությունը, և օտար-
երկ րա ցիները՝ որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել Իս պա նիայի տնտեսական, 
գիտական կամ մշակութային զարգացման գործում։ 

Դիմողին մշտական բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մա դրելուց 
հետո նրան հատկացվում է մեկ ամիս ժա մա նակ՝ օտար երկ րա ցիների համար 
նա խա տես ված ինքնությունը հաստատող քարտի ձեռքբերման համար։ Այդ 
քարտի գործողությունը պետք է յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ երկարաձգվի։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Ընտանիքի վե րա միա վորման համար դիմում կարող է ներ կա յացվել, եթե 
հովանավորը Իս պա նիայում բնակվել է մեկ տարի և ունի ևս առնվազն մեկ 
տարի ժամ կետով այնտեղ գտնվելու թույլ տվու թյուն (Սահմանադրական օրենք, 
16–րդ հոդված, Կիրարկող կա նո նա կարգ, 38–րդ հոդված)։

Ընտանիքի վե րա միա վորումը թույլատրվում է օրինական ամուսինների 
համար, հովանավորի կամ նրա ամուսնու՝ մինչև 18 տարեկան, խնամքի 
տակ գտնվող և չամուսնացած երեխաների համար, այդ թվում՝ որդեգրված 
երե խաների համար, ինչպես նաև հովանավորի կամ նրա ամուսնու նախ-
նիների համար, եթե նախնիները գտնվում են նրանց խնամքի տակ (Սահ մա-
նադրական օրենք, հոդված 17(1), Կիրարկող կա նո նա կարգ, 39–րդ հոդված)։
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Վերամիավորման իրականացման համար հովանավորը պետք է ներ կա յաց նի 
հետևյալը. ընտանեկան կապերը հավաստող փաստաթղթեր. նրա անձնագրի 
պատճենը. բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքը հավաստող փաստաթղթի 
պատճենը. աշ խա տանքի և(կամ) իր ու իր ըն տա նիքի անդամների ապրուստը 
հոգալու համար բավարար ֆի նան սա կան միջոցների առկայության մասին 
ապացույց. և հա մա պա տաս խան բնակարանային պայ ման ների առկայության 
մասին ապացույց։ Ի հավելումն, եթե ըն տա նիքի վե րա միա վորումը կա տա-
րվում է ամուսիններից մեկի հետ, ապա հովանավորը պետք է հաստատի, որ 
ինքը չի բնակվում Իս պա նիայում մեկ այլ ամուսնու հետ։

Ընտանիքի վե րա միա վորումը թույլատրելու դեպքում, ըն տա նիքի անդամները 
պետք է բնա կության/կա ցու թյան վիզայի դիմում ներ կա յաց նեն իրենց բնա-
կության/կա ցու թյան վայրի հյուպատոսական կամ դի վա նա գի տա կան 
առաքելություն։ Վիզան տրա մա դրվում է երեք ամսից ոչ ավելի ժամ կետով, 
որի ընթացքում ըն տա նիքի անդամները պետք է մուտք գործեն Իս պա-
նիա և այնուհետև ձեռք բերեն օտար երկ րա ցիների համար նա խա տես ված 
ինքնությունը հաստատող քարտեր։ 

Ընտանիքի անդամներին տրվող բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
գործողության ժամ կետը պայ մանավորված է հովանավորի կար գա վի ճակով։ 
Եթե նա ունի ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, ապա 
ըն տա նիքի անդամների բնա կության/կա ցու թյան իրա վունքի ժամ կետը լրանում 
է նույն օրը, ինչ հովանավորինը։ Եթե հովանավորը մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան իրա վունք ունեցող անձ է, ապա բնա կության/կա ցու թյան սկզբնական 
իրա վունքի ժամ կետը լրանում է նույն օրը, երբ լրանում է հովանավորի՝ օտար-
երկ րա ցիների համար նա խա տես ված ինքնությունը հաստատող քարտի 
գործողության ժամ կետը։ Տրամադրված հաջորդ բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունն արդեն համարվում է մշտական։ 

Վերամիավորված ամուսինները և նախնիները կարող են ստա նալ բնա-
կության/կա ցու թյան առանձին թույլ տվու թյուն, եթե ձեռք են բերում աշխատելու 
թույլ տվու թյուն։ Ծնողի հետ վե րա միա վորվող երեխաները ստանում են բնա-
կության/կա ցու թյան առանձին թույլ տվու թյուն, երբ հասնում են դրա համար 
նա խա տես ված օրինական տարիքին և ձեռք են բերում աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն։ Ամեն դեպքում, բնա կության/կա ցու թյան առանձին թույլ տվու թյունը 
կարելի է ձեռք բերել հինգ տարի բնակվելուց հետո՝ ամուսինների դեպքում, 
իսկ երեխաների դեպքում՝ չափահասության տարիքի հասնելու և Իս պա-
նիայում առնվազն հինգ տարի բնակվելու դեպքում։ 

Ավելին, հովանավորի ամուսինը և երեխաները կարող են աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն ձեռք բերել առանց առանձին բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ 
ունենալու, եթե առաջարկվող աշ խա տանքային պայ մանագիրը նա խա տես ված 
է կես դրույքով աշ խա տանք կա տա րելու կամ ծա ռա յու թյունների մատուցումն 
ավարտելու համար, և դրանով չի նա խա տես վում լրիվ աշխատաժա մա նակով 
աշ խա տանքի համար նա խա տես ված նվա զա գույն աշխատավարձից ավելի 
շատ վարձատրություն։ 
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2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Իս պա նիայի օրենս դրու թյամբ նա խա տես վում է երկու դեպք, երբ գործատուն 
կարող է աշ խա տանքի վերցնել երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող՝ բնա-
կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձի։ Առաջինն այն դեպքն է, 
երբ ազգային մա կար դակում զբաղվածության մասով տիրող իրավիճակն 
այնպիսին է, որ թույլատրվում է անձին աշ խա տանքի վերցնել «դժվարությամբ 
համալրվող հաստիքների» դեպքում, եթե գործատուն բավարար ապացույցներ 
է ներ կա յաց նում թափուր աշխատատեղը համալրելու համար աշ խա տող 
գտնելու անհնարինության մասին։ Երկրորդ դեպքը վերաբերում է Իս պա նիայի 
կա ռա վա րու թյան կողմից տարեկան կտրվածքով հաստատվող քվոտային 
համակարգի հիման վրա օտարերկրյա աշ խա տողներին պլանավորված 
կարգով աշ խա տանքի վերցնելուն (Navarro, 2004թ.)։

Ինչ վերաբերում է առաջին դեպքին, ապա նա խա տես վում է, որ յուրաքանչյուր 
երեք ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր նահանգի, այդ թվում՝ Սեուտայի 
և Մելիլյայի համար կազմվում է զբաղվածության տեսակների ցանկ, որը 
պարունակում է տեղեկություններ գործատուների կողմից՝ զբաղվածության 
պետական ծա ռա յու թյուններ ներ կա յացված աշ խա տանքի առաջարկների 
մասին։ 

Նշված երկրորդ դեպքը վերաբերում է քվոտային համակարգին հա մա պա-
տաս խան՝ երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունք չունեցող անձանց աշ խա տանքի վերցնելուն։ Հաշվի առնելով 
ազգային մա կար դակում զբաղվածության մասով տիրող իրավիճակը և 
ինքնավար համայնքների ու ամենաներ կա յացուցչական արհեստակցական 
միու թյունների և գործատուների կազ մա կեր պու թյունների կողմից ներ կա-
յացված առաջարկները՝ Իս պա նիայի կա ռա վա րու թյունը կարող է քվոտա 
սահ մանել օտարերկրյա աշ խա տողների համար (Սահմանադրական օրենք, 
39–րդ հոդված, Կիրարկող կա նո նա կարգ, 77–րդ հոդված, 80–րդ հոդված)։ 
Քվոտայի նպա տակն օտարերկրյա աշ խա տողներին աշ խա տանքի ըն դու նելու 
պլանավորմանն օժանդակելն է՝ կայուն աշ խա տանքի առաջարկների պայ-
մանական թվի և դրանց առանձ նա հատ կու թյունների սահ մանման միջոցով։ 
Աշխատանքի առաջարկների թիվը կարող է վերանայվել տարվա ընթացքում՝ 
աշ խա տա շու կայում տեղի ունեցող ցանկացած փո փո խու թյանն արձագանքելու 
նպա տակով։ 

Տարեկան քվոտայի սահ մանման միջոցով հնա րա վոր է նախատեսել նաև աշ-
խա տանք փնտրողներին տրա մա դրվող վիզաների որոշակի թիվ (Կիրարկող 
կա նո նա կարգ, 81–րդ հոդված), ինչպես նաև պահուստային մի շարք վիզաներ 
Իս պա նիայի քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների համար (Կիրարկող 
կա նո նա կարգ, 82–րդ հոդված)։ Այլ վիզաներ կարող են պահուստային 
կարգով նա խա տես վել աշխարհագրական կոնկրետ տարածքում գոր ծու-
նեու թյան որոշակի ոլորտների կամ զբաղվածության որոշակի տեսակների 
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համար (Կիրարկող կա նո նա կարգ, 83–րդ հոդված)։ Քվոտային համակարգի 
միջոցով աշ խա տանքի վերցնելու հնա րա վորու թյունը չի տարածվում Իս պա-
նիայում արդեն իսկ բնակվող ներ գաղ թողների վրա։ Փոխարենը, աշ խա-
տողներն ընտրվում են իրենց ծագման երկրում գործատուի կողմից կա տա-
րված բլանկետային առաջարկների հիման վրա՝ առաջնահերթությունը տալով 
այն երկրների քա ղա քա ցիներին, որոնց հետ Իս պա նիան հա մա ձայնագրեր է 
ստորագրել միգրացիոն հոսքերի կար գա վորման և կառավարման վե րա բեր-
յալ։ Այդ երկրների թվում են Կոլումբիան, Դոմինիկյան Հանրապե տու թյունը, 
Էկվադորը, Մարոկկոն և Պերուն (Carulla, 2004թ.)։

Որպես կանոն, վարձատրվող գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նելու համար օտար-
երկ րա ցիներից պա հանջվում է ձեռք բերել ժա մա նակավոր բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն և աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն։315 Այդ թույլ տվու-
թյունը տրա մա դրվում է գործատուի դիմումի հիման վրա՝ Աշխատանքի և սո-
ցիա լա կան հարցերի նախարարության կողմից իրենց նահանգի գրա սե նյակի 
կամ գործատուի շրջանի համար պատասխանատու՝ Օտար երկ րա ցիների 
հարցերով գրա սե նյակի միջոցով։ Նախնական թույլ տվու թյունը տրվում է մեկ 
տարի ժամ կետով, և դրա գործողությունը կարող է սահ մանափակվել կոնկրետ 
շրջանով կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյամբ։ 

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության և աշ խա տանքի 
թույլտվության տրա մա դրման համար պետք է բավարարվեն մի քանի պայ-
ման ներ, այդ թվում՝ զբաղվածության տիրող իրավիճակը պետք է օտար-
երկ րա ցիներին աշ խա տանքի վերցնելու հնա րա վորու թյուն տա (այսինքն՝ 
կիրառվում է աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րությունը), թույլտվության գործո-
ղության ժամ կետի ընթացքում պետք է առկա լինի շարունակական զբաղ-
վածության ապահովման երաշ խիք, գործատուն պետք է աշ խա տողին գրանցի 
սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան համակարգում, և աշ խա տանքի առաջարկի 
պայ ման ները պետք է հա մա պա տաս խանեն մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան 
ոլորտում և տվյալ շրջանում գործող նորմերին։ 

Աշխատանքի թույլատրման համակարգը հիմնված է այն ենթադրության 
վրա, որ աշ խա տանք փնտրողը գտնվում է մեկ այլ երկրում, իսկ աշ խա-

315 Աշխատանքի թույլտվությանը ներ կա յացվող պա հանջների որոշ բացառությունների 
շարքին են պատկանում՝ 1) տեխնիկական մասնագետները և գիտնականները, որոնք 
հրավիրվել կամ որոնց հետ պայ մանագիր է կնքվել պե տու թյան կամ ինքնավար համայնքների 
կողմից գիտահետազոտական ոլորտը խթանելու ու զարգացնելու նպա տակով, 2) 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներ, որոնք հրավիրվել կամ որոնց հետ պայ-
մանագիր է կնքվել Իս պա նիայի համալսարանների կողմից, 3) Իս պա նիայում պաշտոնապես 
ճանաչում ունեցող հեղինակավոր մշակութային պետական կամ մասնավոր հաստատությունների 
օտարերկրյա ղեկավար կազմի և դասախոսական կազմի անդամեր՝ մշակութային և կրթական 
ծրագրերի զարգացման նպա տակով, 4) օտարերկրյա պե տու թյան քա ղա քա ցիական ծառայողներ 
կամ զինվորական միավորումների քա ղա քա ցիական կազմի անդամներ, որոնք գալիս են Իս պա-
նիա համագործակցության հա մա ձայնագրերի հիման վրա, 5) լրագրողներ, 6) հատուկ ներ կա-
յացման համար ժամանող արվեստագետներ, 7) կրոնական կազ մա կեր պու թյան հետ առն չու թյուն 
ունեցող հոգևորականներ կամ անձ նա կազմի անդամներ, պայ մանով՝ որ նրանց գոր ծու նեու թյունը 
սահանափակված է կրոնական գործառույթներով, և 8) Իս պա նիայում ծնված անձինք, որոնք 
կորցրել են Իս պա նիայի իրենց քա ղա քա ցիությունը (Սահմանադրական օրենք, 41–րդ հոդված, 
Կիրարկող կա նո նա կարգ, 68–րդ հոդված)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տանքի առաջարկը ստանում է Իս պա նիայում գործող գործատուի կողմից՝ 
դեռևս արտերկրում գտնվելու ընթացքում։ Այնուհետև, դի վա նա գի տա-
կան կամ հյուպատոսական մարմինը հարցում է ուղարկում Իս պա նիայի 
աշ խա տանքի հարցերով զբաղվող մարմիններին՝ ստուգելու համար, որ 
աշխատատեղը չի կարող համալրվել իսպանացի աշ խա տողի կողմից։ Այս 
գործընթացը հայտնի է աշ խա տա շու կայի ուսում նա սի րություն անվանմամբ։ 
Հաստատում ստա նալու դեպքում, կազմվում է աշ խա տանքային պայ մանագիր։ 
Սակայն աշ խա տանքային հա րա բե րու թյուն ներն, ըստ էության, անձնային 
հա րա բե րու թյուն ներ են, և չի կարելի ակնկալել, որ իսպանացի գործատուն 
կարող է օտարերկրյա աշ խա տողի վերցնել աշ խա տանքի առանց նրա 
պատրաստվածության, հմտությունների և անձնական դիրքորոշման մասին 
անմիջական տեղեկություններ ունենալու։ Պարադոքսալ կերպով, գործատուն 
չի կարող օրինական ձևով աշ խա տանքի վերցնել այն ներ գաղ թողին, որն 
արդեն իսկ գտնվում է Իս պա նիայում և ում նա անձամբ է ճանաչում, եթե ներ-
գաղ թողը չունի բնա կության/կա ցու թյան վավեր թույլ տվու թյուն, քանի որ 
արդեն աշխատել է Իս պա նիայում նախորդ աշ խա տանքային պայ մանագրի 
հիման վրա։ 

Աշխատաշու կայի ուսում նա սի րության անցկացման պա հանջի համար առկա 
են բազմաթիվ բացառություններ (Սահմանադրական օրենք, 40–րդ հոդված)։ 
Ի թիվս այլոց հատկանշական են՝ իր թույլտվության գործողության ժամ կետը 
երկարաձգած՝ բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք ունեցող օտարերկրացու 
ամուսինը կամ երեխաները, Իս պա նիայի քաղաքացու նախնիների կամ 
հետնորդների օրինական խնամակալ հանդիսացող օտար երկ րա ցին, մարդա-
սիրական նկատառումներով կամ իրավապահ մարմինների հետ համագոր-
ծակցության հիմքով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստացած օտար-
երկ րա ցին, և չորս տարի ժամ կետով որպես սեզոնային աշ խա տողներ աշխա-
տելու թույլ տվու թյուն ստացած և իրենց ծագման երկիրը վերադարձած օտար-
երկ րա ցիները։ 

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ստա նալու համար սո վո րա բար պա հանջվում 
է, որ անձն անցի բժշկական հետազոտություն, ինչպես նաև ներ կա յաց-
նի պաշտոնական հայտարարագիր այն մասին, որ նա վարակված չէ որևէ 
վարակիչ հիվանդությամբ։ Զբաղվածության տեսակից կախված՝ կարող է պա-
հանջվել նաև, որ օտար երկ րա ցին ներ կա յաց նի փաստաթղթեր՝ ցույց տալով, 
որ նա ձեռք է բերել հա մա պա տաս խան վկայագրերն ու դիպլոմները, որոնք 
անհրաժեշտ են աշ խա տանք կա տա րելու կամ ծա ռա յու թյուններ մատուցելու 
համար։ Իսպաներենի իմացությունը հաճախ անհրաժեշտ է լինում աշ խա-
տանքի ընդունվելու համար և կարող է նույնիսկ պարտադիր լինել աշ խա-
տանքի որոշակի տեսակների համար։ 

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Իս պա նիայում ոչ վարձու աշ խա տանքի անցնելու համար օտար երկ րա ցին 
պետք է բավարարի բոլոր այն պայ ման ները, որոնք օրենս դրու թյամբ պա-
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Իսպանիա

հանջվում են Իս պա նիայի քա ղա քա ցիներից հա մա պա տաս խան գոր ծու-
նեու թյուն նախաձեռնելու և իրա կա նաց նելու համար, ինչպես նաև պետք է 
ապահովի ներդրումների բավարար մա կար դակ և ունենա զբաղվածություն 
ապահովելու ներուժ (Սահմանադրական օրենք, 37–րդ հոդված, Կիրարկող 
կա նո նա կարգ, 58–րդ հոդված, 59–րդ հոդված, 60–րդ հոդված, 61–րդ հոդված, 
62–րդ հոդված)։

Բնակության/կա ցու թյան նախնական թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է մեկ 
տարով և կարող երկարաձգվել երկու տարի ժամ կետով։ 

Սեզոնային աշ խա տանքը

Աշխատանքի թույլ տվու թյունը, որն անձին տրա մա դրվում է սեզոնային կամ 
բերքահավաքի աշ խա տանքների իրականացման համար, կարող է ունենալ աշ-
խա տանքային պայ մանագրի տևո ղու թյանը հավասար գործողության ժամ կետ՝ 
տասներկու հաջորդական ամիսների ընթացքում առա վե լա գույնը ինն ամիս 
ժամ կետով։ Ուշագրավ է, որ սեզոնային աշ խա տանքի դեպքում աշ խա տա շու-
կայի որևէ պաշտոնական ուսում նա սի րություն չի կիրառվում։ 

Սեզոնային աշ խա տողների պա հանջարկը պայ մանավորված է այն երկրներին 
տրվող նախապատվությամբ, որոնց հետ Իս պա նիան հա մա ձայնագրեր է 
ստորագրել միգրացիոն հոսքերի կար գա վորման վե րա բեր յալ (Կիրարկող կա-
նո նա կարգ, 55–րդ հոդված)։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Իս պա նիայում սովորելու ցանկություն ունեցող օտար երկ րա ցիները պետք է 
ձեռք բերեն ուսման նպա տակով վիզա։ Նման վիզայի համար դիմումին կից 
պետք է ներ կա յացվեն հետևյալ փաստաթղթերը. անձնագիր, պաշտոնապես 
ճանաչված պետական կամ մասնավոր ուսում նա կան հաստատություն 
ընդունվելու մասին վկայող ապացույց, այն ուսում նա կան ծրագրի, 
գիտահետազոտական աշ խա տանքի բովանդակությունը ներ կա յաց նող 
փաստաթղթի պատճենը, որում մասնակցելու է սովորողը, բժշկական ապա-
հո վա գրու թյան առկայության մասին ապացույց, բավարար ֆի նան սա կան 
միջոցների և կացարանի առկայության մասին ապացույց, և ան չա փա հաս 
սովորողների դեպքում՝ ծնողների կամ հոգաբարձուների հա մա պա տաս-
խան թույլ տվու թյունը։ Եթե ուսում նա ռու թյան կամ գիտահետազոտական աշ-
խա տանքների տևո ղու թյունը գերազանցում է վեց ամիսը, ապա դիմողից 
պա հանջվում է նաև ներ կա յաց նել բժշկական տեղեկանք և դատվածության 
բացակայության մասին տեղեկանքի պատճենը։ 

Օտարերկրյա ուսանողների ներկայությունն ընդունվում է Իս պա նիայում 
գտնվելու թույլտվության այլ ոչ թե բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք 
ունենալու հիմքով։ Թույլտվության գործողության ժամ կետը հավասար է 
դասընթացների տևո ղու թյանը, որոնց համար նրանք գրանցվել են։ Այ նուա մե-
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նայ նիվ, թույլ տվու թյունը կարող է երկարաձգվել տարեկան կտրված քով, եթե 
դրա իրավատերը ցույց է տալիս, որ շարունակում է բա վարարել այն նույն պայ-
ման ները, որոնք նա բավարարում էր նախնա կան թույլտվության դեպքում, և 
որ նա բավարարում է իր հաճախած հաստատու թյան կողմից ներ կա յացվող 
պա հանջները։ 

Ուսման նպա տակով վիզա ունեցող օտար երկ րա ցիներին կարող է թույլատրվել 
աշխատել պետական հաստատություններում կամ մասնավոր կազ մա-
կեր պու թյուններում, եթե գործատուն դիմում է ներ կա յաց նում աշ խա-
տանքի թույլտվության համար, և հա մա պա տաս խան բոլոր պա հանջները 
բավարարված են։ Այդ գոր ծու նեու թյունը պետք է հա մա պա տաս խան լինի 
ուսում նա ռու թյան ավարտին, իսկ ստացվող եկամուտը չպետք է անհրաժեշտ 
ռեսուրս հանդիսանա ուսանողի կենսաապահովման կամ երկրում գտնվելու 
համար։ Եթե տվյալ աշ խա տանքն իրականացվելու է լրիվ աշ խա տանքային 
դրույքով, ապա դրա տևո ղու թյունը չի կարող գերազանցել երեք ամիսը կամ 
փոխարինել ուսում նա ռու թյանը։ 

3. Անդամ պե տու թյունում առկա պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Իս պա նիայի և ԵՄ օրենս դրու թյան միջև առկա են շատ փոքր տարբե-
րություններ՝ կապված Իս պա նիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
իրա վունք ունեցող անձին արտաքսման այն միջոցների դեմ տրա մա դրվող 
պաշտ պանության հետ, որոնք կարող են կիրառվել միայն հանրային քա-
ղա քա կանության կամ անվտանգության շատ լուրջ խախ տումների դեպքում 
(Սահմանադրական օրենք, հոդված 54(1), հոդված 57(5))։

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունն ավելի խնդրա-
հարույց է, քանի որ Կիրարկող կա նո նա կարգի 49–րդ հոդվածով դեպքերի 
մեծա մասնության համար պա հանջվում է, որ բնա կության/կա ցու թյան և աշ խա-
տանքի համար ժա մա նակավոր դիմումին կից ներ կա յացվի նաև այդ պահին 
վավեր բնա կության/կա ցու թյան վիզա։ Առկա են մի քանի բացառություններ 
այդ պա հանջից, օրինակ. ուժի մեջ գտնվող բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն ունեցող օտար երկ րա ցիները և ուսանողները, կամ բնա կության/կա ցու-
թյան վիզայի պա հանջից այնպիսի բացառություն կա տա րելու համար ներ կա-
յացվող դիմումը, որը շնորհվում է միայն սակավաթիվ հատուկ դեպքերում։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, մնացած բոլոր դեպքերում օտար երկ րա ցին պետք է լքի Իս պա-
նիայի տարածքը և բնա կության/կա ցու թյան վիզայի համար դիմի արտերկրից։ 

Ինչ վերաբերում է ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքին, թե՛ 4/2000 
Սահմանադրական օրենքով, և թե՛ Սահմանադրական օրենքով կա տա-
րված 8/2000 փո փո խու թյուններով նա խա տես վում է նուկլեար ըն տա նիքի 
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անդամների հետ վե րա միա վորման իրա վունքը։ Միևնույն ժա մա նակ, 8/2000 
Սահմանադրական օրենքով վերացվել են հարազատների այն երկու կա տե գո-
րիաները, որոնք 4/2000 Սահմանադրական օրենքով ներառվել էին այն կա տե-
գո րիաների մեջ, որոնց առն չու թյամբ թույլատրվում էր վե րա միա վորումը. Իս-
պա նիայի քա ղա քա ցի հանդիսացող անձանց հարազատները, որոնց վրա չի 
տարածվում ԵՄ իրա վունքով նա խա տես ված սահ մանումը (այսինքն՝ ամուսին, 
21 տարին չլրացած երեխաներ և նախնիներ չհանդիսացող հարազատներ, եթե 
տնտեսական կախվածության մեջ են Իս պա նիայի քա ղա քա ցի հանդիսացող 
անձից), և բնա կության/կա ցու թյան օրինական կար գա վի ճակ ունեցող անձի 
ցանկացած այլ հարազատ, եթե առկա են մարդասիրական նկատառումներ։ 
Իսպանական կանոններով չի ճանաչվում սովորութային իրա վունքի ուժով 
կնքվող ամուս նու թյունը, միևնույն ժա մա նակ մերժվում է ազ գա կանների վե րա-
միա վորումն օրինական կարգով ամուսնացած այն անձանց դեպքում, որոնք 
չեն ապրում համատեղ՝ ի տարբերություն «Ընտանիքի վե րա միա վորման իրա-
վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա հանգի։ 

Ինչ վերաբերում է տնտեսական ներ գաղ թողներին հա մա պա տաս խան 
երկիր ըն դու նելը կար գա վորելուն, ապա ԵՄ թե՛ գործնական, և թե՛ տեսական 
մոտեցումները վեր են հանում այն ընդհանուր գործելակերպերը, որոնց հա մա-
պա տաս խանում են Իս պա նիայի կողմից կիրառվող իրավական դրույթները։ 
Իս պա նիայի օրենս դրու թյամբ տարբերակում է դրվում ընդհանուր ռեժիմի և 
որոշակի կոնկրետ իրավիճակների միջև, ինչպիսիք են օրինակ՝ ժամ կետային 
աշ խա տանքային հա րա բե րու թյուն ները կամ անդրազգային ծա ռա յու թյունները։ 
Աշխատողներին օրինական կարգով հա մա պա տաս խան երկիր ըն դու նելու 
համար ներդրված ըն թա ցա կարգերը հիմնված են արդարացված տնտեսական 
կարիքների վրա, ինչը որոշվում է զբաղվածության առն չու թյամբ ազգային 
մա կար դակում տիրող իրավիճակով՝ ազգային քվոտային համակարգի հետ 
մեկտեղ։ Ավելին, ի պատասխան բարեփոխումների իրականացման վե րա-
բեր յալ բազմիցս հնչած կոչերի, Իս պա նիայի օրենս դրու թյամբ աշ խա տանք 
փնտրողների համար նա խա տես վում է վիզա՝ որպես լրացուցիչ միջոց ծագման 
երկրում աշ խա տանք որոնելու համար։ Եվ վերջում, դրա միջոցով դյուրացվում 
են դիմում ներ կա յաց նելու ձևակերպումները՝ բնա կության/կա ցու թյան և աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյունների համար սահ մանելով մեկ միասնական ըն-
թա ցա կարգ, ինչպես նաև դրանով գործատուն ներգրավվում է գործընթացի 
մեջ՝ հնա րա վորու թյուն ստա նալով ներ կա յաց նելու դիմումը երրորդ երկրի 
քաղաքացու անունից։ 

2003 թվականին իրականացված վերջին իրավական բարեփոխումները չեն 
ներառել Համայնքի նախապատվության սկզբունքը, որը շնորհվում է այն 
անձանց, որոնք արդեն մի քանի տարի աշխատել են Եվրոպական միու թյունում 
նախքան իրենց ծագման երկիրը վերադառնալը։ Իս պա նիայում մնալու և աշ-
խա տանքը շարունակելու համար աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում 
ձեռք բերել միայն այն անձանց դեպքում, որոնք աշխատել են Իս պա նիայի որևէ 
պետական հաստատությունում։ 
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Ամփոփելով կարելի է ասել, որ Իս պա նիայի օրենսդիրը վերջին տարիների 
ընթացքում համընդհանուր փո փո խու թյուններ է կա տա րել օտար երկ րա-
ցիների մասին օրենքում՝ դրա օրենս դրու թյունը ճշգրտելու համար՝ մի-
ջազ գա յին և Եվրոպական միու թյան պարտավորությունների կա տա րումն 
ապահովելու նպա տակով։ Այ նուա մե նայ նիվ, եվրոպական իրա վունքի առն չու-
թյամբ դեռևս առկա են որոշ տարբերություններ։ 8/2000 Սահմանադրական 
օրենքով փոփոխված 4/2000 Սահմանադրական օրենքում պարունակվող սահ-
մանափակումները, որոնք վերաբերում են հիմնարար իրա վունքներին, ինչպես 
օրինակ՝ անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրա վունքին, 
հավաքներ անցկացնելու և միավորումներ կազմելու իրա վունքին, ինչպես նաև 
ցույցեր անցկացնելու և գործադուլ անելու իրա վունքին, հստակորեն հակասում 
են այդ իրա վունքների ընդհանուր նշանակությանը, ինչպես սահ մանված է 
Հիմնարար իրա վունքների մասին Եվրոպական միու թյան խարտիայով և 
ՄԻԵԿ–ով։ 

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Համապատասխան ճշգրիտ տեղեկությունների բացակայության պատ ճառով 
դժվար է հավաստի կերպով ներ կա յաց նել գործնականում ներ գաղթի վե րա-
բեր յալ օրենս դրու թյան կիրարկման իրական ազդեցությունը և հետևանքները 
ներ գաղթի վրա։ Սկզբունքորեն առանձնապես մեծ տարբե րություն չկա 
ազգային, տա րա ծա շրջանային և տեղական մա կար դակում ներ գաղթի 
օրինական պայ ման ների միջև, քանի որ՝ ըստ Իս պա նիայի Սահ մա նա դրու-
թյան, օտար երկ րա ցիների և ներ գաղթի վե րա բեր յալ քա ղա քա կանության 
ու օրենս դրու թյան վրա տարածվում է բացառապես կենտրոնական կա ռա-
վա րու թյան իրավազորությունը։ Չնայած դրան՝ ինքնավար համայնքները 
հնա րա վորու թյուն ունեն մշակելու և կիրարկելու այդ քա ղա քա կանության 
ուղղությունների ու օրենքների որոշակի հա յե ցա կետեր։ Ի հավելումն, 
ինքնավար համայնքները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ օտար-
երկ րա ցիների կենսապայ ման ների վրա այնպիսի հարցերում, որոնց մասով 
բացառիկ իրավազորությունը վերապահված է համայնքին, այդ թվում՝ 
առողջապահության, կրթու թյան և սո ցիա լա կան աջակցության հարցերում։ 

Իրականում կան ապացույցներ, որոնք վկայում են Իս պա նիայում շրջանների 
և նահանգների միջև տարբերությունների մասին՝ կապված օտար երկ րա-
ցիների կենսապայ ման ների հետ։ Օրինակ, Սեուտայում և Մելիլյայում, 
Կանարյան կղզիներում կամ Անդալուզիայում առկա փաստացի պայ ման-
ները՝ մեծ հոսքերով ժամանող անկանոն կար գա վի ճակով ներ գաղ թողների 
առումով, միանգամայն տարբերվում են միմյանցից, ինչպես նաև ամբողջ 
երկրում առկա պայ ման ներից։ Մյուս կողմից, օտարերկրյա բնակչության 
մեծամասնության համար բնա կության/կա ցու թյան վայրեր են համարվում 
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Իսպանիա

Բարսելոնայի, Մադրիդի կամ Վալենսիայի նման մեծ քաղաքները։ Ունենալով 
ավելի շատ տնտեսական ու մարդկային ռեսուրսներ և առավել լավ զարգացած 
ենթակառուցվածքներ, այս քաղաքային տարածքներում հաճախ կարող են 
ապահովվել ավելի լավ պայ ման ներ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ճշմարիտ է նաև, որ 
այդ քաղաքներում ներ գաղ թողների կողմից հյուրընկալող հա սա րա կու թյուն 
սոցիալապես ինտեգրվելու հետ կապված հիմնախնդիրները և դրանցից 
բխող ռասիզմը կամ այլատյացությունն առավել ակնհայտ են, քան փոքր 
քաղաքներում։ Ալմերիայում գտնվող Էլ Էխիդո քաղաքի օրինակն առանձ-
նա հատուկ դեպք է, որտեղ առկա է սո ցիա լա կան ինտեգրման մար տա հրա-
վերների առջև կանգնած ներ գաղ թող աշ խա տողների բավականին լայն 
բնակչություն։ 

Ինչ վերաբերում է «ներ գաղ թող աշ խա տողների քվոտաներին», ապա առանց 
գնահատելու փաստացի արդյունքները, վերջին 15 տարիների ընթացքում 
Իս պա նիայի պե տու թյան կողմից սովորական կամ դժվար համալրվող 
աշխատատեղերի համար հրապարակված աշ խա տանքի առաջարկների թիվը 
համեմատաբար քիչ է։ Աշխատուժի պաշտոնական և փաստացի պա հանջարկի 
միջև առկա է մեծ բաց։ Արդյունքում ստացվում է, որ փաստացի պա հանջարկը 
կարող է բավարարվել անկանոն կար գա վի ճակով ներ գաղ թողներին 
ներգրավելու միջոցով։ 

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Իս պա նիայի կա ռա վա րու թյան կողմից ձեռնարկված ամենակարևոր 
միջոցներն օտարերկրյա աշ խա տողների վե րա բեր յալ կնքված երկկողմ հա-
մա ձայնագրերն են, որոնք ուղղված են միգրացիոն հոսքերի կար գա վորմանը՝ 
ծագման երկրների հետ համագործակցությամբ, հատկապես այն երկրների, 
որտեղից իրականացվող ներհոսքը զգալի ծավալների է հասնում։ Այդ 
երկկողմ հա մա ձայնագրերը կարող են ծառայել որպես գործիքներ՝ ներ գաղթի 
համընդհանուր ազգային քա ղա քա կանություն մշակելու համար (Carulla, 
2004թ.)։ Իս պա նիայի կա ռա վա րու թյունը նմանատիպ հա մա ձայնագրեր է 
ստորագրել Կոլումբիայի, Էկվադորի, Մարոկկոյի, Դոմինիկյան Հանրապե-
տու թյան և Պերուի հետ։ Այս հա մա ձայնագրերը կիրառվում են միգ րանտ 
աշ խա տողների՝ այդ թվում սեզոնային աշ խա տողների նկատմամբ, որոնք 
սահ մանվում են որպես պայ մանավորվող կողմ հանդիսացող երկրի քա ղա-
քա ցիներ, որոնք՝ որպես աշ խա տանքի անցած անձինք, իրա վունք ունեն Իս-
պա նիայի տարածքում կա տա րել վարձատրվող աշ խա տանք։ Չնայած այդ 
հա մա ձայնագրերն իրենց ձևով կարող են լինել բազմազան, այ նուա մե նայ-
նիվ, դրանց բովանդակությունը կենտրոնանում է աշ խա տանքի նպա տակով 
միգրացիայի և աշ խա տա շու կան կառավարելու ցանկության ու միգրացիոն 
հոսքերի վերահսկման վրա։ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Այդ երկկողմ հա մա ձայնագրերով կար գա վորվում են հետևյալ հարցերը. աշ-
խա տանքի առաջարկների մասին ծանուցումը, թեկնածուների ընտրությունը, 
աշ խա տանքային պայ մանագրերի պայ ման ներն ու դրանց ստորագրումը, Իս-
պա նիայում գտնվելու և աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների տրա մա դրումը, Իս-
պա նիայում ճանապարհորդելն ու ընդունվելը դրա տարածք, աշ խա տողների 
համար զբաղվածության և սո ցիա լա կան պայ ման ներն Իս պա նիայում, միգ-
րանտ աշ խա տողների իրա վունքներն Իս պա նիայում գտնվելու ընթացքում, 
ինչպես նաև նախքան Իս պա նիա ժամանելը և Իս պա նիա ուղևորվելու 
ընթացքում, միգ րանտ աշ խա տողների վերադարձն իրենց ծագման երկիր։ 
Համաձայնագրերով համապարփակ և համակարգված մոտեցում է 
ցուցաբերվում Իս պա նիայում միգրացիայի երևույթի բոլոր ասպեկտների 
նկատմամբ։ Դրանցով նա խա տես վում է նաև համագործակցություն մշակել 
և իրա կա նաց նել անկանոն ներ գաղթի, շահագործման և սո ցիա լա կան իրա-
վունքների խախտման, փաստաթղթերի կեղծման և, մասնավորապես, 
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարում։

Ուշագրավ է, որ ընդհանուր առմամբ բոլոր այդ երկկողմ հա մա ձայնագրերով 
միգ րանտ աշ խա տողների համար նա խա տես վում են տարբեր սուբյեկտիվ 
իրա վունքներ։ Համաձայնագրերով ճանաչվում է այդ միգ րանտ աշ խա-
տողների՝ իրենց ըն տա նիքի որոշակի անդամների հետ վե րա միա վորվելու 
իրա վունքը, Իս պա նիայի օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված կարգով։ 

Արտերկրում վե րա պատ րաստվելու և մաս նա գի տա կան փորձ ձեռք 
բերելու հնա րա վորու թյուն ունեցած աշ խա տողները կարող են կարևոր 
դերակատարներ լինել իրենց ծագման երկրների զարգացման հարցում։ 
Նշված հա մա ձայնագրերը կապված են զարգացած և զարգացող երկրների 
միջև համատեղ զարգացման կամ միասնական զարգացման գաղափարի 
հետ։ Այս նպա տակով Կոլումբիայի հետ հա մա ձայնագրով սահ մանվում 
է, որ անհրաժեշտ է միջոցներ նախատեսել միգ րանտ աշ խա տողների՝ 
Կոլումբիայում վերաինտեգրումը խրախուսելու համար, որոնք ար տա-
գաղթի հետևանքով ձեռք բերված փորձառությամբ կարող են տնտեսական, 
սո ցիա լա կան և գիտատեխնիկական զարգացման լուրջ գործոն լինել։ 
Միևնույն նպա տակից ելնելով, Էկվադորի հետ հա մա ձայնագրով սահ-
մանվում է, որ կողմերը պետք է խրախուսեն այն ծրագրերի զարգացումը, 
որոնք ուղղված են միգ րանտների մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստումը 
խթանելուն և Իս պա նիայում ձեռք բերված մաս նա գի տա կան փորձառությունը 
ճանաչելուն, Էկվադոր վերադարձող միգ րանտների կողմից փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների ստեղծումը խթանելուն, ինչպես նաև գործատուներին 
և աշ խա տողներին փոխկապակցող երկազգային կազ մա կեր պու թյուններ 
ստեղծելուն։ 

Նոր հա մա ձայնագրերը չեն տարածվում միգրացիոն ամբողջական շղթայի 
վրա, ինչը կարող է գլխավոր խոչընդոտը լինել պայ մանագրերով նա խա-
տես վող լայնածավալ նպա տակների իրականացման հարցում։ Մարոկկոյի 
դեպքում, օրինակ, միգրացիոն շղթան ոչ միշտ է սկսվում Մարոկկոյի 
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տարածքում, այլ շատ ավելի հաճախ Ենթասահարային Աֆրիկայում. 
Մարոկկոն, ընդ որում, տարանցման երկիր է։ Այս հա մա ձայնագրերով 
հաշվի չի առնվում այս փաստը, քանի որ դրանց գործողության շրջանակը 
սահ մանափակված է միայն այդ երկու երկրների քա ղա քա ցիներով և չի 
տարածվում դրանցում ապրող բոլոր մարդկանց վրա։ 

Գործողության աշխարհագրական սահ մաններն ընդլայնելու և միգրացիոն 
ամբողջական շղթան հաշվի առնելու նպա տակով անցած տարվա ընթացքում 
Իս պա նիայի կողմից նոր դասի հա մա ձայնագիր է կնքվել Ենթասահարային 
Աֆրիկայի պե տու թյունների հետ (ներառյալ՝ Գամբիայի, Գվինեայի, Գվինեա 
Բիսաուի և Մավրիտանիայի)։ Այս հա մա ձայնագրերով նա խա տես վում է այն 
քա ղա քա ցիների հայրենադարձությունը, որոնք Իս պա նիա են ժամանում 
անօրինական ուղիներով կամ որոնք անկանոն կար գա վի ճակով են գտնվում 
Իս պա նիայում։ 

Միգրանտները կարող են օգտվել Եվրոպայում իրենց գտնվելու ընթացքում 
իրենց կողմից հյուրընկալող երկրում վճարած սո ցիա լա կան ապա հո վու-
թյան և կենսաթոշակային վճարների իրա վունքներից այն ժա մա նակ, երբ 
վերադառնում են իրենց ծագման երկիրը։ Իս պա նիան մի շարք հա մա-
ձայնագրեր է կնքել այլ պե տու թյունների հետ՝ երկրներից յուրաքանչյուրում 
ստացած իրա վունքների փոխանցումը երաշ խա վորելու համար՝ հաշվի 
առնելով աշ խա տանքային ստաժը, աշ խա տանքի վայրը, սո ցիա լա կան ապա-
հո վու թյան և հարկման համակարգերը։ Միգրանտները կարող են դրամական 
միջոցները ծագման երկրներ փոխանցել փոստային ծա ռա յու թյունների, 
բանկային համակարգի կամ Իս պա նիայում գործող որևէ այլ մասնավոր 
ձեռնարկության միջոցով։ 
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Այլ աղբյուրներ

«Իս պա նիայում օտար երկ րա ցիների իրա վունքների և ազատությունների և 
նրանց սո ցիա լա կան ինտեգրման մասին» 2000 թվականի հունվարի 11–ի 
Սահմանադրական օրենք 4/2000՝ փոփոխված 8/2000 Սահմանադրական 
օրենքով, 11/2003 Սահմանադրական օրենքով և 14/2003 Սահմանադրական 
օրենքով (4/2000 Սահմանադրական օրենք)։ 

4/2000 Սահմանադրական օրենքը կիրարկող կա նո նա կարգ, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 174, 2001 թվականի հուլիսի 21 (Կիրարկող կա-
նո նա կարգ)։

Աշխատանքի նպա տակով միգրացիոն հոսքերի կար գա վորման և 
կազմակերպման մասին Իս պա նիայի և Կոլումբիայի միջև կնքված հա-
մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2001 թվականի մայիսի 21–ին, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 159, 2001 թվականի հուլիսի 4։ 

Միգրացիոն հոսքերի կար գա վորման և կազմակերպման մասին Իս պա-
նիայի Թա գա վո րու թյան և Էկվադորի Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա-
մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2001 թվականի մայիսի 29–ին, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 164, 2001 թվականի հուլիսի 10։

Զբաղվածության վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Մարոկկոյի 
Թա գա վո րու թյան միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2001 
թվականի հուլիսի 25–ին, Պետական պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 226, 2001 
թվականի սեպտեմբերի 20։ 

Աշխատանքի նպա տակով միգրացիոն հոսքերի կար գա վորման և 
կազմակերպման վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Դոմինիկյան 
Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2001 
թվականի դեկտեմբերի 17–ին, Պետական պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 31, 
2002 թվականի փետրվարի 5։

Միգրացիոն հարցերի վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Գվինեա 
Բիսաուի Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 
2003 թվականի փետրվարի 7–ին, Պետական պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 
74, 2003 թվականի մարտի 27։

Միգրացիոն հարցերի վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և 
Մավրիտանիայի Մուսուլմանական Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա-
մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2003 թվականի հուլիսի 1–ին, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 185, 2003 թվականի օգոստոսի 4։

Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Ֆրան սիայի միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ 
ստորագրված 2002 թվականի նոյեմբերի 26–ին, Պետական պաշտոնական 
տեղեկագիր թիվ 309, 2003 թվականի դեկտեմբերի 26։
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Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Շվեյցարիայի Համադաշնության միջև 
կնքված հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2003 թվականի նոյեմբերի 17–ին, 
Պետական պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 17, 2005 թվականի հունվարի 20։

Միգրացիոն հարցերի վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Պերուի 
Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2004 
թվականի հուլիսի 6–ին, Պետական պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 159, 2005 
թվականի հուլիսի 5։ 

Իս պա նիայի Թա գա վո րու թյան և Մակեդոնիայի միջև կնքված հա մա-
ձայնագիր՝ ստորագրված 2006 թվականի փետրվարի 6–ին, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 280, 2006 թվականի նոյեմբերի 23։

Միգրացիոն հարցերում համագործակցության վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա-
գա վո րու թյան և Գամբիայի Հանրապե տու թյան միջև կնքված շրջանակային 
հա մա ձայնագիր՝ ստորագրված 2006 թվականի հոկտեմբերի 9–ին, Պետական 
պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 310, 2006 թվականի դեկտեմբերի 28։

Միգրացիոն հարցերում համագործակցության վե րա բեր յալ Իս պա նիայի Թա-
գա վո րու թյան և Գվինեայի Հանրապե տու թյան միջև կնքված հա մա ձայնագիր՝ 
ստորագրված 2006 թվականի հոկտեմբերի 9–ին, Պետական պաշտոնական 
տեղեկագիր թիվ 26, 2007 թվականի հունվարի 30։

Ազգային վիճակագրության ինստիտուտ, Վիճակագրություն օտար երկ րա-
ցիների վե րա բեր յալ, 2007 թվականի հունիսի 11 (Ազգային վիճակագրության 
ինստիտուտ)։ Առցանց մատչելի է՝ http://www.ine.es/prensa/np457.pdf:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Իտա լիայի աշ խա տանքային շու կայում՝ մաս նա գի տա կան քիչ հմտություններ 
պա հանջող աշ խա տանք կա տա րելու համար ներ գաղ թողների պա հանջարկի 
զգալի աճի մասին վկայող առաջին իրական ազդանշանը կարելի է գտնել 
1990 թվականի «Մարթելլիի օրենքում» (“Martelli Law”) (L 39/1990)։ Այդ փուլում 
Իտա լիայում բնա կության/կա ցու թյան վավերական թույլ տվու թյուն ունեցող 
օտար երկ րա ցիների թիվը կես միլիոնից պակաս էր։ Փոխվարչապետ Կլաուդիո 
Մարթելլին որոշեց մշակել նոր օրենս դրու թյուն, որի մոտեցումն ավելի 
հանդուրժողական կլիներ։ 1990 թվականի փետրվարի 28–ին հաստատված 
օրենքով փորձ կա տա րվեց հավասարակշռություն ստեղծել սո ցիա լա կան 
շարժումների արդյունքում առաջ եկած բարեփոխումների և Հանրապետական 
կուսակցության կողմից առաջարկված սահ մանափակումների միջև 
(Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2003թ., էջ 145–46):

2001 թվականի հոկտեմբերին աջ կենտրոնամետ վարչակազմը հաստատեց 
ներ գաղթի վե րա բեր յալ օրենքի մի նոր նախագիծ՝ ավելի սահ մանափակող 
միջոցառումներ պարունակող «Բոսի–Ֆինի օրենքը» (Bossi-Fini Law) (L 
189/2002)։ Սահմանափակող միջոցները վերաբերում էին, մասնավորապես, 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու ու ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
պայ ման ներին և մուտքի մերժման ու վտարման, կալանքի տակ առնելու 
առա վե լա գույն ժամ կետը ավելացնելու դեմ ուղղված բողոքարկման ըն թա-
ցա կարգերին։ Այն ներմուծեց նաև «բնա կության/կա ցու թյան մասին պայ-
մանագիր», որում մուտքը և բնա կությունը/կա ցու թյունը միավորվում են աշ խա-
տանքի հետ։ L 189/2002 փաստաթուղթը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ 
աշ խա տանքի նպա տակով մուտքը կարող է թույլատրվել միայն աշ խա տանքի 
առաջարկ ստա նալուց հետո՝ այդպիսով իսկ բացառելով թույլտվության տրա-
մա դրումը աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով։

2007 թվականի ապրիլի վերջին Պառ լա մենտը հաստատեց «օրենքը մշա-
կող մարմնին» (DDL), որը մշակում է այն փաստերը, որոնք հիմք կհան-
դիսանան գործող օրենս դրու թյան (L 189/2002) և Նախագահի 394/1999 որոշ-
մամբ փոփոխված՝ 1999 թվականի օգոստոսի 31–ի 394 որոշման մեջ փո փո-
խու թյուններ կա տա րելու համար։316 Այս ուսում նա սի րության մեջ որպես հիմք 
ընդունվում է գործող օրենս դրու թյունը (L 189/2002), սակայն դրանում ներառ-
վել են նաև ամբողջ DDL–ը և նոր որոշումները՝ նշում կա տա րելով փոփոխ-
վելիք կամ արդեն փոփոխված, սակայն դեռևս վավերական օրենքի մասին։

Իտա լիայում ներ գաղ թողների բաղկացուցիչ մասը կազմում են ժա մա-
նակավոր աշ խա տողները, հատկապես նրանք, ովքեր ներգրավված են գյուղա-

316 Պետք է նշել, որ 2008 թվականի հունվարի 24–ին ձախակողմյան կառավարական ուժերը 
պարտվեցին և օրենսդրական բոլոր գործողությունները կասեցվեցին։ Սույն աշխատությունը 
գրելու ժա մա նակ ակնկալվում էր, որ նոր ընտրություններ թերևս կնշանակվեին 2008 թվականի 
գարնանը։
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տնտեսության մեջ Իտա լիայի հարավային շրջաններում (Ներգաղթի վե րա-
բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2005թ., էջ 304): 2004 թվականին ընդհանուր 
առմամբ տրա մա դրվել է 983 499 վիզա, որոնց հիմնական մասը կազմում են 
ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրված վիզաները, այնուհետև՝ աշ-
խա տողներին տրված վիզաները։ 2005 թվականին այդ թիվը հասել է 1 076 
080–ի, որից 35.3 տոկոսը կազմում են աշ խա տողներին, իսկ 40.1 տոկոսը՝ ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրված վիզաները։ Համեմատաբար 
խոշոր թիվ են կազմում (11 տոկոս) նաև ուսման նպա տակով տրված վիզաները 
(Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2006թ., էջ 80): Իտա-
լիա եկող միգ րանտները հիմնականում (32.9 տոկոս) տարրական կրթու-
թյուն ունեցող անձինք են, որոնց անմիջապես հաջորդում են (27.8 տոկոս) 
միջնակարգ կրթու թյուն ունեցող միգ րանտները (Ներգաղթի վե րա բեր-
յալ վիճակագրական դոսյե, 2005թ., էջ 103): 2005 թվականին Իտա լիայում 
բնակվում էր ավելի, քան 3 միլիոն օտար երկ րա ցի, մինչդեռ 2003 թվականին 
նրանց թիվը կազմում էր 2.6 միլիոն (Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական 
դոսյե, 2006թ., էջ 13): Անչափահաս միգ րանտների թիվը նույնպես արժանի է 
հիշատակման. 2005 թվականին՝ 19.3 տոկոս (մինչդեռ 2003 թվականին՝ 15.6 
տոկոս)։ Միգրանտներից շատերը (2005 թվականին՝ 62.6 տոկոս, իսկ 2003 
թվականին՝ 66.1 տոկոս) բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն են ստանում 
այն փաստի հիման վրա, որ իրենք աշխատում են Իտա լիայում, մինչդեռ թույլ-
տվու թյունների մո տա վո րա պես մեկ երրորդը տրվում է ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման հիմքով (Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2006թ., էջ 
13): Ավելի երկար ժա մա նակահատվածով Իտա լիայում գտնվելու նպա տակով 
տրված վիզաների ընդհանուր թիվը կազմում էր 224 080 (Ներգաղթի վե րա-
բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2006թ., էջ 80):

Նշված թվերը կարող են ներ կա յացվել ավելի ընդարձակորեն՝ հաշվի առնելով 
1990–ականների ներ գաղթի հոսքը։ 1990–1999 թվականների միջև ընկած ժա-
մա նակահատվածում աշ խա տանքի նպա տակով տրա մա դրվել է 217 718 թույլ-
տվու թյուն, իսկ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով՝ 220 080 թույլ տվու-
թյուն։ 1990–ականներին ներ գաղ թողների թիվն աճեց տարեկան մո տա վո-
րա պես 80 000–ով, իսկ այժմ տարեկան մո տա վո րա պես չորս անգամ ավելի 
աճ է նկատվում (Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2006թ., էջ 
85)։ Ներգաղթողները հիմնականում լինում են հետևյալ չորս ազգության՝ 
ռումինացիներ, ալբանացիներ, ամերիկացիներ (ԱՄՆ) և մարոկկացիներ 
(Ներգաղթի վե րա բեր յալ վիճակագրական դոսյե, 2006թ., էջ 84):
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2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Իտա լիայի օրենս դրու թյան մեջ ընդգրկված են հետևյալ հիմնական ներ գաղթի 
կա տե գո րիաները՝ ըն տա նիքի անդամներ, վարձու աշ խա տանք, ոչ վարձու աշ-
խա տանք, սեզոնային աշ խա տանք և ուսում։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզաների հետ կապված քա ղա
քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները տրվում են երրորդ երկրի քաղաքացու ծագման կամ բնա-
կության երկրի դի վա նա գի տա կան ներ կա յացուցչությունների կողմից։ Իտա-
լիայում ազգային (երկարաժամ կետ) վիզաների տրա մա դրման համար 
պատասխանատու են դի վա նա գի տա կան առաքելության ներ կա յացուցիչները։ 
Կարճաժամ կետ Շենգենյան վիզաները (մինչև երեք ամիս վավերականության 
ժամ կետով) կարող են տրա մա դրվել դի վա նա գի տա կան այլ ներ կա-
յացուցչությունների կողմից՝ Իտա լիայի հետ հատուկ հա մա ձայնություն ստա-
նալուց հետո։

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Տրամադրվում են հետևյալ երեք հիմնական տեսակի վիզաներ. Միասնական 
շենգենյան վիզաներ (ՄՇՎ), որոնք վավերական են բոլոր Պայմանավորվող 
կողմերի տարածքներում,317 Սահմանափակ տարածքային վավերականություն 
ունեցող վիզաներ (ՍՏՎ), որոնք վավերական են միայն այն Շենգենյան պե-
տու թյան տարածքում, որի ներ կա յացուցիչը տրա մա դրել է վիզան (կամ 
որոշակի դեպքերում՝ հատուկ թվարկված Շենգենյան այլ պե տու թյուններում), 
որը մեկ այլ Շենգենյան պե տու թյուն մուտքի կամ այդ պե տու թյան տարածքով 
տարանցիկ փոխադրման հնա րա վորու թյուն չի տալիս,318 երկարաժամ կետ 
317 Դրանք ներառում են՝ օդանավակայանով տարանցման վիզաներ («A» տեսակ), տարանցման 
վիզաներ («B» տեսակ) և կարճաժամ ետ կամ ճամփորդական վիզաներ («C» տեսակ), որոնք 
առա վե լա գույնը 90 օրվա ընթացքում վավերական են եզակի կամ բազմակի մուտքի համար։ 
Շենգենյան կա նո նա կարգով կարևոր կամ հանրաճանաչ անձանց, որոնք հաճախ են դիմում 
վիզայի համար և կարող են տրա մա դրել անհրաժեշտ երաշ խիքներ, հնա րա վորու թյուն է տրվում 
ստա նալ «C» տեսակի վիզա, որը ցանկացած կես տարվա ընթացքում առա վե լա գույնը 90 օր 
տևո ղու թյամբ այցի հնա րա վորու թյուն է տալիս և որն ունի մեկ, երկու, երեք կամ հինգ տարի 
վավերականության ժամ ետ։
318 Այդ տեսակի վիզաները տրա մա դրվում են միայն մարդասիրական հիմքերով՝ ելնելով ազ-
գային շահերից կամ մի ջազ գա յին պարտավորություններից, և դիտվում են որպես բացա ռություն 
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կամ «ազգային» վիզաներ (ԱՎ) («D» տեսակի վիզա), որոնք տրվում են 90 
օրից ավելի երկար այցելությունների դեպքում, տալիս են մեկից ավելի մուտքի 
և առա վե լա գույնը հինգ օրվա ընթացքում Շենգենյան այլ պե տու թյունների 
տարածքով տարանցիկ փոխադրման հնա րա վորու թյուն։ Միասնական 
շենգենյան վիզաների տրա մա դրման համար սահ մանված տուրքը կազմում է 
60 եվրո, իսկ երկարաժամ կետ հիմունքներով երկրում գտնվելու համար տրա-
մա դրվող ազգային վիզաների դեպքում՝ 75 եվրո։

2000 թվականին ներ կա յացվել է մուտքի վիզայի քսանմեկ տարբեր տեսակ 
(ինչպես նաև դրանց տրա մա դրման պա հանջները և պայ ման ները)՝ ներառյալ 
որդեգրումը, ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյունը, բժշկական օգնությունը, 
դի վա նա գի տա կան առաքելությունը, խնամքի տակ գտնվող անձին ուղեկցելը, 
մարզական մրցաշարերը, հրավերը, ոչ վարձու աշ խա տանքը, վարձու աշ խա-
տանքը, կրոնական հիմքերը, կրկնակի մուտքը, բնա կության/կա ցու թյան վայրի 
ընտրությունը, ըն տա նիքի վե րա միա վորումը, ուսումը, օդանավակայանով 
տարանցումը, տարանցումը, փոխադրումը, զբոսաշրջությունը, աշ խա տանքի 
համատեղությամբ արձակուրդը և աշ խա տանք փնտրելը (չնայած վերացվել է 
L 189/2002 փաստաթղթով, սակայն DDL-ն առաջարկել է վերաներմուծել այն): 

Վիզայի համար ներ կա յացվող դիմումները պետք է լինեն գրավոր, իսկ պա-
հանջվող բոլոր մանրամասները պետք է նշվեն վիզայի դիմումի հատուկ 
ձևում, որը դիմողը պետք է ստորագրի, և որին պետք է կցվի անձնագրի 
համար սահ մանված չափսի մեկ լուսանկար։ Որպես կանոն, վիզայի համար 
դիմող օտար երկ րա ցիները անձամբ պետք է այցելեն դի վա նա գի տա կան կամ 
հյուպատոսական հիմնարկություն իրենց այցի պատճառների ու հան գա-
մանքների վե րա բեր յալ հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Դիմումներին 
պետք է կցվեն վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ, որին, ըստ 
էության, հնա րա վոր է ամրացնել վիզան, ինչպես նաև պա հանջվող այլ 
հիմնավորող փաստաթղթերը։ Այս փաստաթղթերում պետք է անպայ-
ման նշվեն հետևյալ փաստերը (կախված վիզայի այն տեսակից, որի համար 
ներ կա յացվել է դիմումը կամ որը Առաքելության ներ կա յացուցիչը նպա-
տակահարմար է գտնում տրա մա դրել)` այցի նպա տակը, փոխադրման միջոցը 
(նաև հետադարձ ճամփորդության փոխադրման միջոցը), ճամփորդության 
և տվյալ երկրում գտնվելու ընթացքում կենսաապահովման միջոցներն ու 
բնակարանային պայ ման ներով ապահովված լինելը (394/1999 որոշման 5(5) 
հոդված):

Վիզայի մերժման մասին պետք է տեղեկացվի օտարերկրացուն հասկանալի 
լեզվով, որին պետք է կցվեն բացասական որոշման պատճառները (L 
189/2002, 4(2) հոդված), եթե վիզան չի մերժվում ազգային անվտանգության 

Միասնական շենգենյան վիզաների ընդհանուր համակարգից։ Երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կարող 
է անմիջականորեն չդիմել այս տեսակի վիզա ստա նալու համար, որը տրվում է միայն մի քանի 
կոնկրետ դեպքերում դի վա նա գի տա կան կամ հյուպատոսական ներ կա յացուցչի կողմից, եթե նա 
նպա տակահարմար է համարում տրա մա դրել վիզան վերոհիշյալ հիմքերից որևէ մեկով, նույնիսկ 
եթե բավարարված են Միասնական շենգենյան վիզա տրա մա դրելու համար սահ մանված ոչ բոլոր 
պայ ման ները, կամ եթե դիմողը չունի վավերական ճանաչված ճամփորդական փաստաթուղթ, 
մասնավորապես, արտակարգ իրավիճակների կամ անհրաժեշտության դեպքում։



378

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

նկատառումներով։ Այս վերջին բացառությունը պետք է փոփոխվի DDL–ի 
կողմից։

DDL–ի 1(3)բ հոդվածով սահ մանվում է, որ վիզա ստա նալու ըն թա ցա կարգերը 
պետք է պարզեցվեն, ներառյալ վիզա ստա նալու համար օտարերկրացուց 
պա հանջվող փաստաթղթերի վերանայումը և մերժման դեպքում դրա 
պատճառները ներ կա յաց նելու պարտավորությունը։ Ներկայումս դիմողը 
պետք է ներ կա յաց նի վերադարձի տոմսերը, բավարար ֆի նան սա կան 
ռեսուրսների մասին ապացույց և բնակարանային պատշաճ պայ ման ներով 
ապահովված լինելու ապացույց։ Բացի դրանից, վիզայի տրա մա դրումը 
կարող է մերժվել, եթե դիմողը՝ այնպիսի անձ է, որի մուտքը մերժելու նպա-
տակով ստացվել է ահազանգ, վտանգ է ներ կա յաց նում հանրային կարգի 
համար, մեղադրվում է որոշակի հանցագործությունների մեջ319 կամ այնպիսի 
անձ է, որի մուտքը արգելվում է արտաքսման ենթարկված լինելու պատճառով։ 
Ներկայումս DDL–ի դիրքորոշումից պարզ չէ, թե արդյոք նշված կանոնները 
կենթարկվեն փո փո խու թյունների, թե ոչ։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Ցանկացած օտարերկրյա քա ղա քա ցի, որի՝ վիզայի համար ներ կա յացված 
դիմումը մերժվել է, կարող է վիճարկել այդ որոշումը Տարածաշրջանային 
վարչական տրիբունալ մերժումից 60 օրվա ընթացքում։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները տրվում են Ներքին գործերի 
նախարարության ենթակայության տակ գործող ոստիկանական մարմնի 
կողմից։ Վարչական և ըն թա ցա կարգային բոլոր խնդիրները կար գա վորում 
է Միգրացիայի հարցերով գրա սե նյակը։ Գրասենյակը գործում է Ներքին 
գործերի նախարարության ենթակայության տակ։

319 Թմրամիջոցներին վերաբերող կամ սեռական բնույթի հանցագործությունների, մարդկանց 
անօրինական ճանապարհով ներս բերելու, մարմնավաճառության նպա տակով անձանց 
հավաքագրելու կամ ան չա փա հասներին անօրինական գործողությունների մեջ ներգրավելու 
համար քրեական դատավարության օրենսգրքի 380–րդ հոդվածի (հանցագործության պահին 
ձերբակալվելու դեպքեր) կամ 444 –րդ (նախնական պատժի փոխարինումը ավելի մեղմ պատժով 
կամ տուգանքով) հոդվածի հա մա ձայն դատապարտված ներ գաղ թողները չեն ընդունվի։
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Իտալիա

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային գործողությունները. պարտադիր 
պայմանները

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների դիմումները պետք է ներ կա-
յացվեն երկիր ժամանելուց հետո ութ օրվա ընթացքում։ Բացի դիմումից պետք 
է ներ կա յացվի նաև անձնագիր կամ այլ ճամփորդական փաստաթուղթ, 
ինչպես նաև բավարար ֆի նան սա կան միջոցների մասին ապացույց հետա-
դարձ ճանապարհորդության հետ կապված ծախսերը հոգալու համար, եթե 
դիմումը չի ներ կա յացվում ըն տա նիքի վե րա միա վորման կամ աշ խա տանքի 
նպա  տակով։ Ներգաղթի հարցերով գրա սե նյակը գործընթացի ցանկացած 
պա հին կարող է պա հանջել ապացույց ներ կա յաց նել սեփական ապրուստը 
հոգալու համար բավարար ֆի նան սա կան միջոցների առկայության, թույլտվու-
թյան անհրաժեշտության և կացարանի կամ այլ ֆի նան սա կան ռեսուրսների 
առկայության մասին (394/1999 որոշման 9(3) և 9(4) հոդվածներ)։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը տրվում է վիզայում նշված ժա մա-
նակահատվածով և նպա տակով (394/1999 որոշման 11–րդ հոդված): 5/2007 
օրենսդրական ակտով վարձու աշ խա տանքի նպա տակով մուտքի թույլ տվու-
թյուն տրվում է այն դիմողին, որն ունի առնվազն մեկ տարով կնքված աշ խա-
տանքային պայ մանագիր, իսկ պատահական բնույթ չկրող ոչ վարձու աշ-
խա տանքի, ուսման, ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով և կրոնական 
հիմքերով՝ ֆի նան սա կան անկախության ապացույցի առկայության դեպքում։ 
Օտար երկ րա ցին պետք է ապացույց ներ կա յաց նի վավերական բժշկական 
ապա հո վա գրու թյան, հա մա պա տաս խան կացարանով ապահովված լինելու և 
նվա զա գույն օրինական եկամուտ ունենալու մասին։

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը երկարաձգելու դիմումը պետք է 
ներ կա յացվի օտարերկրացու կողմից այն ոստիկանական բաժանմունք, 
որտեղ ապրում է օտար երկ րա ցին, վերջին թույլտվության գործողության ժամ-
կետը լրանալուց առնվազն 90 օր առաջ, եթե այդ թույլ տվու թյունը տրվել է 
առանց որևէ սահ մանափակումների աշ խա տանքի համար, 60 օր առաջ, եթե 
թույլ տվու թյունը տրվել է որոշակի սահ մանափակումներով աշ խա տանքի 
համար, և 30 օր առաջ՝ բոլոր մյուս դեպքերում։ Սովորաբար թույլտվության 
գործողության ժամ կետը երկարաձգվում է առա վե լա գույնն այնքան ժա մա-
նակով, որքանով որ տրվել է առաջին թույլ տվու թյունը (L 189/2002, հոդված 
5(4))։ Սա նույնպես կփոխվի DDL–ի հա մա ձայն։

Թույլտվությունը տրվում կամ երկարաձգվում է դիմումի ներ կա յացման պահից 
20 օրվա ընթացքում (L 189/2002, հոդված 5(9))։ Գործնականում, սա մեծ 
խնդիրներ է ստեղծել, քանի որ Իտա լիայի վարչակազմն ահռելի խոչընդոտներ 
է ստեղծել։ 2006 թվականի օգոստոսի 5–ի հրա հանգով Ներքին գործերի 
նախարարությունը ընդլայնեց օտար երկ րա ցիների իրա վունքները, որպեսզի 
սպասման ժամ կետի ընթացքում նրանք կարողանան օգտվել թույլ տվու թյունից 
բխող իրա վունքներից։ Ահռելի խոչընդոտներ ստեղծելը կարող է DDL–ի 
շարժառիթներից լինել, որով ընդգծվում է այն փաստը, որ թույլտվության 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գործողության ժամ կետի երկարաձգմանը սպասելիս ներ գաղ թողը կարող է 
օգտվել թույլ տվու թյունից բխող իրա վունքներից։

Թույլտվության տրա մա դրումը կմերժվի, եթե` չեն բավարարվում աշ խա տան-
քային պայ մանագրի ձևական պա հանջները, չեն ներ կա յացվում ապացույցներ 
բնակարանային պայ ման ներով և ֆի նան սա կան միջոցներով ապահովված 
լինելու (այդ թվում՝ հայրենիք վերադառնալու) մասին, պատճառ կա կարծելու, 
որ օտար երկ րա ցին վտանգ է ներ կա յաց նում հանրային կարգի կամ տվյալ 
պե տու թյան կամ այն երկրների անվտանգության համար, որոնց հետ Իտա-
լիան երկկողմ կամ բազմակողմ հա մա ձայնագրեր ունի սահ մանային 
հսկողության (մասնավորապես Շենգենյան տարածքի) նվազեցման վե րա բեր-
յալ, կամ օտար երկ րա ցին դատապարտվել է այնպիսի հանցագործությունների 
համար, որոնք առնչվում են թմրանյութերին, սեռական բնույթի հանցագոր-
ծություններին, նպաստում են անկանոն միգրացիային կամ այնպիսի 
հանցագործություններին, որոնք ուղղված որևէ մեկի անձնական ազատության 
դեմ՝ կապված մարմնավաճառության կամ ան չա փա հասներին անօրինական 
գոր ծու նեու թյան մեջ ներգրավելու հետ։

Նշված թույլ տվու թյունների համար սահ մանված է համեմատաբար փոքր 
տուրք, որը կազմում է մո տա վո րա պես 15 եվրո։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Ցանկացած երրորդ երկրի քա ղա քա ցի, որի՝ թույլտվության համար ներ կա յաց-
ված դիմումը մերժվել է, կարող է վիճարկել այդ որոշումը Տարածաշրջանային 
վարչական դա տա րանում (L 189/2002, հոդված 9(3))։ Այս որոշումը կարող է 
հետագայում բողոքարկվել Պետական խորհուրդ։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը

Քանի որ երկրում կարճաժամ կետ հիմունքներով գտնվելու վե րա բեր յալ 
ընդհանուր դրույթներ չեն գործում, ներքևում՝ 2.3.3 բաժնում, ներ կա յացված 
են ներ գաղթի տարբեր կա տե գո րիաների համար նա խա տես ված հատուկ 
դրույթները։

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Կանոնավոր կերպով առնվազն վեց տարի Իտա լիայում գտնվող օտար երկ-
րա ցին, որի բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կարող է երկարաձգվել 
առանց որևէ սահ մանափակման (սակայն ոչ ուսման կամ սեզոնային աշ-
խա տանքի նպա տակով), կարող է դիմել բնա կության/կա ցու թյան քարտի 
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Իտալիա

համար, եթե ունի բավարար եկամտի վե րա բեր յալ ապացույցներ (L 189/2002, 
հոդված 8(1))։ Օտար երկ րա ցի ամուսինները, ան չա փա հաս երեխաները և 
իտալացիների կամ Իտա լիայում ապրող ԵՄ քա ղա քա ցիների ծնողները 
նույնպես կարող են դիմել այդ քարտի համար։ Բնակության/կա ցու թյան 
քարտի համար դիմելիս օտար երկ րա ցին պետք է ներ կա յաց նի հետևյալ 
տեղեկությունները` լրացված դիմումի ձևեր, իր անձնագրի և հարկային 
հայտարարագրի կամ գործատուի կողմից յուրաքանչյուր աշ խա տողին տրվող 
եկամտի հայտարարագրի լուսապատճենները, դատվածության մասին 
տեղեկանք և ան չա փա հաս երեխաներին միաժա մա նակ տրվող թույլտվության 
դեպքում դիմումին պետք է կցվի թարգմանված և հավաստագրված՝ 
անձը հաստատող փաստաթուղթ և բավարար բնակելի տարածքի մասին 
փաստաթուղթ (394/1999 որոշման 16–րդ հոդված)։ Եթե դիմողն ըն տա նիքի 
ապրուստը չի հոգում, ապա նրա եկամուտը պետք է համարժեք լինի սո ցիա-
լա կան ապա հո վու թյան ամսական գումարին. նույն կանոնը կիրառվում է նաև 
այն դեպքում, երբ ըն տա նիքը բաղկացած է երկու անդամից։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, եթե ըն տա նիքը բաղկացած է երեք կամ չորս անդամից, եկամուտը պետք 
է կրկնակի անգամ գերազանցի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան ամսական 
գումարը, իսկ հինգ կամ ավելի անդամներից բաղկացած ըն տա նիքի դեպքում՝ 
եռակի անգամ գերազանցի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան ամսական գումարը։ 
Ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը պետք է լրացնի իր հա մա պա-
տաս խան դիմումաձևը։ Քարտի միջոցով տրա մա դրվող բնա կության/կա-
ցու թյան կար գա վի ճակի համար որևէ ժամ կետ չի սահ մանվում, սակայն այդ 
փաստաթղթի գործողության ժամ կետը պետք է երկարաձգվի յուրաքանչյուր 
հինգ տարին մեկ անգամ։ 

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կարող է դիմել բնա կության/կա ցու թյան անսահ-
մանափակ ժամ կետով թույլտվության համար, եթե նա` վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում բնակվել է Իտա լիայում բնա կության/կա ցու թյան 
վավերական թույլտվությամբ, որի ժամ կետը կարող է երկարաձգվել անսահ-
մանափակ թվով, ունի բավարար ֆի նան սա կան երաշ խիք և ապահովված 
է պատշաճ բնակարանային պայ ման ներով։ Նախկինում բնա կության/կա-
ցու թյան անսահ մանափակ ժամ կետով թույլ տվու թյունները կար գա վորվում 
էին բնա կության/կա ցու թյան քարտին առնչվող կանոններով, սակայն 
դրանց համար ներ կա յացվող պա հանջները փոքր–ինչ տարբեր էին։ Անսահ-
մանափակ ժամ կետով բնա կության/կա ցու թյան իրա վունք շնորհող թույլ տվու-
թյունները ներառում են վարձու և ոչ վարձու աշ խա տանքի, ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման նպա տակով և 27–րդ հոդվածում նշված դեպքերում տրվող 
թույլ տվու թյունները։320 Սակայն դրանք չեն ներառում ուսման, ժա մա նակավոր 

320 L 189/2002 փաստաթղթի 27–րդ հոդվածով սահ մանվում է, որ կիրարկումն ապահովող կա-
նո նա կարգերով կար գա վորվում են վարձատրվող աշ խա տանքի նպա տակով աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուններ, մուտքի վիզաներ և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ տրա մա դրելու 
հատուկ ըն թա ցա կարգերն ու պայ ման ները, որոնք տրվում են օտար երկ րա ցի աշ խա տողների 
հետևյալ կա տե գո րիաներին. ա) ղեկավարներ կամ բարձր մաս նա գի տա կան որակավորում 
ունեցող անձ նա կազմ, որոնք ընդունվել են աշ խա տանքի Իտա լիայում գտնվող մասնաճյուղերի 
գլխամասային գրա սե նյակներ ունեցող ըն կերությունների կամ օտարերկրյա ըն կերությունների 
ներ կա յացուցչական գրա սե նյակների կողմից, որոնց գոր ծու նեու թյան հիմնական վայրը գտնվում է 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կամ մարդասիրական նկատառումներով, ապաստանի նպա տակով կամ այլ 
կարճաժամ կետ և դի վա նա գի տա կան հիմքերով տրվող թույլ տվու թյունները։ 
Հանրային կարգի կամ պե տու թյան անվտանգության համար վտանգ ներ-
կա յաց նող օտար երկ րա ցին չի կարող ստա նալ անսահ մանափակ ժամ-
կետով թույլ տվու թյուն։ Ամուսինը, ան չա փա հաս երեխաները (օտարերկրացու 
կամ նրա ամուսնու), նրա խնամքի տակ գտնվող չափահաս երեխաները և 
խնամքի տակ գտնվող ծնողները նույնպես կարող են դիմում ներ կա յաց նել։ 
Թույլտվությունները պետք է տրա մա դրվեն երեք ամսվա ընթացքում և անսահ-
մանափակ ժամ կետով, մինչդեռ բնա կության/կա ցու թյան քարտը առավել 
հաճախ լինում է երկարաժամ կետ հիմունքներով։ Թույլտվությունը կարող է 
չեղյալ հայտարարվել խարդախության, արտաքսման դեպքում, երբ այն տրա-

Համաշխարհային առևտրի կազ մա կեր պու թյան անդամ պե տու թյուններից մեկի տարածքում, կամ 
իտալական ըն կերության կամ ԵՄ մեկ այլ անդամ պե տու թյան ըն կերության՝ Իտա լիայում գտնվող 
գրա սե նյակի ղեկավարներ, բ) փոխանակման կամ մայրենի լեզվի դասավանդման ծրագրերում 
ներգրավված՝ համալսարանի դասախոսներ, գ) Իտա լիայում գործող համալսարանում կամ ուսում-
նա կան կամ գիտահետազոտական հաստատությունում վարձատրության դիմաց ակադեմիական 
պաշտոն զբաղեցնող կամ գիտահետազոտական աշ խա տանք կա տա րող՝ համալսարանի 
դասախոսներ կամ գիտահետազոտական աշ խա տանք իրա կա նաց նող անձինք, դ) բանավոր 
և գրավոր թարգմանիչներ, ե) տնային աշ խա տողներ, որոնք վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
աշխատել են արտերկրում Իտա լիայի քա ղա քա ցիների կամ ԵՄ անդամ պե տու թյուններից որևէ 
մեկի քա ղա քա ցի հանդիսացող օտար երկ րա ցիների համար, այն դեպքում, երբ գործատուն 
որոշում է գնալ Իտա լիա բացառապես տնային աշ խա տանքին առնչվող հարաբերությունը 
շարունակելու նպա տակով, զ) անհատներ, որոնք, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստում 
անցնելու նպա տակով երկրում բնակվելու թույլ տվու թյուն ունենալով, ժա մա նակավորապես 
ուսուցանում են իտալացի գործատուների հիմնարկներում՝ ի վերջո կա տա րելով վարձատրվող 
աշ խա տանքի կա տե գո րիայի ներքո սահ մանված գործողություններ, է) Իտա լիայի տարածքում 
գործող կազ մա կեր պու թյունների կամ ձեռնարկությունների կողմից ժա մա նակավորապես աշ-
խա տանքի ըն դուն ված աշ խա տողներ, որոնք, գործատուի պա հանջով, կա տա րում են հատուկ 
գործառույթներ, ը) ծովագնացներ, որոնք ընդունվել են աշ խա տանքի կիրարկումն ապահովող 
կա նո նա կարգերով սահ մանված կարգի և ըն թա ցա կարգերի հա մա ձայն, թ) աշ խա տողներ, որոնք 
կանոնավոր կերպով վարձատրվում են արտերկրում բնակվող կամ այնտեղ գլխամասային գրա-
սե նյակ ունեցող գործատուների կողմից (լինեն ֆիզիկական անձինք, թե կազ մա կեր պու թյուններ), 
որոնցից աշ խա տողներն անմիջականորեն ստանում են իրենց վարձատրությունը, եթե նրանք 
օտար երկրից ժա մա նակավորապես տեղափոխվել են այնտեղ Իտա լիայում բնակվող իտալացի 
կամ օտար երկ րա ցի ֆիզիկական անձանց կամ կազ մա կեր պու թյունների հետ աշխատելու համար՝ 
ազգային իրա վունքի հա մա պա տաս խան դրույթների, ինչպես նաև Մի ջազ գա յին ու Եվրոպական 
համայնքի նորմերի հա մա ձայն Իտա լիայում կամ այնտեղ գլխամասային գրա սե նյակներ ունեցող 
ֆիզիկական անձանց կամ կազ մա կեր պու թյունների և արտերկրում բնակվող այլ անհատների ու 
կազ մա կեր պու թյունների միջև կնքված պայ մանագրով սահ մանված կոնկրետ ծա ռա յու թյուններ 
մատուցելու նպա տակով, ժ) կրկեսներում կամ արտերկրում ճամփորդող շոուներում աշ խա տող 
անձինք, ժա) օպերայի, թատրոնի, համերգային կամ բալետային խմբերի դերասանական կամ 
տեխնիկական անձ նա կազմը, ժբ) զվարճանքի հաստատություններում աշ խա տող պարողներ, 
դերասաններ 7 երաժիշտներ, ժգ) թատերական և կինեմատոգրաֆական ձեռնարկություններում, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման ըն կերություններում (պետական կամ մասնավոր), 
մշակութային կամ ժողովրդական նախաձեռնությունների մաս կազմող պետական կազ մա կեր-
պու թյուններում աշ խա տող դերասաններ, ժդ) Իտա լիայի սպորտային կազ մա կեր պու թյուններում 
ցանկացած տեսակի պրոֆեսիոնալ սպորտային գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող օտար երկ րա-
ցիներ, ժե) Իտա լիայում պաշտոնապես հավատարմագրված և օրաթերթի կամ պարբերական 
մամուլի կամ ռադիո կամ հեռուստատեսային հեռարձակման ըն կերությունների կողմից 
կանոնավոր կերպով վարձատրվող թղթակիցներ, ժզ) Իտա լիայում գործող մի ջազ գա յին հա-
մա ձայնագրերի նորմերի հիման վրա, երիտասարդների փոխանակման կամ շարժունակության 
ծրագրերով Իտա լիայում գիտահետազոտական կամ ժա մա նակավոր աշ խա տանք կա տա րող 
անհատներ կամ «au pair» ծրագրով որպես տնային դաստիարակչուհի աշ խա տող անձինք և ժէ) 
առողջապահության մասնավոր և պետական հատվածներում աշ խա տող դայակներ։
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Իտալիա

մա դրելու շարժառիթներն այլևս գոյություն չունեն, ԵՀ տարածքից ավելի քան 
12 ամիս բացակայելու դեպքում, կամ եթե մեկ այլ անդամ պե տու թյուն շնորհում 
է երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Մեկ տարուց ավելի վավերականության ժամ կետով բնա կության/կա ցու-
թյան քարտ կամ թույլ տվու թյուն (վարձու աշ խա տանքի, ոչ վարձու աշ խա-
տանքի, ապաստանի, ուսման կամ կրոնական հիմունքներով) ունեցող 
օտար երկ րա ցին կարող է դիմել ամուսինների և ան չա փա հաս երեխաների, 
այդ թվում՝ արտաամուս նա կան կապից ծնված ան չա փա հաս երեխաների 
(մյուս ծնողի հա մա ձայնության դեպքում) հետ ըն տա նիքի վե րա միա վորման 
համար։ Անչափահաս է համարվում դիմումի լրացման պահին 18 տարին 
չլրացած ցանկացած անձ։ Բացի դրանից, 18 տարին լրացած երեխաները, 
որոնք առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով գտնվում են իրենց 
ծնողների խնամքի տակ և դիմողի խնամքի տակ գտնվող ծնողները, որոնք 
հա մա պա տաս խան աջակցություն չեն ստանում իրենց ծագման երկրում, 
նույնպես կարող են օգտվել ըն տա նիքի վե րա միա վորման ծրագրից։ Այս 
դեպքում ևս դիմողը պետք է ներ կա յաց նի բավարար եկամուտ ունենալու 
մասին ապացույցներ, սակայն նրա հետ համատեղ բնակվող ըն տա նիքի 
անդամների եկամուտը նույնպես հաշվի է առնվում։ Դիմումի վե րա բեր-
յալ որոշում կայացնելիս ներ գաղթի հարցերով գրա սե նյակը պետք է հաշվի 
առնի փաստացի ընտանեկան կապերը, Իտա լիայում գտնվելու ժա մա-
նակահատվածը և ծագման երկրի հետ ունեցած կապերը։ Եթե ներ գաղթի 
հարցերով գրա սե նյակը 90 օրվա ընթացքում որևէ պատասխան չի տալիս, 
խնամքի տակ գտնվող ըն տա նիքի անդամը կարող է դիմում ներ կա յաց նել 
ծագման երկրի դի վա նա գի տա կան ներ կա յացուցչություն։

Ընտանիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրվող բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության վավերականության առա վե լա գույն ժամ կետը երկու տարի է (L 
182/2002, 5-րդ հոդված): 

2.3.3.2 Աշխատանքը

Օտար երկ րա ցիներին ըն դու նելու համար թույլատրվող թիվը սահ մանող 
«հոսքը կար գա վորող որոշումը» կայացվում է տարեկան կտրվածքով՝ 286/1998 
օրենսդրական ակտի 3(4) հոդվածին հա մա պա տաս խան։321

321 393 Սույն հոդվածով սահ մանվում է, որ տարեկան կտրվածքով ընդունվող որոշումներում 
պետք է հաշվի առնվեն զբաղվածության և ԵՄ անդամ պե տու թյունների քա ղա քա ցի չհանդիսացող 
անձանց թվի վե րա բեր յալ Աշխատանքի հարցերով նախարարության կողմից տրա մա դրվող 
տվյալները։ Բացի դրանից, որոշումները պետք է ընդունվեն տարբեր տա րա ծա շրջաններում աշ-
խա տանքի փաստացի պա հանջարկի վե րա բեր յալ տվյալների հիման վրա։ Տարածաշրջանները 
պետք է փոխանցեն հա մա պա տաս խան տվյալները յուրաքանչյուր տարի մինչև նոյեմբերի 30–ը։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

L 189/2002 փաստաթղթի 21–րդ հոդվածով սահ մանվում է, որ վարձատրվող 
աշ խա տանք, այդ թվում՝ սեզոնային և ոչ վարձու աշ խա տանք կա տա րելու 
նպա տակով պե տու թյան տարածք մուտք գործելը կար գա վորվում է նշված 
մուտքի քվոտաների հա մա ձայն։ Քվոտաները սահ մանելիս որոշակի սահ-
մանափակումներ պետք է կիրառվեն այն պե տու թյունների նկատմամբ, որոնք 
չեն մասնակցում անկանոն միգրացիայի պայքարին, իսկ նախապատվությունը 
պետք է տրվի իտալական ծագում ունեցող աշ խա տողներին։ Այս ակտերով, 
նախապատվության հիմքով, առանձնացվում են այն քվոտաները, որոնք 
վերապահվում են այն պե տու թյուններին, որոնք չեն պատկանում Եվրոպական 
միու թյանը, և որոնց հետ Արտաքին գործերի նախարարությունը, գործելով 
Ներքին գործերի նախարարության և Աշխատանքի և սո ցիա լա կան ապա հո-
վու թյան նախարարության հետ համատեղ, ստորագրել է մուտքի հոսքերը և 
միգ րանտների կրկնակի մուտքը կար գա վորող հա մա ձայնագրեր։

Վարձու աշ խա տանքի կամ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով տրվող 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները նաև այլ գործողություններ իրա-
կա նաց նելու հնա րա վորու թյուն են տալիս՝ առանց փոխելու թույլտվության 
բնույթը։ Օրինակ`աշ խա տանքին առնչվող հա մա պա տաս խան թույլ տվու թյունը 
ձեռք բերելուց հետո, վարձու աշ խա տանքից բացի, տրվում է նաև հետագայում 
ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվելու հնա րա վորու թյուն, մինչդեռ ոչ վարձու 
աշ խա տանքով զբաղվելու թույլ տվու թյունը հետագայում վարձու աշ խա տանք 
կա տա րելու հնա րա վորու թյուն է տալիս գործատուի կողմից Աշխատանքի 
հարցերով տարածքային տնօրինությանը հա ղոր դա գրու թյուն փոխանցելուց 
հետո, իսկ ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով կամ մարդասիրական 
նկատառումներով տրվող թույլ տվու թյունները նույնպես աշ խա տանքի հնա րա-
վորու թյուն են տալիս։

Վարձու աշ խա տանքը

L 189/2002 փաստաթղթի 22–րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ գործատուն (իտա լա ցի 
կամ Իտա լիայում կանոնավոր կերպով բնակվող օտար երկ րա ցի) ներ գաղթի 
հարցերով գրա սե նյակ պետք է ներ կա յաց նի՝ աշ խա տանքի թույլտվության 
դիմումը, աշ խա տողի բնակարանային պայ ման ներին առնչվող փաս տաթղթե-
րը և առաջարկվող «բնա կության/կա ցու թյան պայ մանագիրը»՝ հստա կեցնելով 
որոշակի պայ ման ներ, այդ թվում՝ աշխատավարձը, վերադարձի ծախսերը 
ծածկելը և աշ խա տանքին առնչվող ցանկացած հնա րա վոր փո փո խու թյան 
մասին հայտնելը։ Ներգաղթի հարցերով գրա սե նյակը իր որոշման մասին 
պետք է տեղեկացնի 40 օրվա ընթացքում և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
փոխանցի արտերկրում գործող հա մա պա տաս խան հյուպատոսություն։ Այնու-
հետև ծագման երկրի ներ կա յացուցչությունը հա մա պա տաս խան օտարերկրա-
ցուն տրա մա դրում է վիզան։ Իտա լիա մուտք գործելուց հետո ութ օրվա 
ընթացում օտար երկ րա ցին պետք է դիմի բնա կության/կա ցու թյան պայ-
մանագրի համար (L 189/2002, 22(6) հոդված)։
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Իտալիա

Աշխատանքի հիման վրա տրվող թույլ տվու թյունը կտրա մա դրվի «աշ խա-
տանքի նպա տակով բնա կության/կա ցու թյան պայ մանագրին» հա մա պա-
տաս խան, իսկ գործողության ժամ կետը կսահ մանվի հա մա պա տաս խան 
ժա մա նակահատվածով։ Ժամանակային սահ մանափակում ունեցող աշ-
խա տանքային պայ մանագրերը մեկ տարվա վավերականության ժամ կետ 
են ունենում, իսկ եթե դիմողի պայ մանագիրը ժա մա նակային որևէ սահ-
մանափակում չունի, ապա թույլ տվու թյունը տրվում է երկու տարի ժամ-
կետով։ Կարելի է նշել, որ DDL–ն առաջարկում է դադարեցնել պայ մանագրի 
հիման վրա տրվող այս թույլտվության տրա մա դրումը և փոփոխել ժամ-
կետները։ Վարձատրվող աշ խա տանքի նպա տակով տրվող բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտար երկ րա ցի աշ խա տողը, որը կորցնում է 
իր աշ խա տանքը կամ ազատվում է աշ խա տանքից, իր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության վավերականության ժամ կետի ընթացքում կամ, ցանկացած 
դեպքում, առնվազն վեց ամսվա ընթացքում կարող է ընդգրկվել աշ խա տանքի 
տեղավորման գոր ծա կա լու թյան ցուցակում։

L 189/2002 փաստաթղթով փորձ է կա տա րվում ապահովել, որ երրորդ երկրի 
քաղաքացու՝ Իտա լիայում գտնվելը կապված լինի փաստացի աշ խա տանքի 
հետ՝ այդպիսով բացառելով աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով Իտա-
լիա մուտք գործելու իրա վունքը։ Այ նուա մե նայ նիվ նշված իրա վունքը կրկին 
ներմուծվել է DDL–ի 1ա(11) հոդվածով, որում նշվում է, որ քվոտաների շարքում 
պետք է լինեն որոշակի թվով թույլ տվու թյուններ՝ նա խա տես ված այն ներ-
գաղ թողների համար, որոնք, աշ խա տանք փնտրելու նպա տակով, մուտք 
են գործում տվյալ տարածք նախանշված ծագման երկրներից, և որոնք 
ի վիճակի են հոգալ իրենց ապրուստը Իտա լիայի տարածքում գտնվելու 
ընթացքում, և որոնց «հովանավորում» է իրենց ապրուստը հոգալու հնա րա-
վորու թյուն ունեցող իտալացի կամ ԵՄ քա ղա քա ցի։ DDL–ը չի հստակեցնում 
թույլտվության այս տեսակի վավերականության հնա րա վոր ժամ կետը. այն 
միայն նշում է, որ վավերականության ժամ կետը պայ մանավորված կլինի 
թույլտվության ժամ կետի ընթացքում «ֆի նան սա կան անկախության» մասին 
ապացույցի առկայությամբ։

DDL–ի վրա հիմնված՝ «Օտար երկ րա ցիների մասին» նոր ակտի նպա-
տակներն են. աշ խա տանքի առաջարկի ու պա հանջարկի «կանոնավոր» 
բավարարմանը նպաստելը, երկրում գտնվելու ու աշխատելու միջև իրական 
և ըն կերությունների ու ըն տա նիքների կարիքներին հա մա պա տաս խանող 
կապի ստեղծումը (օրինակ`տնային աշ խա տողի կարիք ունեցող իտալացիներ), 
որակավորում ունեցող աշ խա տողների ընդունման համար նախապատվություն 
նախատեսող ըն թա ցա կարգի ձևավորումը, երկրում գտնվելու թույլտվության 
գործողության ժամ կետի հարմարեցումը աշ խա տանքային շու կայում 
առկա պա հանջարկներին և դրանց կառավարումը դյուրացնելը՝ ի շահ 
ղեկավարության և թույլտվության գործողության ժամ կետի երկարաձգման 
գործընթացում՝ ի նպաստ միգ րանտի։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Կարևոր է նաև, որ L 189/200 փաստաթղթի 27–րդ հոդվածը լրացվում է մի 
պարբերությամբ, որով նա խա տես վում է ԵՄ ըն կերություններում աշ խա տող՝ 
ԵՄ անդամ պե տու թյունների քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձանց ընդունման 
ըն թա ցա կարգի պարզեցում։ Թույլտվությունը փոխարինվում է գործատուի 
կողմից պարզ հայտարարագրով։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Ոչ վարձու աշ խա տանքը կար գա վորվում է L 189/2002 փաստաթղթի 26–րդ 
հոդվածով։ ԵՄ–ին չպատկանող երկրներից եկող օտար երկ րա ցի աշ խա-
տողների մուտքը Իտա լիա, եթե այդ աշ խա տողները նախատեսում են տվյալ 
պե տու թյան տարածքում կա տա րել ժա մա նակավոր բնույթ չկրող ոչ վարձու 
աշ խա տանք, կարող է թույլատրվել այն պայ մանով, որ այդ աշ խա տանքների 
կա տա րումը օրենքով վերապահված չէ Իտա լիայի քա ղա քա ցիներին կամ 
Եվրոպական Միության որևէ անդամ պե տու թյան քա ղա քա ցիներին։ 
Ցանկացած պարագայում Իտա լիայում ար դյու նա բե րական, մաս նա գի տա-
կան, արհեստագործական կամ առևտրային գոր ծու նեու թյամբ զբաղվելու 
կամ Իտա լիայում բաժնետիրական կամ առանձին ըն կերություններ հիմնելու 
կամ կորպորատիվ պաշտոն զբաղեցնելու մտադրություն ունեցող օտար-
երկ րա ցիները պետք է նաև ցույց տան, որ իրենց տրա մա դրության տակ 
ունեն բավարար ֆի նան սա կան միջոցներ իրենց պլանավորած գոր ծու նեու-
թյունն Իտա լիայում իրա կա նաց նելու համար։ Բացի դրանից, նրանք պետք 
է բավարարեն Իտա լիայի իրա վունքով տվյալ գոր ծու նեու թյան, այդ թվում՝ 
պա հանջի դեպքում, մաս նա գի տա կան ռեգիստրերում գրանցվելու համար 
սահ մանված նախապայ ման ները։ Նրանք պետք է ներ կա յաց նեն նաև հա մա-
պա տաս խան մարմինների կողմից տրա մա դրված և ոչ ավելի վաղ, քան երեք 
ամիս առաջ թվագրված հավաստագիր, որում պետք է նշվի, որ երրորդ երկրի 
քաղաքացու կողմից նա խա տես վող գոր ծու նեու թյան իրականացման համար 
թույլ տվու թյուններ կամ լիցենզիաներ տրա մա դրելու դիմումը մերժելու համար 
ոչ մի հիմք չկա։ Ոչ վարձու աշ խա տանքով զբաղվող բոլոր անձինք (լինեն 
նրանք իտալացի կամ այլ երկրի քա ղա քա ցի) պետք է գրանցվեն Առևտրային 
պալատում։ Մյուս կողմից, պարբերական գործարար ծրագրի պա հանջ չի 
ներ կա յացվում։ ԵՄ–ին չպատկանող աշ խա տողները պետք է ցույց տան, որ 
նրանք ապահովված են պատշաճ բնակարանային պայ ման ներով և ունեն 
օրինական միջոցներից գոյացող տարեկան եկամուտ, որը պետք է գերազանցի 
օրենքով նա խա տես վող՝ առողջապահության հետ կապված ծախսերից 
ազատվելու համար վճարվող գումարը։ Եթե հաստատվում է, որ դիմողը 
հա մա պա տաս խանում է բոլոր նշված նախապայ ման ներին, և Արտաքին 
գործերի նախարարությունը, Ներքին գործերի նախարարությունը և այն 
Նախարարությունը, որը պատասխանատու է այն գոր ծու նեու թյան համար, 
որը երրորդ երկրի քա ղա քա ցին մտադիր է իրա կա նաց նել Իտա լիայում, տրա-
մա դրվում է թույլ տվու թյունը, դի վա նա գի տա կան կամ հյուպատոսական 
հիմնարկները շնորհում են ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա տակով մուտքի 
վիզա (եթե այն նա խա տես վում է քվոտայի սահ մաններում) և հստակ նշում 
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են այն գործունությունը, որին վերաբերում է վիզան։ Բնակության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունը տրա մա դրվում է որպես ոչ վարձու աշ խա տանքի նպա-
տակով տրվող թույլ տվու թյուն, որի համար յուրաքանչյուր անձ պետք է դիմի 
առանձին Իտա լիա մուտք գործելուց հետո ութ օրվա ընթացքում (մյուս թույլ-
տվու թյունների համար դիմելու նույն ըն թա ցա կարգով)։ Թույլտվության այս 
տեսակը տրվում է առա վե լա գույնը երկու տարի ժամ կետով (L 289/2002, 5(3)4) 
հոդված)։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Սեզոնային աշ խա տողները դյուրացրել են Իտա լիա մուտք գործելուն և այնտեղ 
բնակվելուն առնչվող ըն թա ցա կարգերը։ Թույլտվության վավերականության 
ժամ կետը կազմում է 20 օրից մինչև 9 ամիս, և այն տրվում է աշ խա տանքի ժա-
մա նակահատվածին հա մա պա տաս խան ժամ կետով (394/1999 որոշման 38–րդ 
հոդված)։ Բազմակի մուտքի թույլ տվու թյունը (առա վե լա գույնը երեք տարով) 
կարող է տրա մա դրվել օտարերկրացուն, որը կարող է ապացուցել, որ՝ նա 
առնվազն նախորդ երկու տարիների ընթացքում եկել է Իտա լիա սեզոնային 
աշ խա տանք կա տա րելու նպա տակով, նա արդեն կա տա րել է սեզոնային 
աշ խա տանք և որ սեզոնային աշ խա տանքի ավարտից նա վերադարձել է 
իր ծագման երկիր։ Այ նուա մե նայ նիվ, վիզան տրա մա դրվում է տարեկան 
կտրվածքով և, եթե օտար երկ րա ցին խախ տում է ներ գաղթի օրենքները, ապա 
նրա թույլ տվու թյունը կարող է անմիջապես չեղյալ հայտարարվել։ Բազմակի 
մուտքի թույլ տվու թյունները պետք է տրվեն սահ մանված քվոտաների 
շրջանակներում (L 189/2002, 5(3)3) հոդված)։

Իտալացի գործատուն, Իտա լիայում կանոնավոր կերպով բնակվող օտար-
երկ րա ցի գործատուն կամ իրենց անդամների անունից գործող մաս նա գի տա-
կան ասոցիացիաները, որոնք մտադիր են սեզոնային բնույթի վարձատրվող 
աշ խա տանքային հա րա բե րու թյուն ներ ստեղծել երրորդ երկրի քաղաքացու 
հետ, պետք է դիմեն տվյալ տարածքում իրավասություն ունեցող՝ ներ գաղթի 
հարցերով տեղական գրա սե նյակ։ Ներգաղթի հարցերով գրա սե նյակը 
տրա մա դրում է թույլ տվու թյունը՝ ձեռք բերված նախապատվության իրա-
վունքի հա մա ձայն։ Իտա լիայում նախկինում սեզոնային աշ խա տանք կա տա-
րած սեզոնային աշ խա տողները, որոնք պահպանել են բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուններում նշված պայ ման ները, այդ թվում՝ թույլտվության 
ժամ կետի ավարտին իրենց ծագման երկիր վերադառնալը, որոշակի 
արտոնություններ ունեն նույն երկրի այն քա ղա քա ցիների համեմատ, որոնք 
երբեք օրինական կերպով մուտք չեն գործել Իտա լիա՝ աշխատելու նպա-
տակով։ Բացի դրանից, սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կարող է վերափոխվել սահ մանված կամ 
անորոշ ժա մա նակահատվածով վարձատրվող աշ խա տանքի համար տրվող 
բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության՝ ենթադրելով, որ առկա են այդ 
գործողության համար սահ մանված հիմնական պայ ման ները (L 189/2002, 24(4) 
հոդված)։ Աշխատանքի հարցերով տա րա ծա շրջանային հանձնաժողովները 
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(տա րա ծա շրջանային մա կար դակով ամենամեծ թվով աշ խա տողներ կամ 
գործատուներ ներ կա յաց նող արհմիու թյունների, տարածքային կառավարման 
մարմինների կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համատեղ) կարող են մշակել հատուկ հա մա ձայնագրեր սեզոնային աշ խա-
տանքի համար նա խա տես ված աշխատատեղերը օտար երկ րա ցի աշ խա-
տողներին տրա մա դրելը խթանելու վե րա բեր յալ։

Մուտքի հոսքերը և կրկնակի մուտքի ըն թա ցա կարգերը կար գա վորելու 
համար նա խա տես ված երկկողմանի հա մա ձայնագրերի համատեքստում 
կարող են սահ մանվել ծագման երկրներում աշ խա տանքային շու կայի քա-
ղա քա կանության համար պատասխանատու հա մա պա տաս խան ազգային 
մարմինների հետ մեկտեղ սեզոնային աշ խա տանքի նպա տակով հոսքերը 
կար գա վորող հատուկ հա մա ձայնություններ։ 

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

L 189/2002 փաստաթղթի 39–րդ և 46–րդ հոդվածների հա մա ձայն՝ 
թույլատրվում է բնակվել Իտա լիայում ուսման նպա տակով։322 Դիմող ուսա-
նողի տարիքը պետք է լինի 18–ից բարձր, և նա պետք է մտադրություն 
ունենա սահ մանված ժա մա նակահատվածում անցնելու առկա ուսուցման 
դասընթացներ ուսում նա կան կամ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստման 
հաստատությունում։ Դասընթացները պետք է հա մա պա տաս խանեն ծագ-
ման երկրում արդեն ստացած կրթու թյանը (394/1999 որոշման 44 bis 
հոդված): Ուսումնական թույլ տվու թյունները տրվում են մեկ տարի ժամ-
կետով։ Ուսումնական թույլ տվու թյունը շաբաթական 20 ժամ աշխատելու իրա-
վունք է տալիս՝ 52 շաբաթվա ընթացքում 1040 աշ խա տանքային ժամի սահ-
մանափակումով (394/1999 որոշման 14(4) հոդված)։ Սահմանված քվոտաների 
շրջանակներում ուսում նա կան թույլ տվու թյունները կարող են վերափոխվել աշ-
խա տանքի թույլտվության (394/1999 որոշման 14(6) հոդված)։

3 Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Մինչև այժմ ԵՄ միջոցները դժվարությամբ են ներմուծվել Իտա լիայի իրա-
վունքում, և հրա հանգների մեծ մասը բավականին ուշացումով է ընդունվել։ 
Բոլորովին վերջերս՝ 2007 թվականի փետրվարին, «Երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան մասին» 2003/109/ԵՀ հրա հանգը և «Ընտանիքի վե րա-
միա վորման մասին» 2003/86/ԵՀ հրա հանգը փոխատեղվեցին Իտա լիայի 

322 394 Ինչ վերաբերում է ուսանողներին (որոնք ընդգրկված չեն աշ խա տանքային քվոտաներում), 
յուրաքանչյուր համալսարան պետք է ինքնուրույն՝ ելնելով իր ֆի նան սա կան միջոցներից, սահ-
մանի, թե որքան օտար երկ րա ցի ուսանողներ կարող է ըն դու նել (L 189/2002, 39(2) հոդված)։
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իրա վունքում։ Ինչպես երևում է վերոհիշյալ փաստերից, ըն տա նիքի վե րա-
միա վորման իրա վունքից օգտվելու իրա վունք ունեցող անձանց սահ մանող 
հասկա ցու թյունը վերջերս ընդլայնվել է Իտա լիայի իրա վունքում, և այժմ այն 
փաստացիորեն ավելի լայն իմաստ ունի, քան նա խա տես ված էր 2003/86/ԵՀ 
հրա հանգով։

4 Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Ակնհայտորեն անհնար է գնահատել, թե նոր օրենքն ինչ ազդեցություն 
կունենա միգրացիայի վրա։ Այ նուա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ նախկին 
օրենքով կարծես թե միգրացիոն հոսքերի վերահսկում ու կառավարում չէր 
կա տա րվում։ Դրա վառ ապացույցն է գրեթե յուրաքանչյուր չորս տարին 
մեկ տեղի ունեցող մեծամասշտաբ «օրինականացումների» ընթացքում 
«օրինականացված» ներ գաղ թողների թիվը։ Վերջին «օրինականացումը» 
ավարտվել է 2003 թվականին, որի արդյունքում օրինականացվել է ավելի քան 
600 000 միգ րանտ։

DDL–ի ամենանշանակալից նորարարություններն են հովանավորի գաղա-
փարի ներմուծումը (կրկին անգամ ներմուծումը), սեփական միջոցներով 
ապրուստը հոգալու հնա րա վորու թյունը, ըն թա ցա կարգերի պարզեցումը, 
երկրում ժա մա նակավոր գտնվելու համար նա խա տես ված կենտրոնների 
փակումը և վերադառնալու ու դրամական փոխանցումներ կա տա րելու հնա-
րա վորու թյունը։ DDL–ի շրջանակներում օրենքի հաստատման հավանա-
կանությունը դեռևս պետք է որոշվի։ Ընդդիմադիր կողմերի միջև մեծ 
հակասություններ կան։

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

DDL–ի 1–ին հոդվածում նշվում է, որ դրամական փոխանցումներ կա տա-
րելու ըն թա ցա կարգը պետք է ավելի պարզեցվի։ Դա պետք է իրականացվի՝ 
ստեղծելով այնպիսի միջոցներ, որոնք խթանում են փոխանցման համար 
օրինական գործիքների օգ տա գործումը, ինչպես նաև նպաստելով ըն-
կերությունների հետ հա մա ձայնությունների ձեռքբերմանը՝ դրանով իսկ 
նվազեցնելով փոխանցման ծախսերը։ Պետք է ընդունվեն հետագա միջոցներ 
զարգացման շուրջ համագործակցության վե րա բեր յալ՝ ուղղված միգ-
րանտների ունակությունները և դրանց շնորհիվ ստացված արդյունքներն 
արժևորելուն և դրանք ի շահ իրենց ծագման երկրների զարգացմանն օգ տա-
գործելուն, սակայն պահպանելով այդ ռեսուրսների մասնավոր բնույթը (DDL, 
1(2) հոդված): Վերջապես, DDL–ը նախատեսում է, որ սահ մանվեն այնպիսի 
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միջոցներ, որոնք կնպաստեն Իտա լիայում գտնվելու ընթացքում ձեռք բերված 
ունակությունների օգ տա գործմանը ծագման երկրում զարգացման շուրջ 
համագործակցության և միգ րանտի՝ ծագման երկիր (ժա մա նակավոր կամ 
մշտական) վերադարձի խրախուսման միջոցով (DDL, 1(3) հոդված)։

Հաջողված ծրագրերից է «MIDA» ծրագիրը (Աֆրիկայի զարգացմանն 
ուղղված ծրագիր), որն իրականացվում է Միգրացիայի մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) ու CeSPI (Centro Studi Politiche Internazionali) 
իտալական ՀԿ–ի կողմից և ֆինանսավորվում Իտա լիայի արտաքին գործերի 
նախարարության և Cooperazione Italiana–ի կողմից։ Ծրագրի նպա տակն է 
արժևորել Ենթասահարային Աֆրիկայի սփյուռքի՝ ծագման երկրների սոցիալ–
տնտեսական զարգացմանն ուղղված ներդրումները։ Սա կա տա րվում է 
զարգացման՝ ինքնաֆինանսավորման հիման վրա կիրառվող մեթոդների 
տարբերակման և նպա տակակետ հանդիսացող երկրների համայնքների 
և ծագման երկրների համայնքների միջև ակտիվ համագործակցության 
միջոցով։ Ծրագիրն իրականացվում է Գանայում և Սենեգալում։ «Գանա/
Սենեգալ–MIDA» ծրագրի շրջանակներում ծրագրում ներ կա յացված համատեղ 
զարգացման բաղադրիչի վե րա բեր յալ ՄՄԿ–ի և CeSPI–ի կողմից որդեգրված 
մոտեցման նպա տակն է Գանայի և Սենեգալի ներ գաղ թողներին ներգրավել 
ծրագրի ձևավորման և իրականացման մեջ, մատնացույց անել բնա կության/
կա ցու թյան իրենց տարածքներում տարբեր շահառուների հետ որոշակի 
կարևորության գործընկերական հա րա բե րու թյուն ներ ստեղծելու վերջիններիս 
կարողությունը, ինչպես նաև ի սկզբանե այս խնդրի տևական կառավարմանը 
ակտիվորեն օժանդակելը։

ՄՄԿ–ի և CeSPI–ի կողմից իրականացվում է նաև «Զարգացման և միգրա-
ցիոն ցիկլերը. հետազոտություն, համատեղ աշ խա տանք և միգրա ցիայի 
կառավարման ու զարգացման շուրջ համագործակցության միջև փոխկա-
պակցվածության մեխանիզմների խթանմանն ուղղված հասարա կական 
նախաձեռնությունները»։ Այս ծրագիրն ուղղված է ռազմավարական 
ուղեցույց ների մշակմանը Italian Cooperation կազ մա կեր պու թյան, ինչպես 
նաև այս ոլորտում ներգրավված բոլոր սուբյեկտների համար՝ նշելով 
միգրացիոն խնդիրները համագործակցության քա ղա քա կանության մեջ միա-
վորելու նորարար ու խոստումնալից ճանապարհներ և գործելակերպեր։ 
Ծրագրում առանձնացվում են երեք հիմնական ուղղություններ։ Առաջին 
ուղղությունը համատեղ զարգացման նպա տակով ավանդական գործընկե-
րությունն է, որտեղ շեշտը դրվում է Italian Cooperation կազ մա կեր պու թյան, 
այդ թվում՝ ապակենտրոնացված համագործակցության դերը, հատկա-
պես Միջերկրածովյան համատեքստում, միգ րանտների կողմից կա-
տա րվող դրամական փոխանցումների միջոցով համատեղ զարգացումը 
խթանելու գործում։ Երկրորդ ուղղության՝ միգրացիան և անդրազգային 
բարեկեցությունը, նպա տակն է մանրամասն քննարկումներ սկսել զարգաց-
ման անցումային փուլում և զարգացող մի շարք երկրներից կանանց ար տա-
գաղթի աճի ազդեցության խնդիրների կար գա վորմանն ուղղված համա-
գործակցության նորարար ձևերի շուրջ։ Վերջապես, Աֆրիկայում միգրացիայի 
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կայուն կառավարման երրորդ ուղղությունն ուսումնասիրում է Սահարայով 
տարանցիկ միգրացիան դեպի Աֆրիկա արդյունավետ միջնորդության 
մոդելներ մշակելու նպա տակով իրա վունքներն ու զար գացմանը նպաստող 
նպա տակները Եվրոպական քա ղա քա կանության մեջ միավորելու համար, որը, 
մինչև այժմ կենտրոնացված է բացառապես անվտանգության հետ կապված 
խնդիրների վրա։

Ընդհանրապես, եթե երրորդ երկրի քա ղա քա ցի հանդիսացող աշ խա տողները 
վերադառնում են իրենց ծագման երկիր, նրանք շարունակում են օգտվել 
կենսաթոշակային և Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան իրա վունքներից՝ անկախ 
փոխադարձության շուրջ հա մա ձայնության ուժի մեջ լինելու կամ չլինելու 
փաստից (L 189/2002–ի 22(13) հոդված)։
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Caritas, Dossier Statistico Immigrazione (Immigration Statistical Dossier) (2003) 
(Immigration Statistical Dossier 2003).

Caritas, Dossier Statistico Immigrazione (Immigration Statistical Dossier) (2005) 
(Immigration Statistical Dossier 2005).

Caritas, Dossier Statistico Immigrazione (Immigration Statistical Dossier) (2006) 
(Immigration Statistical Dossier 2006).

Cholewinski, R., “Protecting migrant workers in a globalized world”, Migration 
Information Source (2005). Առցանց մատչելի է՝ http://www.migrationinformation.
org/Feature/display.cfm?ID=293

Italian Ministry of Interior, La Riforma Del Testo Unico Sull’immigrazione (The 
reform of the Comprehensive Text on immigration) (2007).

Senate - Constitutional Affairs Commission, Note per la riforma del Testo unico 
Dell’Immigrazione (Note for the reform of the Comprehensive Text on immigration) (2007).

Այլ աղբյուրներ

1990 թվականի փետրվարի 28–ի 39/1990 օրենք, Ապաստանի խնդրի վե րա-
բեր յալ կա նո նա կարգեր (1989 թվականի դեկտեմբերի 30–ի որոշում–օրենքը 
որոշակի փո փո խու թյուններով վերափոխվել է օրենքի) (L 39/1990)։

1998 թվականի հուլիսի 25–ի 286/1998 օրենսդրական ակտ, Ներգաղթի իրա-
վունքի վե րա բեր յալ համապարփակ տեքստ (286/1998 օրենսդրական ակտ): 

Հանրապե տու թյան Նախագահի՝ 1999 թվականի օգոստոսի 31–ի 394/1999 
հրամանագիր (394/1999 հրամանագիր)։

2002 թվականի հուլիսի 30–ի 189/2002 օրենք (Փոփոխություններ ներ գաղթի ու 
ապաստանի խնդրի վե րա բեր յալ կա նո նա կարգերում) (L 189/2002)։

Հանրապե տու թյան Նախագահի 394-1999 հրամանագիրը փոփոխող՝ Հանրա-
պե տու թյան Նախագահի՝ 2005 թվականի փետրվարի 10–ի 334/2004 հրամա-
նագիր։

«Բնակության/կա ցու թյան թույլտվության գործողության ժամ կետի երկարա-
ձգման գործընթացի ընթացքում օտար երկ րա ցիների իրա վունքների մասին» 
հրա հանգ, 2006 թվականի օգոստոսի 5։

2007 թվականի հունվարի 8–ի 5/2007 օրենսդրական ակտ՝ «Ընտանիքի 
վե րա միա  վորման մասին» եվրոպական հրա հանգի կիրարկում (5/2007 
օրենսդրական ակտ)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Դեպի Լատվիա ներ գաղթը հարաբերականորեն նոր խնդիր է երկրի քա ղա-
քա կան օրակարգում։ Վերջերս ներ գաղթած օտար երկ րա ցիները կազմում են 
Լատվիայի ամբողջ բնակչության միայն 1.6 տոկոսը, ինչը պայ մանավորված է 
մասամբ 1990–ական թվականներին ըն դուն ված սահ մանափակող միգրացիոն 
քա ղա քա կանություններով։ Այ նուա մե նայ նիվ, պաշտոնական տվյալների հա-
մա ձայն՝ Լատվիայում բնակվող օտարերկրյա քա ղա քա ցիների թիվն աճում 
է։ 2005 թվականին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստացել են 2 748 
օտարերկրյա քա ղա քա ցիներ՝ մեծամասամբ Ռուսաստանի Դաշնությունից, 
Ուկրաինայից, Բելառուսից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ ԱՊՀ 
երկրների քա ղա քա ցիները Լատվիա են ժամանում՝ հաշվի առնելով այն փաս-
տը, որ ռուսերենը Լատվիայում լայնամասշտաբ կիրառություն ունեցող լեզու է։

ԵՄ անդամակցությունից հետո մո տա վո րա պես 80 000 մարդ է լքել Լատվիան 
Արևմտյան Եվրոպայի այլ պե տու թյուններում աշխատելու նպա տակով։ 
Լատվիայի բանկը հաշվարկվում է, որ տնտեսական ակտիվ գոր ծու նեու-
թյուն իրա կա նաց նող 200 000 բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձինք աստիճանաբար կարող են լքել երկիրը հաջորդ տասը տարիների 
ընթացքում։ Այդ դեպքում, արտադրողականությունը կարող է ընկնել 15 
տոկոսով։ Ավելին, Լատվիայում գրանցվում է բնակչության աճի անկում՝ 
բնական ծնունդների թվի նվազման հետևանքով։

Ենթադրվում է, որ Լատվիայում ներ գաղթի խնդիրը կար գա վորելու համար 
անհրաժեշտ է որդեգրել երկարաժամ կետ մոտեցումներ, ինչպես նաև 
մշակել առավել ճկուն քա ղա քա կանություններ։ Այդ առումով, դրական քայլ 
է համարվում «Զբաղվածության համատեքստում միգրացիոն քա ղա քա-
կանության ռազմավարություն» խորագրով ռազմավարական փաստաթուղթը, 
որը մշակվել է հատուկ գերատեսչական աշ խա տանքային խմբի կողմից։ Թեև 
այդ փաստաթղթով չեն լուծվում բոլոր խնդիրները, դրանով նա խա տես վում 
է կրճատել օտարերկրյա աշխատուժ աշ խա տանքի վերցնելու հետ կապված 
ծախսերը 60 տոկոսով և պարզեցնել բյուրոկրատական ըն թա ցա կարգերը։

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Ներգաղթի իրա վունքով հիմնական տարբերակում է կա տա րվում թույլ տվու-
թյունների երկու տեսակների միջև՝ ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուններ, որոնք տրա մա դրվում են տարբեր ժամ կետներով (առա-
վե լա գույնը վեց ամսից հինգ տարի ժամ կետով) և մշտական բնա կության/կա-
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Լատվիա

ցու թյան թույլ տվու թյուններ։ Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների այդ 
երկու տեսակներից բացի՝ օրենս դրու թյամբ ընդունվում է ԵՀ երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց կար գա վի ճակը։ 
Թույլտվության այս եռաստիճան համակարգը ներառում է ներ գաղթի կար գա-
վի ճակի տարբեր տեսակներ՝ ըն տա նիքի վե րա միա վորում, ուսում նա ռու թյուն, 
վե րա պատ րաստում, գիտահետազոտական գոր ծու նեու թյուն և աշ խա տանք։ 
Աշխատանքի նպա տակով ներ գաղթի դեպքում անձինք կարող են հայցել 
վարձու աշ խա տանք կամ ոչ վարձու աշ խա տանք։ Հրավիրված աշ խա տողները 
յուրաքանչյուր տարի համալրում են Լատվիայի աշխատուժի շարքերը, սակայն 
սեզոնային աշ խա տանքի վե րա բեր յալ հատուկ օրենս դրու թյուն չի գործում։

Լատվիայում բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց հատուկ 
կա տե գո րիա են կազմում քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձինք, որոնք սահ-
մանվում են որպես անձինք, ովքեր ԽՍՀՄ քա ղա քա ցիներ էին, սակայն 
1991 թվականից հետո չէին հավակնում ստա նալ Լատվիայի քա ղա քա-
ցիություն և ձեռք չէին բերում Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի քա ղա քա-
ցիություն («Նախկին ԽՍՀՄ քա ղա քա ցիների մասին» ակտի 1–ին հոդված)։ 
Քաղաքացի չհանդիսացող անձինք ստանում են անձնագիր, որը նրանց 
տալիս է Պետությանը պատկանելու հատուկ կար գա վի ճակ՝ ընձեռելով նրանց 
վերադարձի սահ մանադրական իրա վունքից օգտվելու հնա րա վորու թյուն։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաներ տրա մա դրվում են Քաղաքացիության և միգրացիայի գործերով 
գրա սե նյակի (ՔՄԳԳ), Պետական սահ մանապահ ծա ռա յու թյան կամ Հյուպա-
տոսական վարչության կողմից։323

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Ներգաղթային իրա վունքին հա մա պա տաս խան՝ վիզաներ կարող են տրա մա-
դրվել մուտքի, տարանցման կամ օդանավակայանով տարանցման նպա տակով։

Վիզայով սահ մանված բնա կության/կա ցու թյան ժամ կետը չպետք է 

323 Կառավարության կողմից սահ մանված սահ մանային հսկողության կետերում վիզաներ կարող 
են տրա մա դրվել օտար երկ րա ցի ծովայիններին, ովքեր, մի ջազ գա յին իրա վունքի նորմերին հա-
մա պա տաս խան, հատում են Լատվիայի Հանրապե տու թյան պետական սահ մանը և բնակվում են 
Լատվիայի Հանրապե տու թյունում կամ առանձին դեպքերում ՔՄԳԳ ղեկավարի, Պետական սահ-
մանների պահպանության ծա ռա յու թյան ղեկավարի կամ Հյուպատոսական վարչության պետի 
կամ նրանց կողմից լիազորված պաշտոնյաների կողմից տրված թույլտվության հիման վրա։ Դա 
կարող է տեղի ունենալ այն դեպքերում, երբ մուտքի թույլատրումը հա մա պա տաս խանում է մի-
ջազ գա յին իրա վունքի նորմերին, բխում է Լատվիայի ազգային շահերից, կամ պայ մանավորված է 
ֆորս մաժորային իրավիճակներով կամ մարդասիրական նկատառումներով։



396

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գերազանցի 90 օրը՝ առաջին անգամ մուտք գործելուց հաշված կես տարի ժա-
մա նակահատվածում։ Վիզաներ կարող են տրա մա դրվել ավելի երկար ժամ-
կետով, եթե դա հա մա պա տաս խանում է մի ջազ գա յին իրա վունքի նորմերին, 
բխում է Պետության շահերից, կամ եթե այն կապված է ֆորսմաժորային 
իրավիճակի հետ կամ ունի մարդասիրական բնույթի պատճառներ 
(«Ներգաղթի մասին» օրենքի 11(2) հոդված)։

Օրենքով սահ մանված ըն թա ցա կարգերին հա մա պա տաս խան՝ օտար երկ-
րա ցին կարող է ստա նալ վիզա, եթե նա ունի վավերական ճամփորդական 
փաստաթուղթ, Լատվիայի Հանրապե տու թյունում բնակվելու/կա ցու թյան, 
իր ծագման երկիր վերադառնալու կամ երրորդ երկիր մեկնելու համար 
անհրաժեշտ ֆի նան սա կան ռեսուրսներ, ինչպես նաև հրավեր։ Հրավերի պա-
հանջը կարող է չկիրառվել այն դեպքերում, եթե անձը, Կաբինետի կողմից 
սահ մանված ըն թա ցա կարգերին հա մա պա տաս խան, ներ կա յաց նում է մուտքի 
և բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր։

Վիզայի տրա մա դրումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը չի ներ կա յացրել 
Կառավարության կողմից սահ մանված այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք 
անհրաժեշտ են վիզա ստա նալու դիմումի համար կամ հրաժարվում է տալ 
անհրաժեշտ բացատրություններ՝ կապված վիզա ստա նալու համար դիմումի 
և Լատվիայի Հանրապե տու թյունում նախանշված բնա կության/կա ցու թյան 
հետ, դիմողը տրա մա դրել է կեղծ տեղեկություններ, մուտքի իրական նպա-
տակը չի հա մա պա տաս խանում փաստաթղթերում նշված նպա տակին, դիմողի 
կողմից տրա մա դրված տեղեկություններում չկան փաստեր, որոնք վկայում 
են հիմնական բնա կության երկրի հետ նրա՝ ամուր կապ ունենալու մասին, և 
հիմք կա ենթադրելու, որ դիմողն անօրինական միգրացիայի վտանգ է ներ-
կա յաց նում, դիմողը չի կարողանում ապացուցել, որ ունի բավարար ֆի նան-
սա կան ռեսուրսներ Լատվիայի Հանրապե տու թյունում բնակվելու և դրանից 
հետո այլ երկիր, ուր մուտք գործելու իրա վունք ունի, մեկնելու համար, դիմողն 
ընդգրկված է այն օտար երկ րա ցիների ցուցակում, որոնց մուտքը Լատվիա 
արգելված է, կամ հրավիրողը գրավոր կերպով չեղյալ է հայտարարում 
հրավերը։324

324 Բացի դրանից, վիզայի տրա մա դրումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը դա տա րանի կողմից 
մեղավոր է ճանաչվել հանցագործություն կա տա րելու համար (Լատվիայի Հանրապե տու-
թյունում կամ դրա տարածքից դուրս), որի համար Լատվիայի Հանրապե տու թյան օրենքներով 
նա խա տես վում է ազատազրկման ձևով պատիժ՝ ոչ պակաս, քան մեկ տարի ժամ ետով։ Այդ 
պայ մանը չի կիրառվում, եթե դատվածությունը մարվել է կամ հանվել՝ օրենքով սահ մանված 
ըն թա ցա կարգերին հա մա պա տաս խան, իսկ օտարերկրյա պե տու թյուններում կա տա րված 
հանցագործությունների դեպքում՝ ազատազրկման ձևով պատիժը կրելուց հետո պետք է անցած 
լինի առնվազն հինգ տարի։ Վիզայի տրա մա դրումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը չի կարողանում 
ապացուցել, որ նա օրինականորեն բնակվում է այն երկրում, որում նա գտնվում է վիզայի համար 
դիմում ներ կա յաց նելիս, դիմողը կամ մեկ այլ անձ սպառնալիքների կամ խոստումների միջոցով 
փորձել է ազդել վիզայի տրա մա դրման վե րա բեր յալ պաշտոնյայի որոշման վրա, դիմողը իր 
մուտքը հիմնավորել է այնպիսի նպա տակով, որն առնչվում է այնպիսի գոր ծու նեու թյան հետ, որը 
կարող է իրականացվել միայն Լատվիայի քաղաքացու կամ Լատվիայի քա ղա քա ցի չհանդիսացող 
անձի կողմից, կամ Լատվիայի Հանրապե տու թյունում դրա իրականացման համար անհրաժեշտ է 
թույլ տվու թյուն, իսկ դիմողը չի ստացել այդպիսի թույլ տվու թյուն (թեև այս պայ մանը չի կիրառվում, 
եթե նորմատիվ ակտերին հա մա պա տաս խան՝ այդպիսի թույլ տվու թյուն հնա րա վոր է ստա նալ 
միայն Լատվիայի Հանրապե տու թյունում բնակվելիս), բնա կության/կա ցու թյան ժամ ետը լրացել 
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Լատվիա

Վիզա տրա մա դրելու վե րա բեր յալ որոշումը կայացվում է դիմումը ներ կա-
յաց նելուց հետո յոթ աշ խա տանքային օրվա ընթացքում։ Եթե լրացուցիչ 
տեղեկությունների անհրաժեշտություն է առաջանում, դիմումի վերանայումը 
տևում է առա վե լա գույնը 30 օր («Ներգաղթի մասին» օրենքի 15–րդ հոդված)։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Վիզայի տրա մա դրումը մերժելու կամ վիզան չեղյալ կամ ուժը կորցրած 
ճանաչելու վե րա բեր յալ որոշումը ենթակա չէ վիճարկման կամ բողոքարկման։ 
Ավելին, իրավասու մարմինները պարտավորված չեն նշելու վիզա ստա նալու 
համար դիմումը մերժելու մասին որոշման հիմքերը («Ներգաղթի մասին» 
օրենքի 17–րդ հոդված)։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան և մշտական բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում, գրանցվում և չեղյալ են ճանաչվում 
ՔՄԳԳ–ի կողմից («Ներգաղթի մասին» օրենքի 3(22) հոդված)։

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն պա հանջվում է, եթե օտարերկրյա քա-
ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցիություն չունեցող անձ կամենում է վեցամսյա ժա-
մա նակահատվածի ընթացքում բնակվել Լատվիայի Հանրապե տու թյունում 
ավելի, քան 90 օր։

Որպես ընդհանուր կանոն` փաստաթղթերը պետք է ներ կա յացվեն Լատվիայի 
տարածքից դուրս գտնվող հյուպատոսական մարմին, թեև Նախարարների 
կաբինետն անձանց որոշակի խմբերի թույլ է տալիս փաստաթղթեր ներ կա-
յաց նել ՔՄԳԳ Լատվիայի տարածքում («Ներգաղթի մասին» օրենքի 32–րդ 
հոդված)։325

է, բացահայտվել է, որ հրավիրողը բացակայում է, և տեղեկություն չկա նրա գտնվելու վայրի 
մասին, կորցրել է իր գործունակությունը կամ մահացել է, կամ իրավասու մարմինները տրա մա-
դրել են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հիմք են համարվում օտարերկրացու մուտքը Լատվիայի 
Հանրապե տու թյուն և նրա բնա կությունը/կա ցու թյունն այնտեղ արգելելու համար։
325 Այդ անհատների շարքում են այն անձինք, ովքեր արդեն ունեն բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուններ և նրանք, ովքեր ունեն վավերական վիզա, կամ ում չի ներ կա յացվում վիզա 
ունենալու պա հանջ, և ում հովանավորը ուսուցիչ է, գիտնական, Լատվիայի համար իրա կա նաց-
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Լատվիայի Հանրապե տու թյունում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
ստա նալու համար օտարերկրյա քա ղա քա ցին պետք է ներ կա յաց նի Լատ-
վիա յի Հանրապե տու թյունում ճանաչվող վավերական ճամփորդական փաս-
տա թուղթ, բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար պաշտոնական 
դի մումի ձև, երկու լուսանկար, ռենտգենաբանական հետազոտության կամ 
ֆլուո րո սկոպիկ հետազոտության տվյալների մասին ճառագայթաբանի 
եզրա կա ցու թյուն, բժշկական ապա հո վա գրու թյան վավերական պոլիս, որով 
երաշ խա վորվում է առողջապահությանն առնչվող ծախսերի ծածկում Լատ-
վիայի Հանրապե տու թյունում, այդ թվում՝ օտարերկրացու վերադարձը ծագ-
ման երկիր ծանր հիվանդության կամ մահվան դեպքում, բնա կության երկրի 
մարմնի կողմից տրված դատվածության մասին տեղեկանք (եթե դիմողը 
14 տարեկան է կամ ավելի), նրա ֆի նան սա կան բավարար միջոցների 
առկայությունը հաստատող փաստաթուղթ,326 Լատվիայի Հանրա պե տու-
թյունում բնա կության/կա ցու թյան նախանշված վայրը հաստա տող փաստա-
թուղթ և դիմումի համար տուրքի վճարումը հաստատող ստա ցական։327 Կարելի 
է նշել, որ վերջին երեք պայ ման ները չեն կիրառվում ԵՄ քաղաքացու հետ ըն-
նում է ծրագրի հարցերով խորհրդատվական ծա ռա յու թյուն, լատվիական թիմի մարզիչ է, մարզիկ, 
ուսանող, Լատվիայի քաղաքացու և Լատվիայի քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձի ծնող, ան չա-
փա հաս երեխա, կամ անհատ գործարար, կազ մա կեր պու թյան հիմնադիր, ոչ վարձու աշ խա տող, 
ատոմային էներգիայի գծով փորձագետ, կամ առևտրային ըն կերությունում զբաղեցնում է հատուկ 
պաշտոն (ՆԿ 813 կա նո նա կարգ (CM Reg. 813))։
326 398 Ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտ չափը տարբերվում է ըստ հայցվող ժա մա նակավոր 
բնա կության/կա ցու թյան նպա տակի։ Այն սահ մանված է ամսական միջին աշխատավարձի 
կրկնակիի չափով՝ առանց հարկերի, ինչպես տարեկան կտրվածքով հաշվարկվում է 
Վիճակագրական բյուրոյի կողմից (2006 թվականի հոկտեմբերի համար ամսական միջին զուտ 
աշխատավարձը կազմում էր 177 լատվիական լատ (253 եվրո)), եթե օտար երկ րա ցին դիմում է 
հինգ տարին չգերազանցող բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար և գրանցված է որպես 
գործարար, առևտրային ըն կերությունում զբաղեցնում է հատուկ պաշտոն կամ առա վե լա գույնը 
մեկ տարվա ընթացքում եղել է ոչ վարձու աշ խա տող (CSBa): Ամսական միջին աշխատավարձի պա-
հանջ է ներ կա յացվում այն օտարերկրացու նկատմամբ, ով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն 
է հայցում վերը նշված վարձու աշ խա տանքի հետ կապված որևէ այլ հիմքով, մինչդեռ տարեկան 
կտրվածքով Վիճակագրական բյուրոյի կողմից հաստատվող կենսապահովման միջին մա կար-
դակի պա հանջ ներ կա յացվում է մյուս բոլոր դեպքերում (120 լատվիական լատ (171 եվրո) 2006 
թվականի հոկտեմբերի համար) (CSBb)։ Բնակության/կա ցու թյան թույլտվության համար դիմող ան-
չա փա հաս երեխաների դեպքում պա հանջվում է տարեկան կտրվածքով Վիճակագրական բյուրոյի 
կողմից հաստատվող կենսապահովման միջին մա կար դակի 60 տոկոսը կազմող ամսական 
եկամուտ։
327 Կան տարբեր տուրքեր՝ կապված ավելի, քան 90 օր ժամ ետով ժա մա նակավոր բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության համար դիմումի և այդպիսի թույլտվության գրանցման հետ (ՆԿ 84 կա-
նո նա կարգ)։ Եթե ուսումն ա սի րության ժամ ետը չի գերազանցում երեսուն օրը, բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության համար տուրքը 70 լատվիական լատ է (100 եվրո), իսկ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության գրանցման համար տուրքը՝ 15 լատվիական լատ (21 եվրո)։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
եթե ուսումն ա սի րությունը տևում է 10 աշ խա տանքային օր, բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար գանձվում է 120 լատվիական լատ (171 եվրո), իսկ գրանցման տուրքը կազմում է 20 լատ 
(29 եվրո)։ Մինչդեռ 5 աշ խա տանքային օրվա ընթացքում որոշում կայացնելու դեպքում, բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության համար գանձվում է 170 լատվիական լատ (243 եվրո), իսկ 
գրանցման տուրքը կազմում է 25 լատվիական լատ (36 եվրո)։ Հատուկ տուրքեր են սահ մանվում 
այն դեպքերում, երբ անձը դիմում է բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության գործողության ժամ-
կետը երկարաձգելու համար, կամ եթե բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը կորել է։ Կան 
նաև Կանոնակարգերով սահ մանված մի շարք բացառություններ՝ կապված տուրքերի հետ, երբ 
օրինակ, դրանք հա մա պա տաս խանում են մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրերին, հավասարության 
կամ երրորդ երկրի հետ իրավահավասարության սկզբունքին կամ դիտվում են որպես ազգային 
շահ։
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Լատվիա

տա նիքի վե րա միա վորման դեպքում։

Ներգաղթային իրա վունքով նա խա տես վում են 25 հիմքեր, որոնց հիման վրա 
օտարերկրացուն կարող է մերժվել բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
տրա մա դրումը։ Դրանք հիմնականում հետևյալն են՝ երբ օտար երկ րա ցին 
տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը վտանգ է սպառնում հանրային 
անվտանգությանն ու առողջությանը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատվում է, որ նա դիմում 
է տվյալ հիվանդությունը Լատվիայում բուժելու համար («Ներգաղթի մասին» 
օրենքի 32(1) հոդված), օտար երկ րա ցին ընդգրկված է «Սև ցուցակում», 
Լատվիայում կամ մեկ այլ պե տու թյունում նա դատապարտվել է այնպիսի 
հանցագործության համար, որը հանգեցրել է ավելի, քան երեք տարվա 
ազատազրկման, նա աշխատել է օտարերկրյա ռազմական ծա ռա յու թյունում, 
բնա կության երկրի հետ չունի իրական կապ և անօրինական ներ գաղթի 
վտանգ է ներ կա յաց նում, կամ գտնվում է այնպիսի անձի խնամակալության 
կամ խնամքի տակ, ով ստացել է Լատվիա մուտքի իրա վունքի մերժում։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Լատվիայում գտնվող անձը, ով հրավիրում է օտարերկրացուն, կամ այն 
օտար երկ րա ցին, ում հրավերի պա հանջ չի ներ կա յացվում բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու համար դիմելիս, իրա վունք ունի մերժումը 
ստա նալու օրվանից հետո երեսնօրյա ժամ կետում բողոքարկելու ՔՄԳԳ–ի 
ղեկավարին այն դեպքերում, եթե բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը 
մերժվել է կամ չեղյալ է հայտարարվել («Ներգաղթի մասին» օրենքի 40–րդ 
հոդված)։ ՔՄԳԳ–ի ղեկավարի՝ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա-
մա դրումը մերժելու կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը չեղյալ 
հայտարարելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական դա տա-
րանում։ Բողոքարկումը օտարերկրացուն, ով ստացել է բնա կության/կա ցու-
թյան թույլտվության մերժում կամ ում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը 
չեղյալ է հայտարարվել, չի տալիս Լատվիայի Հանրապե տու թյունում գտնվելու 
իրա վունք։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Վեցամսյա ժա մա նակահատվածի ընթացքում 90 օրից պակաս ժամ կետով 
Լատվիայում գտնվելու համար վիզան բավարար պայ ման է համարվում այն 
անձանց մուտքի համար, ում նկատմամբ ներ կա յացվում է վիզայի պա հանջ։ 
Ավելի երկար ժամ կետով երկրում գտնվելու համար պա հանջվում է բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Մի քանի ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ տրա մա-
դրվում են առա վե լա գույնը վեց ամիս կամ մեկ տարի ժամ կետով՝ ներառյալ ըն-
տա նիքի վե րա միա վորման և ուսում նա ռու թյան նպա տակով առաջին անգամ 
տրա մա դրվող թույլ տվու թյունների մեծ մասը։ Ժամանակավոր բնա կության/
կա ցու թյան համար լատվիերենի իմացության պա հանջ չի ներ կա յացվում, 
եթե բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը այնպիսի մաս նա գի տությամբ աշ խա-
տանքը չէ, որի համար լեզվին խորը գիտելիքները աշ խա տանքի թույլտվության 
տրա մա դրման պա հանջ են։ Ժամանակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն տրա մա դրելու վե րա բեր յալ որոշումը կայացվում է դիմումը ներ կա-
յաց նելու օրվանից հետո երեսնօրյա ժամ կետում («Ներգաղթի մասին» օրենքի 
33(1) հոդված)։

Մյուս ժա մա նակավոր թույլ տվու թյունները տրվում են առա վե լա գույնը չորսից 
հինգ տարի ժամ կետով: Այդ թույլ տվու թյունները ներառում են ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման, վարձու աշ խա տանքի և ոչ վարձու աշ խա տանքի, ինչպես նաև 
գիտության ոլորտում համագործակցության նպա տակով տրված թույլ տվու-
թյունների մեծ մասը, որոնց գործողության ժամ կետը երկարաձգվել է։

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա-
մա դրվել այն օտարերկրացուն, ով օրինականորեն բնակվել է Լատվիայում 
առնվազն հինգ տարի, եթե նա ունի բավարար ֆի նան սա կան միջոցներ, 
լատվիերենի բավարար գիտելիքներ և բնա կության/կա ցու թյան վայր 
Լատվիայում («ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի 
մասին» օրենքի 3(2) հոդված, 4(1) հոդված)։328 ԵՀ երկարաժամ կետ բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու մասին որոշումը կայացվում 
է դիմումը ներ կա յաց նելու օրվանից հետո երեք ամսվա ընթացքում։

Մշտական բնա կության/կա ցու թյան ազգային թույլ տվու թյուն կարող է և 
հիմնականում տրա մա դրվում է հետևյալ երկու դեպքերում՝ այն օտար երկ-
րա ցիներին, ովքեր առնվազն հինգ տարի, շարունակաբար բնակվել են 
Լատվիայում՝ ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության հիման 
վրա և Լատվիայի քաղաքացու, Լատվիայի քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձի 
կամ մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող օտարերկ րա-
ցու ան չա փա հաս երեխաներին։ Ներկայացված առաջին իրավիճակի դեպքում 
Լատվիայում մշտական բնա կության/կա ցու թյան համար դիմող օտար երկ-
րա ցիներից պա հանջվում է ձեռք բերել պաշտոնական լեզվի իմացության 
անհրաժեշտ մա կար դակ (ՆԿ 252 կա նո նա կարգ)329, և բնա կության/կա ցու թյան 

328 Պահանջվող հինգ տարի ժա մա նակահատվածը ներառում է ուսումն ա ռու թյան ժա մա-
նակաշրջանը, սակայն դրա կեսից ոչ ավելին («ԵՀ երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար-
գա վի ճակի մասին» օրենքի 3(2) հոդված)։
329 Այդ պայ մանը չբավարարելու դեպքում, օտար երկ րա ցին իրա վունք ունի շարունակելու բնակվել 
Լատվիայում ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլտվությամբ («Ներգաղթի մասին» 
օրենքի 24(6) հոդված): Ավելին, այդ պա հանջը չի կիրառվում, եթե անձն ունի սահ մանափակ 
մտավոր կարողություններ։
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Լատվիա

հինգ տարի ժա մա նակահատվածը չի ներառում ուսում նա ռու թյան նպա տակով 
տրա մա դրված ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունները 
(«Ներգաղթի մասին» օրենքի 24–րդ հոդված)։ Այ նուա մե նայ նիվ, հինգ տարի 
բնա կության/կա ցու թյան պա հանջից կիրառվում են որոշ բացառություններ։ 
Օրինակ՝ Ներքին գործերի նախարարը կարող է տրա մա դրել մշտական բնա-
կություն, եթե այն բխում է Պետության շահերից։ Դա սո վո րա բար առնչվում է 
գիտնականներին, փորձագետներին և բժիշկներին։ Մշտական բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու վե րա բեր յալ որոշումը կայացվում 
է դիմումը ներ կա յաց նելու օրվանից հետո 90 օրվա ընթացքում («Ներգաղթի 
մասին» օրենքի 33(1) հոդված)։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Ընտանիքի վե րա միա վորման առն չու թյամբ Լատվիայի օրենս դրու թյամբ սահ-
մանվում է երկու տարբերակում՝ նախ՝ Լատվիայի քա ղա քա ցիների, Լատվիայի 
քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձանց և մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն ունեցող օտար երկ րա ցիների ըն տա նիքի անդամների և հետո՝ 
ԵՄ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամների միջև։ Հարկ է նշել, որ ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրների 
քա ղա քա ցիները չեն ստանում ըն տա նիքի վե րա միա վորման հնա րա վորու-
թյունից օգտվելու իրա վունք։ Բացի դրանից, ոչ իրավաբանորեն, ոչ փաստացի 
հիմունքներով ըն տա նիքի վե րա միա վորման հնա րա վորու թյունից օգտվելու 
իրա վունք չունեն գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ների մեջ չգտնվող 
զուգ ըն կերները։

Ընտանիքի վե րա միա վորման առաջին տեսակը կար գա վորվում է «Ներգաղթի 
մասին» օրենքով։ Այս դեպքում, ըն տա նիքի անդամներին շնորհվում են բնա-
կության/կա ցու թյան տարբեր թույլ տվու թյուններ՝ ըստ հովանավորի հետ 
ունեցած ընտանեկան կապերի։ Որպես ընդհանուր կանոն` մինչև վեց ամիս 
ժամ կետով (օրացուցային տարում մեկ անգամ) ժա մա նակավոր բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել «ուղիղ վերընթաց գծով» 
մինչև երրորդ աստիճանի կամ կողային գծով երրորդ աստիճանի ազ գա-
կանին կամ նաև երրորդ աստիճանի խնամիու թյամբ կապված ազ գա կանին 
(«Ներգաղթի մասին» օրենքի 23(1)(1) հոդված)։ Հովանավորի ան չա փա հաս 
երեխաներին տրա մա դրվում է մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն։ Հովանավորի ամուսնուն նախ տրա մա դրվում է ժա մա նակավոր բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն մեկ տարով, ապա երկրորդ անգամ դիմում 
ներ կա յաց նելիս նրան տրա մա դրվում է ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն չորս տարի ժամ կետով, այնուհետև (հինգ տարի հետո)՝ 
մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն («Ներգաղթի մասին» 
օրենքի 25-րդ հոդված, 26–րդ հոդված)։ Ամուսնու տարիքի հետ կապված ոչ մի 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

պա հանջ կամ սահ մանափակում չկա։330 Հովանավորի ամուսնու չամուսնացած 
ան չա փա հաս երեխան, ինչպես նաև հովանավորի կամ նրա ամուսնու՝ 
կենսաթոշակային տարիքի հասած ծնողները ստանում են հովանավորի 
ամուսնուն տրա մա դրվող թույլ տվու թյունների նման թույլ տվու թյուններ։

Սովորաբար պա հանջվող փաստաթղթերից բացի պետք է ներ կա յացվեն 
մի շարք այլ փաստաթղթեր։ Օտար երկ րա ցին պետք է ներ կա յաց նի ազ գա-
կանների հետ իր հա րա բե րու թյուն ների մասին վկայող փաստաթղթեր, եթե 
նա ունի նրանց հետ բնակվելու մտադրություն, ինչպես նաև ամուս նու թյան 
վկայական, առկայության դեպքում։

ԵՄ քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամները սահ մանվում են ՆԿ 586 կա-
նո նա կարգով որպես՝ ԵՄ քաղաքացու ամուսին, ԵՄ քաղաքացու կամ նրա 
ամուսնու ուղիղ վայրընթաց գծով ազ գա կան, ում 21 տարեկանը չի լրացել, 
կամ ով գտնվում է ԵՄ քաղաքացու կամ նրա ամուսնու խնամքի տակ, ԵՄ 
քաղաքացու կամ նրա ամուսնու ուղիղ վերընթաց գծով ազ գա կան, ով գտնվում 
է նրա կամ նրա ամուսնու խնամքի տակ, կամ ԵՄ քաղաքացու կամ նրա 
ամուսնու խնամքի տակ գտնվող անձ, ով իրենց նախկին հիմնական բնա-
կության/կա ցու թյան վայրում ԵՄ քաղաքացու կամ ամուսնու հետ բնակվել 
է նույն հարկի տակ (ՆԿ 586 կա նո նա կարգի 3–րդ հոդված)։ Ընտանիքի 
անդամներին տրվում է մինչև հինգ տարի ժամ կետով ժա մա նակավոր բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ պայ մանավորված ԵՄ քաղաքացու բնա-
կության/կա ցու թյան ժա մա նակահատվածով (ՆԿ 586 կա նո նա կարգի 31–րդ 
հոդված)։ Հինգ տարի շարունակական օրինական բնա կությունից հետո նրանց 
տրա մա դրվում է մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն (ՆԿ 586 
կա նո նա կարգի 29–րդ հոդված)։ 

2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Օտարերկրյա քա ղա քա ցիներից պա հանջվում է աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն, եթե նրանք մտադիր են մտնել աշ խա տա շու կա աշ խա տանքային պայ-
մանագիր ստորագրելու միջոցով («Ներգաղթի մասին» օրենքի 9–րդ հոդված)։ 
Օտարերկրյա քա ղա քա ցիների վարձու աշ խա տանքին առնչվող ներ գաղթի 
քա ղա քա կանությունը կար գա վորվում է «Ներգաղթի մասին» օրենքով և 
Նախարարների կաբինետի հետագա կա նո նա կարգերով։ Գործող օրենս-
դրու թյամբ նա խա տես վում է վարձու աշ խա տանքի առաջարկի (կամ աշ-
խա տանքի հրավերի) հաստատում, եթե թափուր պաշտոնը գրանցվել է 
Զբաղվածության պետական գոր ծա կա լու թյունում և գրանցման ժա մա նակից 
առնվազն մեկ ամսվա ընթացքում չի համալրվել։ Վարձու աշ խա տանքի նպա-

330 Պահանջվում է միայն տեղեկություններ տրա մա դրել այն մասին, որ ամուս նու թյունը պատշաճ 
կերպով գրանցվել է։ ՔՄԳԳ ներ կա յացված տեղեկությունների հա մա ձայն՝ դիմումներ չեն 
ստացվել այնպիսի ամուս նա կան զույգերից, որոնց ամուսիններից մեկի 18 տարեկանը չի լրացել։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, այդպիսի դեպքերում նրանք կարող էին հղում կա տա րել Լատվիայի քա ղա քա-
ցիական իրա վունքին, որով սահ մանվում է ամուս նու թյան նվա զա գույն տարիքը (Briede, 2006թ.)։ 
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Լատվիա

տակով բնա կության/կա ցու թյան համար դիմումի դեպքում, բացի ընդհանուր 
չափորոշիչներից, պա հանջվում է Զբաղվածության պետական գոր ծա կա լու-
թյան կողմից հաստատված վարձու աշ խա տանքի առաջարկ։ Զբաղվածության 
պետական գոր ծա կա լու թյունը կարող է թույլատրել կամ մերժել վարձու աշ խա-
տանքի առաջարկը՝ աշ խա տա շու կայում տիրող պայ ման ների հիման վրա։

Գործատուները դիմումում պետք է նշեն օտար երկ րա ցի անձի աշ խատանքի 
վերցնելու պատճառը, ինչպես նաև այն, որ իրենք չունեն Պետա կան եկամուտ-
ների ծա ռա յու թյան կողմից ստացված հարկային պարտա վորու թյուններ (ՆԿ 
44 կա նո նա կարգ)։ Անհրաժեշտության դեպքում, ներ կա յացվում են հրավիրված 
աշ խա տողի մաս նա գի տա կան որակավորումների մասին փաստաթղթեր։ 
Բացի դրանից, ներ կա յացվում են նաև պայ մանագրի օրինակը, գործատուի 
նույնականացման համար հա մա պա տաս խան փաստա թղթեր և այլ 
փաստաթղթեր։

Օտար երկ րա ցիների աշ խա տանքի հրավերների և աշ խա տանքի թույլ տվու -
թյունների համակարգը պարզեցվել է։ «Օտար երկ րա ցիների աշ խա տանքի 
թույլ տվու թյունների մասին» թիվ 44 կա նո նա կարգում կա տա րված փո փո խու-
թյուններով նա խա տես վում է կրճատել աշ խա տանքի թույլտվության համար 
դիմելիս պա հանջվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ընդլայնել այն 
անձանց խումբը, ում Քաղաքացիության և միգրացիայի գործերով գրա-
սե նյակի (ՔՄԳԳ) կողմից տրա մա դրվում է աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն՝ 
առանց աշ խա տանքի հրավերի գրանցման անհրաժեշտության։ Այսպիսով, 
Լատվիայում օտարերկրյա քա ղա քա ցիների օրինական բնա կության/կա ցու-
թյան և վարձու աշ խա տանքի առն չու թյամբ ներդրվել է «մեկ պատուհանի» 
սկզբունքը (Fridriksone, 2006թ.)։ Թեև Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան նախա-
րարությունն ընդունում է, որ առաջնահերթ է համարվում տեղական աշ-
խատուժի օգ տա գործումը, այ նուա մե նայ նիվ, այն ոլորտներում, որտեղ պետք է 
հրավիրվեն օտար երկ րա ցի փորձագետներ, դա պետք է կա տա րվի առա  վե լա-
գույն արդյունավետությամբ՝ գործատուների համար նվազեցնելով վարչական 
խոչընդոտները և պարզեցնելով ըն թա ցա կարգերը։

ՔՄԳԳ–ը աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն կտրա մա դրի վիզայի կամ ժա մա-
նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության ժամ կետի տևո ղու թյամբ։ 
Վարձու աշ խա տանքի նպա տակով ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունները տրա մա դրվում են առա վե լա գույնը հինգ տարի ժամ կետով։ 
Աշխատանքի թույլ տվու թյունը տրվում է կոնկրետ ըն կերությունում կոնկրետ 
աշխատատեղի համար (ՆԿ 44 կա նո նա կարգի 7–րդ հոդված)։ 

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում, եթե օտարերկրյա քա ղա քա ցին 
ստացել է մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, ստացել է մեկ 
տարի ժամ կետը չգերազանցող ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյուն և ժամանում է Լատվիա ուսանողների փոխանակման ծրագրով, 
որպես Լատվիայի Հանրապե տու թյան ուսում նա կան հաստատությունում կամ 
Առևտրային ըն կերությունների գրանցամատյանում գրանցված առևտրային 
ըն կերությունում/ձեռնարկությունում արտադրական պրակտիկա անցնող 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

անձ կամ վե րա պատ րաստվող անձ, կամ որևէ այլ հանձնարարությամբ և կա-
տա րված աշ խա տանքի համար չի ստանում վարձատրություն, Լատվիայի 
Հանրապե տու թյուն է ժամանում հյուրախաղերով՝ որպես կա տա րող (երա-
ժիշտ, երգիչ, պարող, դերասան, կրկեսային դերասան և այլն), որպես 
հեղինակ կամ ստեղծագործող (կոմպոզիտոր, պարուսույց, գեղարվեստական 
ղեկավար, բեմի ձևավորող և այլն) կամ տեխնիկական անձ նա կազմի անդամ, 
և Լատվիայի Հանրապե տու թյունում գտնվելու նախանշված տևո ղու թյունը չի 
գերազանցում 14 օրը, ժամանում է Լատվիայի Հանրապե տու թյուն՝ ուսում նա-
կան կամ գիտահետազոտական կազ մա կեր պու թյունից կամ առանձին գիտնա-
կանից ստացված հրավերի հիման վրա՝ գիտահետազոտական աշ խա տանք 
կամ ուսում նա կան ծրագիր իրա կա նաց նելու համար, և Լատվիայի Հանրապե-
տու թյունում գտնվելու նախանշված տևո ղու թյունը չի գերազանցում 14 օրը, կամ 
Լատվիայի Հանրապե տու թյունում ստացել է ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։

Աշխատանքի համար պաշտոնական քվոտաներ չեն սահ մանվում։ Բացա-
ռություն է կիրառվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով մասնա գետ-
ների դեպքում, ովքեր ստանում են որոշակի պաշտոններում վարձու աշ խա-
տանք թույլատրող աշ խա տանքի թույլ տվու թյուններ։ Այդ թույլ տվու թյուններն 
անվճար են և տրա մա դրվում են առանց գործատուի կողմից ներ կա յացվող 
վարձու աշ խա տանքի առաջարկի հաստատման՝ վավերական վիզայի պայ-
ման ներին հա մա պա տաս խան և այնպիսի ժամ կետով, որը վեցամսյա ժա մա-
նակահատվածում չի գերազանցում 90 օրը՝ սկսած մուտքի օրվանից։ Օտար-
երկ րա ցին պետք է ունենա ՏՏ ոլորտում հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
կոչում կամ աստիճան, ինչպես նաև կառավարման հա մա պա տաս խան փորձ 
(վերջին երեք տարիների ընթացքում)։ Այդ նպա տակով՝ տարեկան կարող է 
տրա մա դրվել մինչև 100 աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն։

Կան որոշ պա հանջներ՝ կապված լատվիերենի խորը գիտելիքների մա-
կար դակի հետ՝ ըստ աշ խա տանքի բնագավառի (ՆԿ 296 կա նո նա կարգ)։ 
Մասնավոր ձեռնարկությունների և կազ մա կեր պու թյունների աշ խա տողները 
և ոչ վարձու աշ խա տողները պետք է խոսեն լատվիերեն, եթե և երբ նրանք 
գործում են ձեռ նար կա տի րական գոր ծու նեու թյան այն ոլորտներում, որոնք 
առնչվում են հասարակական կյանքի իրավաչափ կողմերին (հանրային 
անվտանգություն, առողջություն, ինչպես նաև բարոյականություն և առողջա-
պահություն, սպառողների և աշ խա տողների իրա վունքների պաշտպանություն, 
աշխատավայրի անվտանգություն և պետական կառավարում)։ Բացի դրանից՝ 
որոշակի հանրային աշ խա տանքներում ներգրավված՝ մասնավոր ձեռնար-
կությունների և կազ մա կեր պու թյունների աշ խա տողները և ոչ վարձու աշ-
խա տողների լատվիերենի խորը գիտելիքների մա կար դակը պետք է լինի 
այնպիսին, ինչպիսին անհրաժեշտ է նրանց մաս նա գի տա կան պար տա կա-
նու  թյունները կա տա րելու համար։ Օտարերկրյա ձեռնարկությունների՝ Լատ-
վիայում աշ խա տող երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների և խորհուրդների 
անդամների լատվիերենի խորը գիտելիքների մա կար դակը կա՛մ պետք է 
լինի այնպիսին, ինչպիսին անհրաժեշտ է նրանց մաս նա գի տա կան պար-
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Լատվիա

տա կա նու թյունները կա տա րելու համար, կա՛մ նրանք պետք է ապահովեն 
թարգմանություն դեպի պաշտոնական լեզու։

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Կանոնակարգերով սահ մանվում են Լատվիայի Հանրապե տու թյունում 
ոչ վարձու աշ խա տող գործելու նպա տակով բնա կություն/կա ցու թյուն 
հայցող անձանց նկատմամբ կիրառվող կարգը, ինչպես նաև աշ խա տանքի 
թույլտվության համար դիմումի քննության համար գանձվող պետական 
տուրքը (ՆԿ 44 կա նո նա կարգ)։ Ոչ վարձու աշ խա տողների դեպքում աշ խա տա-
շու կայի ուսում նա սի րություն չի անցկացվում։ Ոչ վարձու աշ խա տանքի համար 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրա մա դրվում է առա վե լա գույնը հինգ 
տարի ժամ կետով՝ այդ հնգամյա ժամ կետի ավարտին մշտական բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ստա նալու հնա րա վորու թյամբ։ Այդպիսի բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության և պա հանջվող աշ խա տանքի թույլտվության 
համար դիմումի քննությունը կա տա րվում է դիմումը ներ կա յաց նելուց հետո 30 
օրվա ընթացքում։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Սեզոնային աշխատուժի համար մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան հատուկ 
կա նո նա կարգեր Լատվիայի օրենս դրու թյամբ չեն սահ մանվում։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

«Բարձրագույն կրթու թյան հաստատությունների մասին» օրենքում կա տա րված 
փո փո խու թյուններն ընդունվել են 2006 թվականի մարտի 2–ին. դրանցով սահ-
մանվում է, որ օտար երկ րա ցիները կարող են ընդունվել համալսարաններ և 
բարձրագույն ուսում նա կան այլ հաստատություններ՝ առանց մշտական բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունենալու։ Օտար երկ րա ցի ուսանողների 
ընդունման հետ կապված քվոտաներ չեն սահ մանվում։ Եթե Լատվիայի 
կողմից կնքված մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրերով այլ բան նա խա տես ված չէ, 
դիմողը կարող է ընդունվել, եթե նրա միջնակարգ կրթու թյունը հաստատող 
փաստաթղթերը հա մա պա տաս խանում են Լատվիայի պա հանջներին և 
ստուգվել են դիպլոմների՝ ակադեմիական մա կար դակով ճանաչման ըն թա-
ցա կարգին հա մա պա տաս խան, նրա գիտելիքները հա մա պա տաս խանում 
են տվյալ ուսում նա կան հաստատություն ընդունվելու պա հանջներին, նա 
բավարար չափով տիրապետում է ուսուցման լեզվին, և նրա ուսման վարձը 
վճարվում է տվյալ հաստատության հետ կնքված հա մա ձայնագրին հա մա-
պա տաս խան և դրա չափը ավելի ցածր չէ դասընթացների համար կա տա-
րվող ծախսերից (ԵՄ քա ղա քա ցիների՝ Լատվիայում կրթու թյուն ստացող 
երեխաների համար ուսման վարձը սահ մանվում և ծածկվում է նույն պայ ման-
ներով, ինչ Լատվիայի քա ղա քա ցիների համար)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել ստացիոնար բաժինների 
ուսանողներին։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդպիսի թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա-
դրվել միայն այն դեպքերում, եթե աշ խա տանքի պայ մանագրով սահ մանված 
աշխատաժա մա նակը չի գերազանցում շաբաթական 20 ժամը։

3 Անդամ պե տու թյունում առկա պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Լատվիան հա մա պա տաս խան ԵՀ հրա հանգները փոխատեղել է ազգային 
օրենս դրու թյան մեջ։ Այ նուա մե նայ նիվ, կան «Ընտանիքի վե րա միա վորման 
իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա հանգի հատուկ դրույթներ, 
որոնց փոխատեղում չի կա տա րվել, ուստի դրանք թողնված են ՔՄԳԳ–ի 
հայեցողությանը։ «Ներգաղթի մասին» օրենքի հա մա պա տաս խան դրույթները՝ 
կապված դիմողի դատվածության մասին տեղեկատվության հետ, խիստ 
ձևակերպում ունեն («Ներգաղթի մասին» օրենքի 35–րդ հոդված)։ Դա 
թերևս չի հա մա պա տաս խանում Հրահանգի 6(2) հոդվածի դրույթներին։331 
Հրահանգի 17–րդ հոդվածը չի փոխատեղվել «Ներգաղթի մասին» օրենք։ 
Թեև ճիշտ է այն, որ ՔՄԳԳ–ը և վարչական դա տա րանները արտաքսման 
գործերի հետ գործ ունենալիս հղում են կա տա րում հիմնականում ՄԻԵԴ–ի 
կողմից մշակված հա մա պա տաս խան սկզբունքներին, դա թերևս չի կարող 
համարվել Հրահանգի ճշգրիտ փոխատեղում։ Բացի դրանից՝ հստակ չէ նաև 
Հրահանգի 15(3) հոդվածի փոխատեղումը՝ կապված հովանավորից ըն տա-
նիքի անդամների անկախ կար գա վի ճակի հետ։ Ընդհանուր առմամբ, պա-
հանջները խիստ են նույնիսկ այն դեպքերում, եթե հովանավորին շնորհվել է 
մշտական բնա կություն/կա ցու թյուն, կամ եթե նա Լատվիայի քա ղա քա ցի է կամ 
Լատվիայի քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձ։ Նախքան մշտական բնա կության/
կա ցու թյան շնորհումը ամուսնալուծության դեպքում՝ ամուսնու ժա մա նակավոր 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը հետ է վերցվում («Ներգաղթի 
մասին» օրենքի 26–րդ հոդված)։ Ուստի, ամուսնալուծված ամուսինը չի կարող 
բնակվել Լատվիայում։ Նույն հետևանքներն են նա խա տես վում մշտական 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող հովանավորի մահվան 
դեպքում («Ներգաղթի մասին» օրենքի 28–րդ հոդված)։ Այդ դեպքերում, եթե 
ամուսինը բնակվում է Լատվիայում ժա մա նակավոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության հիման վրա, նա չի հավակնի նոր բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության համար, իսկ գործող թույլ տվու թյունը չի գրանցվի։ Ամուսինները 
կարող են դիմել մշտական բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար, 
միայն եթե կան ան չա փա հաս երեխաներ, ովքեր Լատվիայի քա ղա քա ցիներ 
են կամ Լատվիայի քա ղա քա ցիներ չհանդիսացող անձինք։ Ի վերջո, ազգային 

331 ՔՄԳԳ–ը որոշումներ կայացնելիս կարող է հիմք ըն դու նել «Վարչական դատավարության 
մասին» օրենքը և պատշաճ կերպով հաշվի առնել կոնկրետ հան գա մանքները։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
նախընտրելի կլիներ հատուկ չափորոշիչներ նշել օրենքում։
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իրա վունքով չեն նա խա տես վում գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն-
ներում չգտնվող զուգ ըն կերների իրա վունքներ, քանի որ Լատվիայում չեն 
ճանաչվում գրանցված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ներում չգտնվող զուգ ըն-
կերների՝ երկիր մուտք գործելու և երկրում բնակվելու իրա վունքներ։

2006 թվականի հունիսի 22–ին Պառ լա մենտն ըն դու նել է «ԵՀ երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի մասին» օրենքը։ Օրենքի նպա-
տակը 2003/109/ԵՀ հրա հանգի փոխատեղումն է։ Օրենքով սահ մանվում են 
կար գա վի ճակի ձեռքբերման և կորստի պայ ման ները («ԵՀ երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի մասին» օրենքի 2–րդ հոդված)։ 
Երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց ըն-
դու նելու՝ երկրորդ անդամ պե տու թյան պարտավորությունների հետ կապված 
մյուս հարցերը շոշափվում են «Ներգաղթի մասին» օրենքում, որում կա տա-
րվել են աննշան փո փո խու թյուններ։ Այդ կար գա վի ճակը ձեռք բերելու համար՝ 
օրենքով նա խա տես ված՝ ինտեգրման միակ պա հանջը կապված է լատվիերենի 
իմացության հետ։

Խորհրդի 2004/114/ԵՀ հրա հանգով սահ մանված՝ ուսում նա ռու թյան, աշակերտ-
ների փոխանակման, առանց վարձատրության վե րա պատ րաստ ման կամ 
կամավոր հիմունքներով ծա ռա յու թյունների մատուցման նպա  տակով երրորդ 
երկրի քա ղա քա ցիների ընդունման պայ ման ների վե րա բեր յալ նորմերը 
ազգային օրենսդրական ակտերում կիրարկելու համար ընդունվել են 
Նախարարների կաբինետի թիվ 44 կա նո նա կարգերում կա տա րված փո փո-
խու թյունները և մշակվել են ««Ներգաղթի մասին» օրենքում փո փո խու թյուններ 
կա տա րելու մասին» և ««Հանրակրթու թյան մասին» օրենքում փո փո խու-
թյուններ կա տա րելու մասին» օրենքների նախագծերը։

Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրա հանգով սահ մանված՝ գիտահետազոտական գոր-
ծու նեու թյան նպա տակով երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին ըն դու նելու հատուկ 
կարգի մասին նորմերը ազգային օրենսդրական ակտերում կիրարկելու 
համար ընդունվել են «Գիտական գոր ծու նեու թյան մասին» օրենքի (2006 
թվականի դեկտեմբերի 28) կա տա րված փո փո խու թյունները։ 

Թեև քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձինք որևէ այլ երկրի քա ղա քա ցիներ 
չեն, ԵՄ շրջանակում նրանք կհամարվեն երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներ 
հանդիսացող երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձինք՝ 2003/109/ԵՀ հրա հանգի դրույթներին հա մա պա տաս խան։332 Այդ 

332 404 ԵՄ անդամակցության շուրջ բանակցություններում շրջանցվել են քա ղա քա ցի 
չհանդիսացող անձանց կար գա վի ճակին և իրա վունքներին առնչվող հարցերը։ Եվրոպական 
միու թյան հանձնաժողովը «Երկարաժամ ետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձ հանդիսացող՝ երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակի վե րա բեր յալ» Խորհրդի 
2003/109/ԵՀ հրա հանգի կիրառման ոլորտը մեկնաբանելիս նշել էր, որ ««Երրորդ երկրի քա-
ղա քա ցի» արտահայտությունը ներառում է «այն բոլոր անձանց, ովքեր ԵՄ քա ղա քա ցիներ չեն 
ԵՀ պայ մանագրի 17–րդ հոդվածի 1–ին պարբերության իմաստով, այսինքն՝ այն անձանց, ովքեր 
չունեն ԵՄ անդամ պե տու թյան քա ղա քա ցիություն...» Դա ցույց է տալիս, որ որոշակի քա ղա քա-
ցիություն չունեցող անձինք ներառված են Հրահանգի գործողության ոլորտում։ Ար դա րա դա տու-
թյան և ներքին գործերի հարցերով գլխավոր տնօրինության, Եվրոպական հանձնաժողովի 2003 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մոտեցումը քննադատության է ենթարկվել փորձագետների կողմից, և հարց է 
առաջանում, թե ինչ չափով է կարողանում Լատվիան կա տա րել մար դու իրա-
վունքներին առնչվող իր մի ջազ գա յին պարտավորությունները՝ հատկապես 
այն պարտավորությունները, որոնք սահ մանված են «Քաղաքացիական և քա-
ղա քա կան իրա վունքների մասին» դաշնագրով («Հիմնարար իրա վունքների 
մասին» 2003 թվականի զեկույց)։

4 Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Ներկայումս դեպի Լատվիա ներ գաղ թողների թիվը մեծ չէ։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, մոտ ապագայում Լատվիան ստիպված կլինի հույսը դնել ներ գաղ-
թողների վրա տնտեսական աճը պահպանելու համար։ Մյուս կողմից, կան 
այլ գործոններ, որոնցով պայ մանավորված է ներ գաղթի երևույթի նկատմամբ 
դրսևորվող կտրուկ վերաբերմունքը. դրանք հիմնականում կապված են սո ցիա-
լա կան ինտեգրման և ապա հո վու թյան հարցերի հետ։ Ներքին լարվածություն 
կա «ավանդական» եվրոպացիների և ներ գաղ թողների միջև՝ կապված 
մշակութային տարբերությունների հետ, որի արդյունքում կա ռա վա րու-
թյունը օժանդակում է ոչ թե բազմամշակութայնությանը, այլ «մշակութային 
ինտեգրմանը»։ Լատվիան պետք է լուծումներ գտնի, օրինակ՝ իրենց քա-
ղա քա ցիներին վերաբերող մտահոգությունների առն չու թյամբ, եթե դրանք 
պետք է խրախուսեն ներ գաղթը, որը կպահպանի երկրի տնտեսական 
կենսունակությունը։ Դա կարող է նույնիսկ ավելի բարդ լինել՝ պայ-
մանավորված այն հան գա մանքով, որ կա ռա վա րու թյունն արդեն հանդիպել 
է խնդիրների՝ կապված ռուսալեզու բնակչության սո ցիա լա կան ինտեգրման 
ծրագրի իրականացման հետ։

Հաշվի առնելով վարձատրության ցածր մա կար դակը՝ Լատվիայում 
գործատուները, ԵՄ մյուս անդամ պե տու թյունների գործատուների համեմատ, 
գտնվում են անբարենպաստ պայ ման ներում, երբ խոսքը գնում է բարձր մաս-
նա գի տա կան հմտություններ ունեցող աշ խա տողներ ներգրավելուն։ 

Լատվիայում գործատուները երրորդ երկրի քա ղա քա ցիներին պետք է տան 
որոշակի չափի վարձատրություն՝ միջին աշխատավարձ, որը, ինչպես նրանք 
հա մա ձայնում են, խիստ սահ մանափակում է։ Այ նուա մե նայ նիվ, պա հանջը 
ողջամիտ է, քանի որ Լատվիան կենտրոնացած է որակավորված աշխատուժ 
ներգրավելու վրա։ Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան նախարարությունն 
ընդունում է, որ անհրաժեշտ է իրա կա նաց նել վարչական ըն թա ցա կարգի 
պարզեցում և վարչական ծախսերի նվազեցում։ Հետևաբար, այն առա ջար-
կու թյուններ է ներ կա յացրել աշ խա տանքային խմբին «մեկ պատուհանի» 

թվականի հունիսի 23–ի նամակը ԵՄ կառույցներում Լատվիայի մշտական պատվիրակությանը։ 
Դրա հետևանքով քա ղա քա ցի չհանդիսացող անձինք հայտնվում են մինչև այժմ ունեցած նրանց 
կար գա վի ճակի համեմատ անբարենպաստ պայ ման ներում։



409

Լատվիա

սկզբունք մշակելու և իրա կա նաց նելու վե րա բեր յալ, ինչի միջոցով 
փաստաթղթերը կարող էին ներ կա յացվել մեկ հաստատություն (ներկայումս 
գործող երկուսի փոխարեն՝ Զբաղվածության պետական գոր ծա կա լու թյուն և 
Քաղաքացիության և միգրացիայի հարցերով գրա սե նյակ), և օտարերկրյա քա-
ղա քա ցիներին կարող էին տրա մա դրվել մեկ միասնական աշ խա տանքի/բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։ 

Գործատուներն առավել շահագրգռված են աշ խա տողներ վարձել Բելառուսից, 
Ռուսաստանից և Ուկրաինայից՝ հատկապես շինարարության, ինչպես նաև 
այլ ոլորտներում, որտեղ կա ցածր մաս նա գի տա կան հմտություններ ունեցող 
աշխատուժի պա հանջարկ՝ պայ մանավորված այն հան գա մանքով, որ ազատ 
տեղաշարժվելու իրա վունքն իրա կա նաց նող՝ Լատվիայի բնա կության/կա-
ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձանց մեծ մասը այդ ոլորտներից է։333 
Այլ պատճառներից է այն, որ աճում է ուսանողների թիվը, և գործատուները 
չեն վճարում համարժեք աշխատավարձեր կամ նախընտրում են «ծրարով 
աշխատավարձերի» տարբերակը հարկերից խուսափելու համար։ Երրորդ 
երկրներից ներ գաղթի վե րա բեր յալ պաշտոնական տվյալներ շարունակում 
են ստացվել քիչ քանակությամբ, քանի որ գործատուները խուսափում են 
օտարերկրյա աշխատուժ պաշտոնապես վարձելուց։334 Այսպիսով, գաղտնի 
ներ գաղ թողների թիվն աճում է՝ կազմելով Լատվիայի ՀՆԱ–ի մո տա վո րա պես 
14–ից 20 տոկոսը, թեև ճշգրիտ տվյալներ չկան։335 Դա ունի երկու հիմնական 
պատճառ՝ ներ գաղթի խիստ քա ղա քա կանություն և երրորդ երկրների քա ղա-
քա ցիներին ոչ գրավիչ սո ցիա լա կան աջակցության տրա մա դրում։

2007 թվականի հունվարի 18–ին «Զբաղվածության համատեքստում միգրա-
ցիոն քա ղա քա կանության ռազմավարություն» քա ղա քա կանության փաստա-
թուղթը ներ կա յացվել է Պետական քարտուղարների հանդիպման ժա մա նակ։ 
Դրանով նա խա տես վում է 60 տոկոսով նվազեցնել օտարերկրյա աշխատուժ 
վարձելու գինը և պարզեցնել բյուրոկրատական ըն թա ցա կարգերը։ Դա 
կարող էր դյուրացնել նախ և առաջ աշ խա տողների ներհոսքը Ռուսաս տանից, 
Ուկրաինայից, Բելառուսից և Մոլդովայից։ Այ նուա մե նայ նիվ, Լատվիայի 
գործատուների կոնֆեդերացիան փաստել է, որ առաջարկվող ռազմավա րու-
թյունը չի դյուրացնի երրորդ երկրներից աշխատուժ գրավելու գործընթացը և չի 
օժանդակի կայուն տնտեսական զարգացմանը ապագայում։ 

Ըստ ՔՄԳԳ–ի՝ կան «Ներգաղթի մասին» օրենքից կա տա րվող տևական 
բացառություններ ըն տա նիքի անդամներին բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-

333 Հաշվարկները փաստում են, որ Լատվիայի մո տա վո րա պես 75–ից 90 հազար բնա կության/
կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձինք աշխատում են արտերկրում ցածր մաս նա գի տա կան 
հմտություններ պա հանջող ոլորտներում։
334 Այդ գործընթացը ծախսատար է՝ նվա զա գույն ամսական աշխատավարձը 249 լատվիական 
լատ է (354 եվրո)՝ յուրաքանչյուր հրավիրված աշ խա տողի համար ամսական կտրվածքով վճարվող 
35 լատվիական լատ (50 եվրո) լրացուցիչ տուրքով։
335 Լատվիայի Կենտրոնական վիճակագրական բյուրոն նշում է, որ ստվերային տնտեսությունը 
կազմում է Լատվիայի ՀՆԱ–ի 16 տոկոսը, մինչդեռ Ֆինանսների նախարարությունը հաշվարկում 
է մո տա վո րա պես 14–ից 20 տոկոս թաքնված զբաղվածություն, իսկ Աշխատանքի պետական 
տեսչության տվյալներով՝ այն 18–ից 20 տոկոս է։



410

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

թյուններ տրա մա դրելու համար։ Այ նուա մե նայ նիվ, եթե վտանգ է սպառնում 
հասարակական անվտանգությանը, բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյունը ավտոմատ կերպով մերժվում է, քանի որ գերակայում են հա սա րա-
կու թյան շահերը։ Այդ գործընթացի հետ կապված պաշտոնական ցուցումներ 
չկան, քանի որ այդ գործելակերպը մշակվել է տարիների ընթացքում, սակայն 
ՔՄԳԳ–ն այդպիսի ցուցումների ներքին պա հանջարկ չունի (Briede, 2006թ.)։

Կան մի շարք պայ ման ներ, որոնք Լատվիայում ուսում նա ռու թյունը անհրա-
պուրիչ են դարձնում օտար երկ րա ցի ուսանողների համար։ Նախ, նրանք 
պետք է բավարարեն ընդունման պա հանջները՝ ներառյալ լատվիերենին 
տիրապետելու պա հանջը՝ լեզվի կենտրոնացված թեստի պա հանջներին հա-
մա պա տաս խան, որն անցկացվում է միջնակարգ դպրոցն ավարտելիս։ Թեև 
որոշ առարկաներ կարող են ուսուցանվել այլ լեզուներով, չափազանց քիչ են 
օտար լեզուներով առաջարկվող դասընթացները։

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Լատվիայի համալսարանը 49 երկկողմ հա մա ձայնագիր ունի 22 այլ երկրների 
համալսարանների հետ։
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Այլ աղբյուրներ

«Լատվիայի կամ ցանկացած այլ պե տու թյան քա ղա քա ցիություն չունեցող 
նախկին ԽՍՀՄ քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակի մասին» օրենք, 1995 թվա-
կանի ապրիլի 12 («Նախկին ԽՍՀՄ քա ղա քա ցիների մասին» օրենք)։

«Պաշտոնական լեզվի մասին» օրենք, 1999 թվականի դեկտեմբերի 9 
(«Պաշտոնական լեզվի մասին» օրենք):

«Ներգաղթի մասին» օրենք, 2002 թվականի նոյեմբերի 20 («Ներգաղթի 
մասին» օրենք):

«Բարձրագույն ուսում նա կան հաստատությունների մասին» օրենքի փո փո խու-
թյուններ, 2006 թվականի մարտի 2։

«ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակի մասին» օրենք, 
2006 թվականի հունիսի 22 («ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան 
կար գա վի ճակի մասին» օրենք):

«Մասնագիտական պար տա կա նու թյունների կա տա րման համար պա-
հանջվող՝ պետական լեզվի իմացության մա կար դակի և պետական լեզվին 
տիրապետելու մա կար դակի ստուգման կարգի մասին» Նախարարների 
կաբինետի թիվ 296 կա նո նա կարգ, 2000 թվականի օգոստոսի 22 (ՆԿ 296 կա-
նո նա կարգ)։

«Օտարերկրյա քա ղա քա ցիների աշ խա տանքի թույլ տվու թյունների մասին» 
Նախարարների կաբինետի թիվ 44 կա նո նա կարգ, 2004 թվականի հունվարի 
24 (ՆԿ 44 կա նո նա կարգ)։

«Օտար երկ րա ցիների համար անհրաժեշտ ֆի նան սա կան ռեսուրսների չափը 
և օտար երկ րա ցիների մոտ ֆի նան սա կան ռեսուրսների առկայության փաստը 
հաստատելու կարգի մասին» Նախարարների կաբինետի թիվ 515 կա նո նա-
կարգ, 2005 թվականի հուլիսի 12 (ՆԿ 515 կա նո նա կարգ)։ 
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«Լատվիայի Հանրապե տու թյունում փախս տա կան ների ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման, ինչպես նաև այլընտրանքային կար գա վի ճակ ստացած անձի ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման կարգի մասին» Նախարարների կաբինետի թիվ 652 
կա նո նա կարգ, 2005 թվականի օգոստոսի 30 (ՆԿ 652 կա նո նա կարգ)։

«Վիզա կամ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուններ ստա նալու համար 
դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի քննության կամ այդ քննության 
հետ կապված ծա ռա յու թյունների համար գանձվող պետական տուրքի մասին» 
Նախարարների կաբինետի թիվ 84 կա նո նա կարգ (ՆԿ 84 կա նո նա կարգ)։

«Պետական լեզվի իմացության մա կար դակի և մշտական բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության համար դիմելու համար իրա վունք ունեցող օտար երկ-
րա ցիների՝ պետական լեզվի խորը գիտելիքների ստուգման կարգի մասին» 
Նախարարների կաբինետի թիվ 252 կա նո նա կարգ, 2006 ապրիլի 4 (ՆԿ 252 
կա նո նա կարգ)։ 

«Եվրոպական միու թյան անդամ պե տու թյունների, Եվրոպական տնտեսական 
տարածքի պե տու թյունների և Շվեյցարական Համադաշնության քա ղա քա-
ցիների, ինչպես նաև նրանց ըն տա նիքի անդամների՝ Լատվիայի Հանրապե-
տու թյուն մուտքի և այնտեղ բնա կության/կա ցու թյան կարգերի մասին» 
Նախարարների կաբինետի թիվ 586 կա նո նա կարգ, 2006 թվականի հուլիսի 18 
(ՆԿ 586 կա նո նա կարգ)։

«Բնակության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունների մասին» Նախարարների 
կաբինետի թիվ 813 կա նո նա կարգ, 2006 թվականի հոկտեմբերի 3 (ՆԿ 813 կա-
նո նա կարգ)։

«Լատվիայի Հանրապե տու թյունում վիզայի, բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյան կամ Եվրոպական համայնքի երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ստա նալու դիմումի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ուսում նա սի րության և դրանց առնչվող ծա ռա յու թյունների համար գանձվող 
պետական տուրքերի կար գա վորումների մասին» Նախարարների կաբինետի 
թիվ 108 կա նո նա կարգ, 2007 թվականի փետրվարի 13 (ՆԿ 108 կա նո նա կարգ)։ 

«Օտար երկ րա ցիների համար պետական լեզվի խորը գիտելիքների քննության 
համար գանձվող պետական տուրքի և պետական տուրքի վճարման կարգի 
մասին» Նախարարների կաբինետի թիվ 109 կա նո նա կարգ, 2007 թվականի 
փետրվարի 13 (ՆԿ 109 կա նո նա կարգ)։

Հարցազրույցի մասնակիցները

Իլզե Բրիեդե, Միգրացիոն քա ղա քա կանության հարցերով բաժնի պետ, 
ՔՄԳԳ, 2006 թվականի դեկտեմբերի 1 (Բրիեդե, 2006թ.)։ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քա ղա քա կանությունը և 
միտումները

Չնայած 1989 թվականից ի վեր Լեհաստանում բնակվող ներ գաղ թողների 
թիվը շարունակաբար աճում է, ներ գաղթի ընդհանուր մա կար դակը ցածր է: 
Երկար տարիներ Լեհաստանը ընկալվել է որպես տարանցման երկիր շատ 
օտար երկ րա ցիների համար, և ոչ թե նպա տակակետ երկիր: 2000-ից 2002 
թվականների ընթացքում Լեհաստան ժամանող օտար երկ րա ցիների թվի 
անկում է արձանագրվել, սակայն այդ ժա մա նակվանից ի վեր ժամանումների 
թիվը կայուն կերպով աճել է՝ 2005 թվականին կազմելով 9364 2002 թվականի 
6587-ի դիմաց: 2005 թվականին շնորհված բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների ընդհանուր թիվը 2004 թվականի համեմատությամբ աճել է 
հինգ տոկոսով (Միգրացիայի վե րա բեր յալ մշտական զեկուցման համակարգ 
(SOPEMI) 2006). 2006 թվականին տրվել է 22 378 սահ մանված ժա մա-
նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն և 3255 բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյուն։ Նույն տարում, 995 օտար երկ րա ցի ստացել է ԵՀ 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն։

Լեհաստանում 2001–ից 2005 թվականների ընթացքում մշտական հիմունք-
ներով բնակվող ներ գաղ թողների ավելի քան կեսը ծագմամբ գերմանացի էր, 
ամերիկացի և ուկրաինացի։ 2005 թվականին, բոլոր թույլ տվու թյունների գրեթե 
երկու երրորդը տրվել է հետևյալ վեց երկրների քա ղա քա ցիներին (նվազման 
կարգով)՝ Ուկրաինա, Գերմանիա, Բելառուս, Վիետնամ, Ռուսաստանի Դաշ-
նություն և Հայաստան։ Սահմանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/
կա ցու թյան թույլ տվու թյունների համար դիմող բոլոր անձանց ավելի քան 
կեսը ծագմամբ Ուկրաինայից, Վիետնամից, Բելառուսից, Ռուսաստանի 
Դաշ նու թյունից և Հայաստանից էր (Հայրենադարձության և օտար երկ րա-
ցիների հարցերով գրա սե նյակ)։ Եվրամիու թյանը միանալու և Եվրամիու-
թյան կանոնագիրքը կիրարկելու արդյունքում մեծացել է Եվրամիու թյան՝ 
Լեհաս տան ժամանող քա ղա քա ցիների թիվը, և նվազել է երրորդ երկրներից 
ժամանողների թիվը (Հայրենադարձության և օտար երկ րա ցիների հարցերով 
գրա սե նյակ), ինչի մասին վկայում է 2004-2005 թվականների ընթացքում ԵՄ 
անդամ պե տու թյուններից ժամանած անձանց տրված բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյունների թվի 35 տոկոս աճը (SOPEMI 2006): 

2003 թվականից ի վեր օտար երկ րա ցիների մուտքի, երկրում գտնվելու և 
վտարման պայ ման ները կար գա վորող հիմնական իրավական ակտը «Օտար-
երկ րա ցիների մասին» ակտն է։ 2005 թվականին,«Օտար երկ րա ցիների մա-
սին» ակտում կա տա րվել են փո փո խու թյուններ՝ «Ընտանիքի վե րա միա վորման 
իրա վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա հանգը կիրարկելու նպա տակով։ 
2007 թվականի մայիսի 24–ի ակտով նույնպես նոր փո փո խու թյուններ են 
արվել՝ ուսման և գիտահետազոտական աշ խա տանքների վե րա բեր յալ և այլ 
ԵՄ հրա հանգները կիրարկելու նպա տակով։ Ավելին, վերջին ակտով, ի թիվս 
այլ նորամուծությունների, փոփոխվել է Լեհաստանի միգրացիոն մարմինների 
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կառուցվածքը. ստեղծվել է Օտար երկ րա ցիների հարցերով գլխավոր գրա սե-
նյակ՝ որպես Լեհաստան մուտք գործելու և բնակ վելու հետ կապված հարցերի 
համար պատասխանատու մարմին։

2. Ներգաղթը կար գա վորող օրենքներն ու 
պայմանները

2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, օտար երկ րա ցիները կարող են դիմել Լեհաստան մուտք 
գործելու և/կամ այնտեղ գտնվելու թույլ տվու թյուն ստա նալու համար՝ ըն տա-
նիքի վե րա միա վորման, աշ խա տանքի, սեզոնային աշ խա տանքի, ոչ վարձու 
աշ խա տանքի, ուսման և վե րա պատ րաստման նպա տակով։ Հատուկ կա նո-
նա կարգեր են նա խա տես ված Խորհրդային Միության նախկին ասիական 
հանրապե տու թյունների քա ղա քա ցիներ հանդիսացող՝ Լեհական ծագում 
ունեցող անձանց համար։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քա ղա քա կանությունը

2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզայի համար դիմումները հիմնականում պետք է ներ կա յացվեն ծագման 
երկրում Լեհաստանի հյուպատոսություն։336 Հյուպատոսական գրա սե նյակները 
վերահսկվում են Արտաքին գործերի նախարարի կողմից («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտի 33–րդ հոդված)։

2.2.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները
Բնակության/կա ցու թյան վիզա տրվում է կարճաժամ կետ հիմունքներով 
երկրում գտնվելու համար (սահ մանված է որպես վեցամսյա ժա մա-
նակահատվածում ոչ ավելի քան երեք ամսվա ընթացքում երկրում գտնվելը) 
կամ երկարաժամ կետ հիմունքներով երկրում գտնվելու համար (սահ մանված 
է որպես հինգ տարի ժա մա նակահատվածում ոչ ավելի քան մեկ տարվա 
ընթացքում երկրում գտնվելը) («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 31–րդ 
հոդված):337

336 Վիզա կարող է տրա մա դրվել նաև ստուգման կետերում սահ մանապահ ծա ռա յու թյան 
հրամանատարի կողմից, եթե օտար երկ րա ցին ապացուցում է, որ Լեհաստանի տարածք մուտք 
գործելը և այնտեղ բնակվելը անհրաժեշտ է բացառիկ և հրատապ հան գա մանքներից ելնելով:
337 Երկրում գտնվելու վիզա կարող է տրա մա դրվել հետևյալ նպա տակներով. զբոսաշրջություն, 
անձնական այցեր, մասնակցություն սպորտային միջոցառումների, մասնակցություն 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Վիզայի տրա մա դրման համար բավարարման ենթակա պա հանջներ սահ-
մանված չեն՝ բացառությամբ ֆի նան սա կան միջոցներին վերաբերող պայ-
ման ների:338 Պահանջները սահ մանվում են՝ որպես վիզայի տրա մա դրման 
մերժման հիմքեր: Դիմորդին մերժում են վիզայի տրա մա դրումը, եթե

- որոշակի տեսակի վիզայի տրա մա դրման պայ ման ները չեն բավա-
րարվել.

- նրա տվյալները գրանցված են այն օտար երկ րա ցիների գրանցա-
մատյանում, որոնց բնա կությունը Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տա-
րածքում անցանկալի է.

- նա չունի Լեհաստանում բնա կության/կա ցու թյան հետ կապված ծախ-
սերը հոգալու համար անհրաժեշտ ֆի նան սա կան միջոցներ. 

- նա չունի առողջության ապա հո վա գրու թյուն.

- վիզայի տրա մա դրումը կարող է վտանգել երկրի անվտանգությունը և 
պաշտպանությունը, ինչպես նաև հանրային անվտանգությունը և կարգը 
կամ կարող է հակասել Լեհաստանի պետական շահերին։

- դիմողի ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամ կետը 
երեք ամսով չի գերազանցում տվյալ վիզայի վավերականության ժամ-
կետը՝ Լեհաստանի տարածքից մեկնելու ամսաթիվը։

- վիզայի նախորդ մերժման օրվանից չի անցել մեկ տարի, և դիմողը չի 
ներ կա յացրել իր գործին վերաբերող նոր հան գա մանքներ.

- Վիզաների տրա մա դրման ըն թա ցա կարգերի ժա մա նակ դիմողը ներ կա-
յացրել է դիմում կամ փաստաթուղթ, որը պարունակում է ոչ ճշմարիտ 
անձնական տվյալներ կամ կեղծ տեղեկատվություն, կամ տվել է սուտ 
վկայություն, թաքցրել է ճշմարտությունը կամ նմանակել կամ կեղծել է 
փաստաթուղթ՝ այն որպես իրական օգ տա գործելու նպա տակով կամ օգ-
տա գործել է նման փաստաթուղթ, որպես իրական:

տնտեսական, մշակութային գոր ծու նեու թյան կամ մասնակցություն մի ջազ գա յին գիտաժողովների, 
պաշտոնական հանձնարարությունների կա տա րում օտար երկրների կամ մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պու թյունների ղեկավար մարմինների ներ կա յացուցիչների կողմից, մասնակցություն ապաստանի 
տրա մա դրման գործընթացին, աշ խա տանքի կա տա րում կամ գիտական, վե րա պատ րաստման 
կամ դասավանդման նպա տակներով երկրում գտնվել (բացառությամբ վարձու աշ խա տանքի), ժա-
մա նակավոր պաշտպանություն, կամ ժամանում՝ Լեհաստանի պետական մարմիններ անձամբ 
ներկայանալու նպա տակով («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 26(4) հոդված):
338 Լեհաստան մուտք գործող օտար երկ րա ցին պարտավոր է ունենալ Լեհաստանի Հանրապե-
տու թյան տարածք մուտքի, այնտեղով տարանցման, այնտեղ բնա կության/կա ցու թյան և 
այնտեղից մեկնման ծախսերը հոգալու համար անհրաժեշտ ֆի նան սա կան միջոցներ և իրավասու 
մարմնի պա հանջով ներ կա յաց նել դրանց առկայության մասին ապացույցներ («Օտար երկ-
րա ցիների մասին» ակտի 15–րդ հոդված): Այդպիսի ֆի նան սա կան միջոցների առկայությունը 
կարող է հաստատվել հրավերի ներ կա յացման միջոցով՝ տրված Լեհաստանի քաղաքացու կամ 
Լեհաստանում հիմնովին բնակվող ԵՏՏ քաղաքացու կողմից («Օտար երկ րա ցիների մասին» 
ակտի 16–րդ հոդված): Պահանջվող ֆի նան սա կան միջոցները պետք է բավարար լինեն, որպեսզի 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կարողանա հոգալ իր կացարանի, սննդի, բուժման, տարանցման և 
արտաքսման հետ կապված ծախսերը (ՆԳՎՆ կա նո նա կարգ):
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Լեհաստան

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը
Հյուպատոսական գրա սե նյակի՝ վիզայի տրա մա դրումը մերժելու որոշումը 
վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման՝ բացառությամբ ԵՄ կամ ԵՏՏ 
անդամ պե տու թյունների քա ղա քա ցիների ըն տա նիքի անդամներին տրա մա-
դրվող վիզաների վե րա բեր յալ որոշումների: Նման դեպքերում, բողոք կարող 
է ներ կա յացվել Արտաքին գործերի նախարարին։ Նախարարի որոշումը 
կարող է հետագայում բողոքարկվել Շրջանային վարչական դա տա րան 
(«Փոփոխություններ կա տա րելու մասին» ակտի 9-րդ հոդված, 17(6) հոդված)։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնա կության/կա ցու թյան կանոնները

2.3.1 Ներգաղթի կա տե գո րիայով չպայ մանավորված ընդհանուր 
կանոնները

2.3.1.1 Իրավասու մարմինները

Առաջին ատյանի պատասխանատու մարմինը վոյեվոդն է, որի իրավասության 
ներքո են գտնվում դիմողի նախատեսած բնա կության/կա ցու թյան վայրի 
հետ կապված հարցերը: Վոյեվոդը պետական կառավարման տարածքային 
մարմին է վոյեվոդությունում (երկրի շրջան): Վոյեվոդների կողմից քննվող 
հարցերով գերագույն ատյանի մարմինը Օտար երկ րա ցիների հարցերով 
գլխավոր գրա սե նյակն է, որն իր հերթին վերահսկվում է Ներքին գործերի և 
վարչարարության հարցերով նախարարի կողմից:

2.3.1.2 Ըն թա ցա կարգային քայլերը. բավարարման ենթակա 
պայմանները

Ընդհանուր առմամբ բոլոր դիմումների համար պա հանջվում են վավեր 
ճամփորդական փաստաթղթեր, դիմումում նշված անձանց նոր լուսանկարներ, 
դիմումում պարունակվող տվյալների և դիմումը հիմնավորող հան գա-
մանքների հաստատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր (օրինակ աշ-
խա տանքի թույլտվության տրա մա դրման խոստում, ամուս նու թյան վկայական 
և այլն): («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 60 (5) հոդված)։ Բացի դրանից, 
վարձու աշ խա տանքի, ոչ վարձու աշ խա տանքի կամ ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման հիմքերով թույլտվության համար դիմող օտար երկ րա ցիները, ինչպես 
նաև մեկ այլ անդամ երկրում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու-
թյան թույլ տվու թյուն ունեցող անձինք, ովքեր դիմում են Լեհաստանում բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության համար, և նրանց ըն տա նիքի անդամները 
պարտավոր են կցել օրինական իրա վունք, որը նրանց հնա րա վորու թյուն 
է տալիս զբաղեցնելու այն կացարանը, որտեղ նրանք բնակվում են կամ 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մտադիր են բնակվել, ինչպես նաև կացարանի հետ կապված ծախսերի մասին 
փաստաթղթեր:339

Դիմողը պետք է ունենա առողջության ապա հո վա գրու թյուն՝ առողջության 
ընդհանուր ապա հո վա գրու թյան դրույթների հա մա ձայն կամ ներ կա յաց նի 
փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն, որ Լեհաստանի տարածքում բուժման 
ծախսերը հոգալու է ապահովագրողը: («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 
53 (7) հոդված,

65(1) հոդված)։ Շատ դեպքերում պա հանջվում է նաև ունենալ որոշակի 
եկամուտ:340

Բացի դրանից, դիմումների համար պետք է վճարվեն հա մա պա տաս խան 
վճարներ: Սահմանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան 
թույլտվության համար վճարը կազմում է 340 լեհական զլոտի (92 եվրո), իսկ 
բնա կություն հաստատելու թույլտվության և ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/
կա ցու թյան թույլտվության համար վճարը կազմում է 640 լեհական զլոտի (174 
եվրո): Բնակության/կա ցու թյան քարտի տրա մա դրման վճարը 50 լեհական 
զլոտի է (14 եվրո), սակայն ծանր ֆի նան սա կան վիճակում գտնվող անձանց 
համար, կամ այն դեպքերում, երբ օտարերկրացու բնա կության/կա ցու թյան 
նպա տակը ավագ դպրոցում կամ համալսարանում կրթու թյուն ստա նալն է, վե-
րա պատ րաստումների կամ մաս նա գի տա կան դասընթացների մասնակցելը, 
որոնք իրականացվում են ԵՄ ծրագրերի շրջանակներում, կամ բնա կության/
կա ցու թյան քարտը կամ փաստաթուղթը փոխելու համար դիմում ներ կա յաց-
նելու պահին 16 տարին չլրացած դիմողների դեպքում գործում է նվազեցված 
վճար՝ 25 լեհական զլոտի (7 եվրո): («Բնակության/կա ցու թյան քարտի համար 
վճարների մասին» հրամանագիր):

Վարչական ըն թա ցա կարգերի վե րա բեր յալ կար գա վորումների հա մա ձայն՝ 
գործընթացը չպետք է տևի ավելի քան մեկ ամիս, կամ հատկապես բարդ 
դեպքերում՝ երկու ամիս (Վարչական ըն թա ցա կարգերի օրենսգրքի 35(3) 
հոդված): Իրականում, սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության տրա մա դրման ըն թա ցա կարգը տևում է մո տա վո րա-
պես երկու ամիս:

339 Օգտագործման անհատույց պայ մանագիրը չպետք է համարվի օրինական իրա վունք այն 
կացարանի նկատմամբ, որտեղ օտար երկ րա ցին բնակվում է կամ նպա տակ ունի բնակվելու, եթե 
փոխատուն օտարերկրացու հետնորդը, նախնին, քույրը կամ եղբայրը, ամուսինը կամ ամուսնու 
ծնողը չէ («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 60(5) հոդված): 
340 Այս պա հանջը բավարարելու համար օտար երկ րա ցին պարտավոր է ունենալ կայուն և 
կանոնավոր եկամուտ, որը բավարար կլինի իր և իր կողմից աջակցություն ստացող ըն տա-
նիքի անդամի ապրուստն ապահովելու համար: Այս պայ մանը կարող է բավարարվել նաև, 
եթե օտարերկրացու ապրուստի հետ կապված ծախսերը հոգում է իր ըն տա նիքի անդամը, ով 
պարտավոր է աջակցել նրան և ով ի վիճակի է կա տա րել այս պար տա կա նու թյունը («Օտար երկ րա-
ցիների մասին» ակտի 53(7) հոդված, 53 (8) հոդված): Օտարերկրացու եկամուտը՝ հաշվի առնելով 
բոլոր ըն տա նիքի անդամներին, ում նա աջակցում է, և չներառելով բնակարանային ծախսերը, 
պետք է ավելի բարձր լինի այն եկամուտից, որի հիման վրա տրա մա դրվում է սո ցիա լա կան 
աջակցություն («Սո ցիա լա կան աջակցության մասին» ակտ):



419

Լեհաստան

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական 
վերահսկողությունը

Անձը, ում դիմումի վե րա բեր յալ վոյեվոդը բացասական որոշում է կայացրել, 
իրա վունք ունի այդ որոշումը բողոքարկելու երկրորդ ատյանի մարմին 
որոշման ընդունումից հետո 14 օրվա ընթացքում (Վարչական ըն թա ցա-
կարգերի օրենսգրքի 129–րդ հոդված). բողոքն ունի կասեցնող ուժ: Այնուհետև 
դիմողն իրա վունք ունի որոշումը բողոքարկելու Վարշավայի Շրջանային 
վարչական դա տա րան: Նա իրա վունք ունի նաև հետագայում այդ դա տա-
րանի որոշման դեմ բողոք ներ կա յաց նելու Գերագույն վարչական դա տա րան: 
Բողոքը պետք է ներ կա յացվի վոյեվոդություն կամ Գերագույն վարչական դա-
տա րան 30 օրվա ընթացքում («Վարչական դա տա րանի վարույթի մասին» 
ակտի 53(1) հոդված, 177(1) հոդված)։ Դատարան ներ կա յացված բողոքը չի 
կասեցնում վարչական որոշման կա տա րումը, եթե դա տա րանը նման որոշում 
չի ընդունում: Բողոքարկման վարչական փուլերից անկախ՝ յուրաքանչյուր 
դիմող իրա վունք ունի բողոք ներ կա յաց նելու վերահսկող մարմնին՝ վարչական 
բողոքի ներ կա յացման կարգին հա մա ձայն (Վարչական ըն թա ցա կարգերի 
օրենսգրքի 221–րդ հոդված):

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևո ղու թյան

2.3.2.1 Ժամանակավոր բնա կությունը/կա ցու թյունը

Եթե երրորդ երկրի քաղաքացու Լեհաստանում գտնվելը 3 ամսից ավելի ժա-
մա նակահատվածով հիմնավորվում է հան գա մանքներով, ապա անձը կարող 
է դիմել ինչպես երկար ժա մա նակով երկրում գտնվելու վիզայի, այնպես էլ 
սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար: Երկար ժա մա նակով երկրում գտնվելու վիզան օտարերկրացուն 
թույլ է տալիս մուտք գործել և գտնվել Լեհաստանի տարածքում մեկ տարի 
շարունակ, կամ մի քանի անգամ մուտք գործել երկիր՝ ոչ ավելի, քան 
գումարային մեկ տարի ժամ կետով այնտեղ գտնվելու համար մինչև վիզայի 
վավերականության ժամ կետի լրանալը: Սահմանված ժա մա նակահատվածով 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն տրվում է այնքան ժա մա նակով, որքան 
անհրաժեշտ է երրորդ երկրի քաղաքացուն Լեհաստանում գտնվելու նպա-
տակը իրագործելու համար, սակայն ցանկացած դեպքում ոչ ավելի, քան երկու 
տարի վավերականության ժամ կետով:

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 57-րդ հոդվածի հա մա ձայն, երրորդ 
երկրի քաղաքացուն մերժվում է սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլտվության տրա մա դրումը, եթե նրա տվյալները 
գրանց ված են այն օտար երկ րա ցիների գրանցամատյանում, որոնց բնա-
կությունը Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տարածքում համարվում է 
անցանկալի, նրա մուտքի կամ բնա կության/կա ցու թյան նպա տակը չի հա մա-
պա տաս խանում ներ կա յացված նպա տակին, նա թույլտվության համար դիմել 
է հաշվենկատ ամուս նու թյան հիման վրա, մերժումն արդարացված է երկրի 
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

անվտանգության, պաշտպանության, ինչպես նաև հանրային անվտանգության 
և կարգի տեսանկյունից, կամ եթե տրա մա դրումը կհակասի Լեհաստանի 
Հանրապե տու թյան շահերին, նա ներ կա յացրել է դիմում կամ փաստաթղթեր, 
որոնք պարունակում են ոչ ճշմարիտ անձնական տվյալներ կամ կեղծ 
տեղեկատվություն, կամ սուտ վկայություն է տվել, թաքցրել է ճշմարտությունը, 
նմանակել կամ կեղծել է փաստաթուղթ՝ այն որպես իրական օգ տա գործելու 
նպա տակով կամ եթե օգ տա գործել է այդպիսի փաստաթուղթը որպես իրական 
կամ նրա մոտ հայտնաբերվել է հիվանդություն կամ վարակ, որի դեպքում 
անհրաժեշտ է անցնել պարտադիր բուժում 2001 թվականի սեպտեմբերի 6-ի 
հիվանդությունների և վարակների մասին ակտի հա մա ձայն (ՕՏ No. 126, կետ 
1348 և 2003 թվականի No. 45, կետ 391), կամ եթե նման հիվանդության կամ 
վարակի առկայության կասկածներ կան և դիմողը հրաժարվում է բուժում 
ստա նալ:

2.3.2.2 Մշտական բնա կությունը/կա ցու թյունը

Երրորդ երկրի քաղաքացուն տրա մա դրվում են Լեհաստանի տարածքում 
բնա կություն հաստատելու իրա վունք շնորհող հետևյալ թույլ տվու թյունները՝ 
ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն և բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյուն։ Երկու դեպքում էլ կար գա վի ճակը շնորհվում է 
անսահ մանափակ ժամ կետով, սակայն բնա կության/կա ցու թյան քարտի վավե-
րականության ժամ կետը (անձը հաստատող փաստաթուղթ, որով սահ մանվում 
է իրավական կար գա վի ճակը) սահ մանափակ է և պետք է երկարաձգվի 
սեփականատիրոջ կողմից: Բնակություն հաստատելու թույլ տվու թյուն ունեցող 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների դեպքում, քարտը վավերական է տասը տարի, 
իսկ ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող 
անձանց դեպքում՝ հինգ տարի:

ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյունը ներմուծվել 
է Լեհաստանի օրենս դրու թյան մեջ 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի «Երկա-
րաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունեցող երրորդ երկրի 
քա ղա քա ցիների կար գա վի ճակի մասին» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրա հանգի 
փոխատեղման արդյունքում: Այս թույլ տվու թյունը ստա նալու հիմնական պայ-
մանը Լեհաստանի տարածքում օրինականորեն և անընդհատ գտնվելն է 
դիմումը ներ կա յաց նելուն անմիջապես նախորդող առնվազն հինգ տարիների 
ընթացքում («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 65(1) հոդված): Բացի 
դրանից, դիմողը պետք է բավարարի հրա հանգի 5(1) հոդվածով նա խա տես-
ված պայ ման ները և ունենա կայուն և կանոնավոր եկամուտ և առողջության 
ապա հո վա գրու թյուն:

Բնակություն հաստատելու թույլ տվու թյունը երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների 
որոշ խմբերի Լեհաստանում բնա կություն հաստատելու հնա րա վորու թյուն 
է տալիս՝ այսինքն այն անձանց, որոնք Լեհաստանում գտնվում են օրինա-
կանորեն և որոնց դեպքում Լեհաստանում մշտական բնա կության/կա ցու թյան 
թույլ տվու թյուն շնորհելն արդարացված է, սակայն որոնք չեն հա մա պա տաս-
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խանում ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք 
բերելու համար սահ մանված չափորոշիչներին, կամ ովքեր իրա վունք չունեն 
դիմելու այսպիսի թույլտվության համար: Բնակություն հաստատելու թույլ տվու-
թյուն շնորհվում է միայն այն կա տե գո րիաների օտար երկ րա ցիներին, որոնք 
հստակ առանձնացված են «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի հա մա պա-
տաս խան դրույթներում («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 64-րդ հոդված), 
որոնց թվին են մասնավորապես պատկանում ըն տա նիքի որոշ անդամներ:

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող 
պայմանները

2.3.3.1 Ընտանիքի վե րա միա վորումը

Ինչ վերաբերում է ըն տա նիքի վե րա միա վորման իրա վունքի իրականացմանը, 
ապա նման իրա վունք ունեցող հովանավորների թվին են պատկանում 
Լեհաստանի քա ղա քա ցիները, ԵՄ քա ղա քա ցիները և երրորդ երկրի քա ղա-
քա ցիները, ովքեր բնակվում են Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տարածքում՝ 
(1) Բնակություն հաստատելու թույլտվության հիման վրա (2) ԵՀ երկարաժամ-
կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության հիման վրա (3) սահ մանված ժա-
մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության հիման վրա՝ 
առնվազն երկու տարվա ընթացքում (4) և որոնց շնորհվել է փախստականի 
կար գա վի ճակ:

Համապատասխան օրենս դրու թյան հա մա ձայն՝ ըն տա նիքի անդամներ 
համար վում են՝ ամուսինները, այն դեպքում, եթե ամուս նու թյունը ճանաչվում 
է գործող Լեհաստանի օրենս դրու թյամբ, հովանավորի և իր ամուսնու ան չա-
փա հաս երեխաները, ներառյալ՝ որդեգրված երեխաները, եթե նա երեխայի 
նկատմամբ իրա կա նաց նում է փաստացի ծնողական հսկողություն:

Բնակարանային պայ ման ներին և ֆի նան սա կան միջոցներին առնչվող ընդ-
հա նուր պա հանջները կիրառելի են ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքե-
րում,՝բացառությամբ հետևյալ անձանց նկատմամբ. Լեհաստանի քա ղա քա-
ցիների ամուսիններ, օտար երկ րա ցիներ, ովքեր ունեն բնա կություն հաս տա-
տելու թույլ տվու թյուն, օտար երկ րա ցիներ, ովքեր Լեհաստանի Հանրապե տու-
թյան տարածքում ունեն երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ ունեցող անձի ԵՀ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, օտար երկ րա-
ցիներ, ում շնորհվել է փախստականի կար գա վի ճակ:

Բացի դրանից, եթե դիմողը հովանավորի կամ նրա ամուսնու ան չա փա հաս 
երեխան է, ապա պա հանջվում է երեխայի նկատմամբ ծնողական հսկողություն 
իրա կա նաց նող ցանկացած անձի հա մա ձայնությունը մինչև բնա կության/կա-
ցու թյան թույլ տվու թյուն շնորհելը («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 60(2) 
հոդված):

Որպես ընդհանուր սկզբունք, ըն տա նիքի անդամներին շնորհվում է սահ-



422

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որի 
գործողության ժամ կետը չի կարող գերազանցել հովանավորի թույլտվության 
վավերականության ժամ կետը: Բնակություն հաստատելու թույլ տվու-
թյուններ շնորհվում են հետևյալ դեպքերում. եթե ըն տա նիքի անդամը բնա-
կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն ունեցող հովանավորի ան չա փա հաս 
երեխան է՝ ծնված Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տարածքում, եթե ըն-
տա նիքի անդամն ամուսնացած է Լեհաստանի քաղաքացու հետ առնվազն 
երեք տարի և անմիջապես դիմումը ներ կա յաց նելուց առաջ շարունակաբար 
բնակվել է Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տարածքում առնվազն երկու 
տարվա ընթացքում սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա-
ցու թյան թույլտվության հիման վրա, և եթե ըն տա նիքի անդամը Լեհաստանի 
Հանրապե տու թյան քաղաքացու ան չա փա հաս երեխան է այն դեպքում, եթե 
ծնողը երեխայի նկատմամբ իրա կա նաց նում է ծնողական հսկողություն 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 64–րդ հոդված):

Ինչ վերաբերում է աշխատելու իրա վունքին, ապա աշ խա տանքի թույլ տվու-
թյուն չի պա հանջվում ըն տա նիքի հետևյալ անդամներից. Լեհաստանի 
քաղաքացու ամուսնուց, Լեհաստանի քաղաքացու հետնորդներից, որոնց 21 
տարին չի լրացել և ում նա շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել, և այն 
երրորդ երկրի քաղաքացու ամուսնուց, ով ունի փախստականի կար գա վի ճակ, 
բնա կություն հաստատելու կամ սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ տրված այն հան գա մանքի շնորհիվ, որ 
նա Լեհաստանում կամ մեկ այլ անդամ պե տու թյան տարածքում ունեցել է ԵՀ 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ երկրում որոշ 
ժա մա նակով գտնվելու [հանդուրժողականության ժա մա նակահատված] թույլ-
տվու թյուն:

2.3.3.2 Աշխատանքը

Վարձու աշ խա տանքը

Աշխատանքի ընդունվելը երրորդ երկրի քաղաքացուն բնա կության/կա ցու-
թյան իրա վունք ձեռք բերելու հնա րա վորու թյուն է ընձեռում կա՛մ մինչև մեկ 
տարի տևո ղու թյամբ աշ խա տանք իրա կա նաց նելու նպա տակով երկրում 
գտնվելու վիզայի («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 26(4(ը)) հոդված), 
կա՛մ սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյան միջոցով («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 53(1) հոդված): 
Վիզա և բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կարող է տրա մա դրվել այն 
օտարերկրացուն, ում խոստացել են աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրել 
Լեհաստանի տարածքում կամ ով ունի գործատուի կողմից տրված գրավոր 
երաշ խա վորագիր՝ նրան աշ խա տանքով ապահովելու մտադրության մասին, 
եթե աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն չի պա հանջվում ։ Մինչև երրորդ երկրի 
քաղաքացուն աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու համար դիմում ներ-
կա յաց նելը, գործատուն պետք է վճարի մեկանգամյա վճար՝ յուրաքանչյուր 
անձի համար նվա զա գույն աշխատավարձի չափով:
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Լեհաստան

Լեհաստան ժամանելուն պես վոյեվոդությունը օտարերկրացուն շնորհում է 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն միայն այն դեպքում, եթե գործատուն մինչ այդ 
ձեռք է բերել աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու խոստում341 և եթե 
օտար երկ րա ցին ստացել է հա մա պա տաս խան վիզա կամ սահ մանված ժա-
մա նակահատվածով Լեհաստանում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն («Զբաղվածության խթանման մասին» ակտի 88(2) հոդված), Լեհերենի 
իմացությունը կարող է պայ ման հանդիսանալ որոշ տեսակի աշ խա տանքներ 
կա տա րելու համար, ինչպես, օրինակ, բժիշկների, ատամնաբույժների, ինչպես 
նաև միջին բժշկական անձ նա կազմի, բուժքույրերի և մանկաբարձների 
դեպքում է։342

Աշխատանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու խոստումը, ինչպես նաև բուն 
աշ խա տանքի թույլ տվու թյունը տրվում է, եթե երրորդ երկրի քա ղա քա-
ցին բավարարում է հա մա պա տաս խան օրենսդրական դրույթներում սահ-
մանված պա հանջները՝ հաշվի առնելով տեղական աշ խա տա շու կայում տիրող 
իրավիճակը և, անհրաժեշտության դեպքում, տվյալ անձի օգտակարությունը 
աշ խա տա շու կայի և տնտեսության համար («Զբաղվածության խթանման 
մասին» ակտի 88(6) հոդված; 88(7) հոդված):343 Մինչև աշ խա տանքի թույլ-
տվության տրա մա դրումը, Ստարոստան (շրջանի գլխավոր պաշտո նա տար 
անձը), ում իրավասության ներքո են գտնվում օտարերկրացու աշխատա-
վայրի գտնվելու տարածքի հետ կապված հարցերը, ուսումնասիրում է գոր-
ծա զուրկների և աշ խա տանք փնտրող անձանց ռեեստրները, ինչպես նաև 
Աշխատանքի հարցերով գրա սե նյակ ներ կա յացված աշ խա տանքային 
առաջարկները, և քայլեր է ձեռնարկում տվյալ առաջարկն ավելի լայնորեն 
տարածելուն նպա տակաուղղված, որպեսզի կարողանա կարծիք հայտնել այն 
մասին, թե արդյոք աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն պետք է տրվի, թե ոչ:

Տվյալ գործատուն պետք է բավարարի հետևյալ պայ ման ները՝ (1) նա պետք 

341 Աշխատանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու խոստումը տրվում է վոյեվոդի մարշալեկի կողմից:
342 «Բժշկի և ատամնաբույժի մաս նա գի տությունների մասին» ակտի դրույթների հա մա ձայն՝ 
երրորդ երկրի քա ղա քա ցին կարող է ստա նալ այդ մաս նա գի տություններով աշխատելու իրա վունք 
միայն այն դեպքում, եթե նա լեհերենով ստացել է բժշկական կրթու թյուն, կամ եթե նա բժշկի մաս-
նա գի տությամբ աշխատելու համար բավարար չափով տիրապետում է լեհերենին, ինչը պետք է 
հաստատվի լեհերեն լեզվի քննությամբ («Բժշկի և ատամնաբույժի մաս նա գի տությունների մասին» 
ակտի 7(3) հոդված)։
343 Աշխատաշու կայի ուսումն ա սի րության պա հանջից կա տա րվում են մի շարք բացառություններ, 
այդ թվում՝ երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիների համար, ովքեր բժիշկներ կամ ատամնաբույժներ 
են և ովքեր մասնակցում են պա հանջվող վե րա պատ րաստմանը՝ հա մա ձայն բժիշկների և 
ատամնաբույժների համար նա խա տես ված հետբուհական վե րա պատ րաստման վե րա բեր-
յալ դրույթների, ովքեր ար տա սահ մանյան ըն կերություն ներ կա յաց նելու լիազորություն ունեն 
Լեհաստանի տարածքում գտնվող դրա մասնաճյուղում կամ գրա սե նյակում, ովքեր մարզիչներ 
կամ մարզիկներ են, որոնք աշխատում են սպորտային ակումբներում և այլ կազ մա կեր պու-
թյուններում, որոնց սահ մանված նպա տակներից է սպորտը և ֆիզիկական գոր ծու նեու թյունը 
խթանելը, ովքեր զբաղվածության վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրերի հա մա ձայն 
Լեհաստանում կա տա րում են աշ խա տանք, եթե այդ աշ խա տանքը օտարերկրացուն վստահելու 
կարիքը հաստատված է իրավասու մարմնի կողմից՝ ըստ հա մա ձայնագրում սահ մանված կարգի, 
ովքեր հանդիսանում են Թուրքիայի քա ղա քա ցիներ, որոնց գործատուները դիմել են նրանց աշ-
խա տանքի թույլ տվու թյունների գործողության ժամ ետների երկարաձգման համար, այն դեպքում, 
եթե նրանք մեկ տարվա ընթացքում Լեհաստանում օրինական ձևով աշ խա տանք են կա տա րել այն 
գործատուի մոտ, ով դիմել է ժամ ետի երկարաձգման համար:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

է ապացուցի, որ իր հարկային հայտարարագրում ցույց տրված եկամուտը 
ավելի մեծ է, քան 12 միջին աշխատավարձերի գումարը՝ հայտարարագիրը 
ներ կա յաց նելու նախորդ օրվա դրությամբ, (2) նա, դիմումը ներ կա յաց նելուց 
առաջ առնվազն մեկ տարվա ընթացքում պետք է աշ խա տանքի ըն դու նած 
լինի երկու կամ ավելի անձանց՝ անորոշ ժամ կետով և լրիվ դրույքով, որոնց 
չի վերաբերում աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ունենալու պարտավորությունը 
և (3) դիմումը ներ կա յաց նելու օրվա դրությամբ, նա պետք է ապացուցի այն 
միջոցների առկայությունը, որոնցով բավարարելու է 1-ին և 2-րդ կետերում 
սահ մանված պա հանջները գրանցումից հետո 12 ամիսների ընթացքում 
(«Աշխատանքի թույլտվության մասին» կա նո նա կարգ):

Բացի դրանից, երրորդ երկրի քա ղա քա ցին պարտավոր է ունենալ որակա-
վորումներ կամ հմտություններ, որոնք պա հանջվում են այն աշ խա տանքի կա-
տա րման համար, որով նա մտադիր է զբաղվել:

Գործատուն նույնպես պարտավոր է բավարարել որոշակի պա հանջներ: 
Առանց հիմնավոր պատճառ ներ կա յաց նելու նա պետք է չհրաժարվի աշ խա-
տանքի ըն դու նելուց գոր ծա զուրկ անձանց կամ աշ խա տանք փնտրող այն 
անձանց, ովքեր Ստարոստայի կողմից նշանակվել են երրորդ երկրի քաղա-
քա ցուն առաջարկվող պաշտոնին։ Ավելին, օտարերկրացուն առաջարկվող 
վարձատրությունը պետք է լեհ աշ խա տողին միևնույն աշ խա տանքի համար 
առաջարկվող վարձատրությունից ցածր չլինի: Բացի դրանից, գործատուն չի 
կարող խախտել զբաղվածության խթանմանը և աշ խա տա շու կայի կառույց-
ներին վերաբերող դրույթները, եթե վարչական վերահսկողության ընթացքում 
հայտնաբերվել է նմանատիպ խախ տում և եթե վերահսկողության վե րա բեր յալ 
արձանագրությունը կազմելուց հետո մեկ տարի չի անցել: Գործատուն պետք 
է նաև չիրա կա նաց նի այնպիսի գոր ծու նեու թյուն, որը չի հա մա պա տաս խանում 
երրորդ երկրի քաղաքացուն առաջարկվող հաստիքին կամ աշ խա տանքի 
տեսակին («Աշխատանքի թույլտվության մասին» կա նո նա կարգ):

Գոյություն ունեն օտար երկ րա ցիների մի շարք կա տե գո րիաներ, որոնց 
դեպքում աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ունենալը պարտադիր չէ («Աշխատանքի 
թույլ տվու թյուն ունենալու անհրաժեշտություն չունեցող օտար երկ րա ցինե-
րի վե րա բեր յալ» կա նո նա կարգ):344 Աշխատանքի թույլ տվու թյուն չի պա-

344 Դրանք ներառում են, չսահ մանափակվելով սակայն, հետևյալ անձանց՝ առկա ուսուցման 
համակարգում սովորող ուսանողներ, ովքեր արձակուրդի մեջ են կամ ուսանողներ, որոնք 
պրակտիկա են անցնում, անձինք, ում աշ խա տանքի տևո ղու թյունը չի գերազանցում օրացուցային 
տարվա մեջ երեք ամիսը, Թուրքիայի քա ղա քա ցիներ, որոնք օրինականորեն աշխատել են 
Լեհաստանում չորս տարվա ընթացքում, նրանց ըն տա նիքների անդամները, եթե նրանք 
վերջիններիս հետ միասին բնակվել են Լեհաստանի տարածքում առնվազն հինգ տարի, ինչպես 
նաև Թուրքիայի քա ղա քա ցիներ, ովքեր ավարտել են լեհական դպրոցներ և համալսարաններ 
և ովքեր Թուրքիայի այն քա ղա քա ցիների երեխաներ են, որոնք օրինականորեն աշխատել են 
Լեհաստանում առնվազն երեք տարի, հետազոտական աշ խա տանքներ կա տա րող անձինք, 
ովքեր իրա կա նաց նում են իրենց պար տա կա նու թյունները հետազոտական և փորձարարական 
ինստիտուտներում, անձինք, ովքեր բժիշկներ կամ ատամնաբույժներ են, որոնք ավարտել են 
Լեհաստանի բժշկական համալսարաններ և որոնք մասնակցում են պա հանջվող վե րա պատ-
րաստումների՝ հա մա ձայն բժիշկների և ատամնաբույժների համար նա խա տես ված հետբուհական 
վե րա պատ րաստումերի վե րա բեր յալ դրույթների, անձինք, որոնք բուժքույրեր կամ մանկաբարձներ 
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հանջվում նաև երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիներից, ովքեր ունեն բնա կություն 
հաստատելու թույլ տվու թյուն կամ սահ մանված ժա մա նակահատվածով 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որը տրա մա դրվել է այն հան գա-
ման քի շնորհիվ, որ երրորդ երկրի քա ղա քա ցին ունեցել է Լեհաստանում 
կամ մեկ այլ անդամ պե տու թյունում շնորհված ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կու-
թյան/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ երկրում որոշ ժա մա նակով գտնվե լու 
[հանդուրժողականության ժա մա նակահատված] թույլ տվու թյուն կամ Լեհաս-
տանում գտնվում է ժա մա նակավոր պաշտպանության ներքո («Զբաղվա-
ծության խթանման մասին» ակտի 87–րդ հոդված): Բացի դրանից, ամուսնուց, 
21 տարին չլրացած խնամքի տակ գտնվող երեխաներից կամ Լեհաս տանի 
քաղաքացու՝ խնամքի տակ գտնվող նախնիներից աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն 
չի պա հանջվում, եթե նրանք ունեն սահ մանված ժա մա նակա հատ վածով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, որը տրա մա դրվել է ըն տա նիքի վե րա միա-
վորման նպա տակով («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 53(1) հոդված):

Ոչ վարձու աշ խա տանքը

Լեհաստանում տնտեսական գոր ծու նեու թյամբ զբաղվող օտար երկ րա ցիներն 
ունեն իրենց բնա կությունը օրինականացնելու հնա րա վորու թյուն տնտեսական 
գոր ծու նեու թյան նպա տակով երկրում գտնվելու վիզա («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտի 26–րդ հոդված) կամ սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա-
կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու միջոցով, որը տրա մա դրվում 
է ելնելով այն հան գա մանքից, որ օտար երկ րա ցին, Լեհաստանում կիրառվող 
իրավական նորմերի հա մա ձայն, իրա կա նաց նում է տնտեսական գոր ծու նեու-
թյուն, որը նպաստավոր է ազգային տնտեսության համար և, մասնավորապես, 
նպաստում է ներդրումների ծավալի աճին, տեխնոլոգիաների փոխանցմանը, 
արդյունավետ նորարարությունների ներմուծմանը կամ նոր աշխատատեղերի 
ստեղծմանը («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 53–րդ հոդված):

«Տնտեսական գոր ծու նեու թյան մասին» ակտի 13-րդ հոդվածով առանձնաց-
վում են երրորդ երկրի քա ղա քա ցիների կա տե գո րիաներ, ովքեր իրա վունք 
ունեն նախաձեռնելու և իրա կա նաց նելու տնտեսական գոր ծու նեու թյուն նույն 
պայ ման ներում, ինչ որ լեհ ձեռնարկատերերը: Դրանք ներառում են այն 
օտար երկ րա ցիներին, ովքեր ստացել են բնա կություն հաստատելու թույլ տվու-
թյուն, ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն կամ սահ-
ման ված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն՝ 
տրված ըն տա նիքի վե րա միա վորման նպա տակով Լեհաստանի տարած քում 
գտնվելու համար, ինչպես նաև մեկ այլ պե տու թյան կողմից տրա մա դրված 
ԵՀ երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ունե ցող ներին 

են, ովքեր ավարտել են Լեհաստանում բուժքույրերի, մանկաբարձների համար դպրոցներ և որոնք 
մասնակցում են պա հանջվող վե րա պատ րաստումների՝ հա մա ձայն բուժքույրերի, մանկաբարձների 
համար նա խա տես ված հետբուհական վե րա պատ րաստումերի վե րա բեր յալ դրույթների, 
Լեհաստանի հարևան երկրների քա ղա քա ցիներ, եթե նրանք կա տա րում են սեզոնային աշ խա-
տանքի հետ կապված պար տա կա նու թյուններ վեց հաջորդական ամիսների ընթացքում երեք 
ամիսը չգերազանցող ժա մա նակահատվածով:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կամ բնա կության/կա ցու թյան այդպիսի կար գա վի ճակ ունեցող ան ձանց ըն-
տա նիքի անդամներին, ովքեր մտադիր են մնալ Լեհաստա նում: Մյուս բոլոր 
օտար երկ րա ցիներն իրա վունք ունեն նախա ձեռնելու և իրա կա նաց նելու 
բիզնես գոր ծու նեու թյուն բացառապես առևտրային ըն կերու թյուն ների կամ 
ըն կերակցությունների ձևով, ինչպիսիք են սահ մանափակ պա տաս խանա-
տվությամբ ըն կերակցությունները, սահա նա փակ բաժնե տիրական ըն կե րակ-
ցու թյունները, սահ մանափակ պատաս խա նատվու թյամբ ըն կերությունները և 
բաժ նետիրական ըն կերությունները:

Սահմանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության 
համար դիմող երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները պարտավոր են ապացուցել, որ 
տնտեսական գոր ծու նեու թյունը շահավետ է ազգային տնտեսության համար: 
Որպես ընդհանուր սկզբունք, ոչ վարձու աշ խա տանքի համար թույլ տվու թյուն 
ձեռք է բերվում նույն պայ ման ներով և նույն ըն թա ցա կարգով, ինչ վարձու աշ-
խա տանքի համար։

Սեզոնային աշ խա տանքը

Լեհաստանում սեզոնային աշ խա տանք կա տա րելու մտադրություն ունեցող 
օտար երկ րա ցիները կարող են ստա նալ վիզա՝ աշ խա տանքային թույլ տվու-
թյուն տրա մա դրելու խոստումով նա խա տես ված ժա մա նակահատվածի 
համար, սակայն ցանկացած դեպքում դրա գործողության ժամ կետը չի 
կարող գերազանցել վեց ամիսը տասներկու ամիս ժա մա նակահատվածում 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 32–րդ հոդված): Սեզոնային աշ խա-
տանքին առնչվող հատուկ պայ ման ներ են նա խա տես վում 2006 թվականի 
օգոստոսի 30-ի՝ օտար երկ րա ցիների կողմից առանց աշ խա տանքի թույլ-
տվու թյուն ձեռք բերելու անհրաժեշտության աշ խա տանք կա տա րելու վե րա-
բեր յալ կա նո նա կարգի 27-րդ բաժնում, մաս 2: Դրանք կիրառելի են հարևան 
երկրների (Գերմանիա, Ռուսաստան, Բելառուս և Ուկրաինա) քա ղա քա ցիների 
դեպքում, եթե նրանք հաջորդական վեց ամիսների ընթացքում երեք ամիսը 
չգերազանցող ժա մա նակահատվածում կա տա րում են գյուղատնտեսական, 
այգեգործական (բացառությամբ բանջարաբուծության), ֆերմերային կամ 
անասնաբուծության հետ կապված աշ խա տանքներ։

2.3.3.3 Ուսումը և վե րա պատ րաստումը

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները, ովքեր ցանկանում են սովորել Լեհաստանում, 
իրա վունք ունեն դիմելու կրթու թյան, գիտական գոր ծու նեու թյան և վե րա-
պատ րաստման նպա տակով կարճ ժա մա նակով կամ երկար ժա մա նակով 
երկրում գտնվելու վիզայի համար, որը չի թույլատրում վարձու աշ խա տանք 
(«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 26–րդ հոդված): Ավելին, օտար երկ րա-
ցիների որոշակի խմբեր, ովքեր ավելի քան երեք ամսվա ընթացքում սովորում 
կամ վե րա պատ րաստում են անցնում Լեհաստանում, կարող են դիմել մեկ 
տարին չգերազանցող սահ մանված ժա մա նակահատվածով բնա կության/
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կա ցու թյան թույլտվության համար345 («Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 
53(5)1) հոդված). Դիմողը պետք է ներ կա յաց նի բժշկական կամ դժբախտ 
պատահարներից ապա հո վա գրու թյուն, ինչպես նաև բժշկական տեղեկանք 
առ այն, որ չունի առողջական խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են իր ընտրած 
ֆակուլտետում և իր ընտրած ձևով կրթու թյուն սկսելուն: Սահմանված ժա-
մա նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլատվության համար 
դիմող օտար երկ րա ցիները պարտավոր են ունենալ բավարար միջոցներ՝ 
հոգալու համար իրենց ապրուստը և վերադարձի հետ կապված ծախսերը 
(մյուս խմբերը պետք է ապացուցեն, որ իրենք ունեն կայուն և կանոնավոր 
եկամուտ): Բացի դրանից, ուսանողները պետք է ներ կա յաց նեն ապացույցներ 
այն մասին, որ երկրում գտնվելու ընթացքում իրենք կունենան բավարար 
միջոցներ՝ հոգալու համար կրթու թյան հետ կապված հա մա պա տաս խան 
ծախսերը: Լեհերենի իմացությունը ներ գաղթի համար պարտադիր պայ ման 
չէ: Այ նուա մե նայ նիվ, դա անհրաժեշտ է համալսարանում կամ այլ կրթական 
հաստատությունում ըն դու նելության ըն թա ցա կարգերը պահպանելու համար:

Երրորդ երկրի քա ղա քա ցիները կարող են ընդգրկվել առաջին կամ երկրորդ 
աստիճանի կրթական ծրագրերում կամ մագիստրատուրայի ընդհանուր 
ծրագրում առանց ըն դու նելության ըն թա ցա կարգերին հետևելու, եթե նրանք 
ունեն Լեհաստանում շնորհված հասունության վկայական կամ արտերկրում 
ձեռք բերված համարժեք փաստաթուղթ,346 որը օտարերկրացուն թույլ է տալիս 
կրթու թյուն ստա նալ այն երկրում, որտեղ վկայականը տրվել է («Կրթությունը 
շարունակող օտար երկ րա ցիների մասին» կա նո նա կարգ):

Լեհաստանի քա ղա քա ցիների նկատմամբ կիրառվող կանոնների հա-
մա ձայն իրենց կրթու թյունը սկսելու և շարունակելու, ինչպես նաև 
գիտահետազոտական և փորձարարական աշ խա տանքերի մասնակցելու 
իրա վունք ունեն հետևյալ անձինք. երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիները, ում 
տրվել է բնա կություն հաստատելու թույլ տվու թյուն, ինչպես նաև նրանց ըն-
տա նիքի անդամները, եթե նրանք հիմնովին բնակվում են Լեհաստանում, 
երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիները, ովքեր ունեն սահ մանած ժա մա-
նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն ըն տա նիքի վե-
րա միա վորման հիմքով, և երրորդ երկրի այն քա ղա քա ցիները, ովքեր ունեն 
երկարաժամ կետ բնա կության/կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունեցող անձի ԵՀ 
բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն մեկ այլ անդամ պե տու թյունում և 
Լեհաստանում բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու թյուն, ինչպես նաև նրանց 
ըն տա նիքի անդամները («Բարձրագույն կրթու թյան մասին» ակտի 43(2) 
հոդված): Մյուս բոլոր դեպքերում, օտար երկ րա ցիները կարող են ուսանել և 
մասնակցել գիտահետազոտական և փորձարարական աշ խա տանքների՝ հա-

345 Եվրոպական միու թյան ծրագրերի շրջանակներում վե րա պատ րաստման դասընթացների 
մասնակցող և մաս նա գի տա կան պրակտիկա անցնող օտար երկ րա ցիների համար բնա կության/
կա ցու թյան առա վե լա գույն ժա մա նակահատվածը սահ մանվում է մինչև երկու տարի:
346 Դիպլոմ կամ այլ փաստաթուղթ, որը վկայում է ար տա սահ մանում դպրոց ավարտելու մասին՝ 
վավերացված կամ հաստատված ապոստիլով, և որը ճանաչվում է՝ հա մա ձայն ար տա սահ մանում 
ձեռք բերված դպրոցի ավարտական դիպլոմի հավաստման վե րա բեր յալ դրույթների կամ մի ջազ-
գա յին հա մա ձայնագրի:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

մա ձայն մի ջազ գա յին հա մա ձայնագրերի և համալսարանների միջև կնքված 
պայ մանագրերի, ինչպես նաև իրավասու նախարարի կամ համալսարանի 
նախագահի կողմից հրապարակված որոշումների («Բարձրագույն կրթու թյան 
մասին» ակտի 43(3) հոդված):

3. Անդամ պե տու թյունում գործող պայմանների 
համեմատությունը ԵՄ և մի ջազ գա յին մա կար դակով 
սահ մանված պայմանների հետ

Լեհաստանի իրա վունքում ընդհանուր առմամբ պահպանվում են մար դու 
իրա վունքների գծով պարտավորությունները, և այն հա մա պա տաս խանում 
է Եվրամիու թյան կանոնագրքին։ Այ նուա մե նայ նիվ, կան մի շարք կա նո նա-
կարգեր, որոնք կարող են հանգեցնել մար դու իրա վունքների խախ տումների:

Լեհաստանի օրենս դրու թյան հա մա պա տաս խանությունը ՄԻԵԿ–ի 8–րդ 
հոդվածում ամրագրված անձնական կյանքի և ընտանեկան կյանքի իրա-
վունքից բխող նորմերի հետ կարող է լինել խնդրահարույց: Ընտանիքի վե-
րա միա վորման իրա վունքը, հա մա ձայն Լեհաստանի օրենս դրու թյան, 
պատկանում է միայն նուկլեար ըն տա նիքի անդամներին՝ հովանավորի 
ամուսնուն և հովանավորի և/կամ նրա ամուսնու ան չա փա հաս երեխաներին 
(ինչպես պա հանջվում է «Ընտանիքի վե րա միա վորման մասին» 2003/86/ԵՀ 
հրա հանգով): Լեհաստանի օրենս դրու թյամբ ըն տա նիքի վե րա միա վորում 
չի թույլատրվում ուղղակի վերընթաց գծով ազ գա կանների, չափահաս, 
չամուսնացած երեխաների և չամուսնացած կամ գրանցված զուգ ըն-
կերների դեպքում (երբ որոշման ընդունման համար պատասխանատու են 
անդամ երկրները): Նման անձինք կարող են դիմել սահ մանված ժա մա-
նակահատվածով բնա կության/կա ցու թյան թույլտվության համար՝ ընդհանուր 
դրույթի հա մա ձայն, որը թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու հնա րա վորու թյուն է 
տալիս այն դեպքում, եթե առկա են օտարերկրացու՝ Լեհաստանում ավելի քան 
երեք ամիս ժա մա նակահատվածով գտնվելը հիմնավորող այլ կարևոր հան գա-
մանքներ: Սակայն, մինչդեռ ըն տա նիքի վե րա միա վորման դեպքում հա մա պա-
տաս խան մարմինը «պետք է» տրա մա դրի բնա կության/կա ցու թյան թույլ տվու-
թյուն, եթե օրենքով սահ մանված պայ ման ները բավարարվել են, թույլ տվու-
թյուններ «կարող են» շնորհվել ընդհանուր դրույթի հա մա ձայն, ինչը իրավասու 
մարմիններին ավելի լայն հայեցողություն է տալիս:

2004 թվականի ապրիլի 29-ի «ԵՄ քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա-
նիքի անդամների՝ անդամ պե տու թյունների տարածքում տեղաշարժվելու 
և այնտեղ ազատորեն բնակվելու իրա վունքի մասին» 2004/58/ԵՄ հրա-
հանգի 27-րդ հոդվածի հա մա ձայն՝ երկիր մուտք գործելու և այնտեղ բնակ-
վելու իրա վունքը կարող է սահ մանափակվել միայն հանրային կարգի, 
հանրային անվտանգության և հանրային առողջության նկատառումներից 
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ելնելով: Առաջին երկու պայ ման ները պետք է կիրառվեն հաշվի առնելով 
համաչափության սկզբունքը և առաջնորդվելով միայն անձի վարքով: 
Հրահանգի այս դրույթներն ամբողջովին չեն ներառվել «Եվրամիու թյան 
անդամ երկրների քա ղա քա ցիների և նրանց ըն տա նիքի անդամների համար 
Լեհաստանի Հանրապե տու թյուն մուտքի, այնտեղ բնա կության/կա ցու թյան 
և այնտեղից ելքի մասին» ակտը փոփոխող ակտում («ԵՄ քա ղա քա ցիների 
մուտքի և բնա կության/կա ցու թյան մասին» ակտ):

4. Գործնականում ներ գաղթի վրա ներ գաղթի վե րա
բեր յալ օրենս դրու թյան իրական ազդեցությունը

Լեհաստանում, որպես այդպիսին, գոյություն չունի ակտիվ միգրացիոն քա-
ղա քա կանություն, և միայն վերջերս է քա ղա քա կանություն մշակողների 
շրջանակներում գիտակցվել այն զարգացնելու անհրաժեշտությունը: Դեպի 
Լեհաստան միգրացիոն հոսքը բնորոշվել է Լեհաստանի աշխարհագրական 
դիրքով՝ որպես նախկին սովետական պե տու թյուններին և Շենգենյան 
երկրներին սահ մանակից երկիր: Արդյունքում, շատ ներ գաղ թողների համար՝ 
հիմնականում ասիական և աֆրիկյան երկրներից, Լեհաստանը համարվել 
է տարանցման երկիր: Եվրամիու թյանն անդամակցելուց հետո Լեհաստանն 
ավելի գրավիչ երկիր դարձավ այցելուների համար, ինչը զգալի ազդեցություն 
ունեցավ միգրացիայի վրա: Մինչ այսօր, տնտեսական պայ ման ներն ու գոր-
ծա զրկության բարձր մա կար դակը (որը ներկայումս մո տա վո րա պես 15 տոկոս 
է) իշխանություններին աշ խա տա շու կան օտար երկ րա ցիների համար բացելու 
հնա րա վորու թյուն չեն տվել: Տրամադրված բնա կության/կա ցու թյան թույլ-
տվու թյունների թիվը 2003 թվականի 8651-ի համեմատությամբ նվազել է՝ 2005 
թվականին կազմելով 5905, իսկ դրանց մեծ մասը տրվել է այն օտար երկ րա-
ցիներին, որոնք աշխատում են տասից քիչ աշ խա տողներ ունեցող փոքր ըն-
կերություններում:

Այ նուա մե նայ նիվ, իրավիճակը փոխվեց 2004 թվականին ԵՄ–ին Լեհաստանի 
անդամակցությունից հետո, երբ մեծ թվով լեհ քա ղա քա ցիներ սկսեցին 
տեղափոխվել ԵՄ այլ երկրներ (հիմնականում Մեծ Բրիտանիա և Իռլանդիա), 
որտեղ աշ խա տա շու կաները բաց էին լեհերի համար: Միգրացիայի այս նոր 
հոսքը, դրական տնտեսական զարգացումների հետ միասին, հանգեցրեցին 
աշ խա տա շու կայում նշանակալից փո փո խու թյունների՝ բացահայտելով 
աշխատուժի պակաս հատկապես գյուղատնտեսության և շինարարության 
ոլորտներում: Ի պատասխան ստեղծված իրավիճակի՝ Լեհաստանի 
իշխանությունների կողմից ձեռնարկված դրական քայլերից մեկը սեզոնային 
աշ խա տանքի վե րա բեր յալ 2006 թվականի կա նո նա կարգի ընդունումն է:

Շուկայի կարիքներին մեկ այլ արձագանք Աշխատանքի հարցերով 
նախարարության առաջարկն է, որը մշակում է նոր կա նո նա կարգ, որով 
օտար երկ րա ցիներին կթույլատրվի երեք ամսվա ընթացքում առանց աշ խա-
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տանքի թույլտվության աշխատել Լեհաստանում այն դեպքում, եթե գործատուն 
հաստատել է աշ խա տանք ունենալու փաստը:

2006 թվականից ի վեր ստեղծվել են երեք նոր մարմիններ, որոնց նպա-
տակն է մշակել Լեհաստանի միգրացիոն քա ղա քա կանություն: Դեռ վաղ է 
գնահատել այդ մարմինների աշ խա տանքը: 2006 թվականի հուլիսի 6-ին, 
2006 թվականի հունիսի 23-ի վարչապետի No. 97 կա նո նա կարգով Ներքին 
գործերի և վարչարարության հարցերով նախարարության համակարգում 
ստեղծվեց Միգրացիոն քա ղա քա կանության վարչությունը («Ներքին գործերի 
նախարարության վե րա բեր յալ» կա նո նա կարգ): Վարչությունն զբաղվում 
է միգրացիային վերաբերող բոլոր հարցերով, որոնց համար իրավասու է 
Ներքին գործերի և վարչարարության հարցերով նախարարությունը: Դրա 
պար տա կա նու թյունների մեջ են մտնում՝ միգրացիոն քա ղա քա կանության վե-
րա բեր յալ ուղեցույցներ պատրաստելը և դրանք կա ռա վա րու թյանը ներ կա-
յաց նելը, տեղեկատվություն հավաքելը և երկրում միգրացիոն իրավիճակը 
վերլուծելը, միգրացիոն քա ղա քա կանության հետ կապված հարցերի վե րա բեր-
յալ իրազեկվածության բարձրացմանը նպա տակաուղղված միջոցառումներ 
և գործողություններ նախաձեռնելը և կազմակերպելը, ինչպես նաև ներ գաղ-
թողների համար ինտեգրման քա ղա քա կանություն մշակելու և իրա կա նաց նելու 
գործում տարբեր մարմինների հետ համագործակցելը, և միգրացիոն քա ղա-
քա կանությանը վերաբերող օրենքների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի վե-
րա բեր յալ կարծիքներ պատրաստելը, ինչպես նաև դրանք վերլուծելը:

Եվ վերջապես պետք է նշել, որ «Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտի 
ամենակարևոր թերություններից մեկն այն է, որ վարչական մարմիններին 
տրվում է սահ մանափակ հայեցողություն: Թվում է, թե նույնիսկ այն դեպքում, 
երբ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով կամ ըստ իրա վունքի 
ընդհանուր նորմերի պա հանջվում է լուծում, որը տարբերվում է օրենս դրու-
թյամբ նա խա տես ված լուծումից, վարչական մարմինները պարտավոր են 
գործել ըստ օրենքի:

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը

Գոյություն ունեն երեք հնա րա վոր մոդելներ, որոնց միջոցով սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան և կենսաթոշակային իրա վունքները հասանելի են դառնում 
այն օտար երկ րա ցիների համար, ովքեր այս իրա վունքները ձեռք են բերել 
Լեհաստանի օրենս դրու թյան հա մա ձայն: Առաջին մոդելը վերաբերում է 
ԵՄ քա ղա քա ցիներին, ովքեր ունեն սո ցիա լա կան նպաստների իրա վունք 
ԵՄ կանոնագրքի հա մա ձայն։ Մի շարք երրորդ երկրների քա ղա քա ցիների 
դեպքում, նման նպաստների իրա վունքը երաշ խա վորվում է երկկողմ հա-
մա ձայնագրերով: Ներկայումս գործում է 3 այդպիսի հա մա ձայնագիր 
Լեհաստանի և Արգենտինայի (աշ խա տանքային պատահարների դեպքում 
փոխհատուցման վե րա բեր յալ), Լիբիայի, ինչպես նաև Մակեդոնիայի միջև: 
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Երեք նոր հա մա ձայնագրեր Ավստրալիայի, Կանադայի և Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների փուլում են: Մնացած 
երրորդ երկրների քա ղա քա ցիներն ստանում են սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան 
և կենսաթոշակային իրա վունքներ, եթե նրանք բավարարում են Լեհաստանի 
իրա վունքով սահ մանված պայ ման ները: Այդ դեպքում, նպաստները 
փոխանցվում են նրանց՝ Լեհաստանում բացված բանկային հաշիվներին, 
կամ նրանց ներ կա յաց նող անձանց: Աշխատանքի և սո ցիա լա կան հարցերով 
նախարարության ներ կա յացուցչի խոսքերով յուրաքանչյուր անձ, ով ունի 
այդպիսի նպաստներ ստա նալու իրա վունք, կստանա դրանք՝ անկախ այն 
հան գա մանքից, որ գոյություն չունի հա մա ձայնագիր Լեհաստանի և նրա 
ծագման երկրի միջև:
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Ընտրված գրականության ցանկ

Գրականություն

Centre of Migration Research of Warsaw University, “Recent trends in international 
migration” in The 2006 SOPEMI report for Poland (SOPEMI 2006). Առցանց 
մատչելի է՝ http://www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/015 73.pdf

Այլ աղբյուրներ

1960 թվականի հունիսի 14–ի Վարչական ըն թա ցա կարգերի օրենսգիրք, 2000 
թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 98, կետ 1017 (Վարչական ըն թա ցա-
կարգերի օրենսգիրք)։

«Բնակության/կա ցու թյան գրանցման և անձը հաստատող փաստաթղթերի 
մասին» ակտ, 1974 թվականի ապրիլի 10, 2006 թվականի օրենքների 
տեղեկագիր, No. 139, կետ 933 («Բնակության/կա ցու թյան գրանցման և անձը 
հաստատող փաստաթղթերի մասին» ակտ)

«Բժշկի և ատամնաբույժի մաս նա գի տությունների մասին» ակտ, 1996 
թվականի դեկտեմբերի 5, 2005 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 
226, կետ 1943, փո փո խու թյուններով («Բժշկի և ատամնաբույժի մաս նա գի-
տությունների մասին» ակտ)։

«Վարչական դա տա րանի վարույթի մասին» ակտ, 2002 թվականի օգոստոսի 
30, 2002 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 153, կետ 1270 («Վարչական 
դա տա րանի վարույթի մասին» ակտ)։

«Օտար երկ րա ցիների մասին» ակտ, 2003 թվականի հունիսի 13, 2003 
թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 128, կետ 1175 («Օտար երկ րա ցիների 
մասին» ակտ)։ 

«Սո ցիա լա կան աջակցության մասին» ակտ, 2004 թվականի մարտի 12, 
2004 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 64, կետ 593 («Սո ցիա լա կան 
աջակցության մասին» ակտ)։

«Զբաղվածության խթանման և աշ խա տա շու կայի կառույցների մասին» ակտ, 
2004 թվականի ապրիլի 20, 2004 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 99, 
կետ 1001 («Զբաղվածության խթանման մասին» ակտ)։

«Բարձրագույն կրթու թյան մասին» ակտ, 2005 թվականի հուլիսի 27, 
օրենքների տեղեկագիր, No. 164, կետ 1365, փո փո խու թյուններով («Բարձրա-
գույն կրթու թյան մասին» ակտ)։



433

Լեհաստան

2007 թվականի մայիսի 24–ի ակտ, 2007 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 
120, կետ 818 («Փոփոխություններ անելու մասին» ակտ)։

Ներքին գործերի և վարչարարության հարցերով նախարարության 
հրամանագիր «Բնակության/կա ցու թյան քարտերի և օտար երկ րա ցիներին 
վերաբերող այլ փաստաթղթերի տրա մա դրման և դրանց փոփոխման համար 
օտար երկ րա ցիներից գանձվող վճարների մասին», 2003 թվականի օգոստոսի 
18, 2003 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 151, կետ 1472 («Բնակության/
կա ցու թյան քարտերի համար վճարների մասին» հրամանագիր)։ 

ՆԳՎՆ կա նո նա կարգ Լեհաստանի Հանրապե տու թյան տարածք մուտք 
գործելու համար օտար երկ րա ցիներից պա հանջվող ֆի նան սա կան միջոցների 
չափի և անհրաժեշտ գումարն ունենալու մասին փաստող և սահ մանը հատելու 
նպա տակը հաստատող փաստաթղթերի մասին, 2003 թվականի սեպտեմբերի 
29, 2003 թվականի օրենքների տեղեկագիր, No. 178, կետ 1748 և No. 232, կետ 
2341 (ՆԳՎՆ կա նո նա կարգ)։ 

«Ներքին գործերի և վարչարարության հարցերով նախարարության 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» կա նո նա կարգում փո փո խու-
թյուններ կա տա րելու մասին» No. 97 կա նո նա կարգ, 2006 թվականի հունիսի 
23, Լեհաստանի Հանրապե տու թյան Կառավարության պաշտոնական 
տեղեկագիր No. 42, կետ 462 («Ներքին գործերի նախարարության մասին» 
կա նո նա կարգ)։ Առցանց մատչելի է՝ http://www2.mswia.gov.pl/ portal/
pl/78/4066/.

Աշխատանքի հարցերով նախարարության կա նո նա կարգ «Օտար երկ րա-
ցիներին աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն տրա մա դրելու կարգի և պայ ման ների 
մասին», 2006 թվականի հուլիսի 21, 2006 թվականի օրենքների տեղեկագիր, 
No. 141, կետ 1002 («Աշխատանքի թույլտվության մասին» կա նո նա կարգ)։

Աշխատանքի հարցերով նախարարության կա նո նա կարգ օտար երկ րա ցիների 
կողմից առանց աշ խա տանքի թույլ տվու թյուն ձեռք բերելու անհրաժեշտության 
աշ խա տանք կա տա րելու վե րա բեր յալ, 2006 թվականի օրենքների տեղեկագիր, 
No. 156, կետ 1116 («Աշխատանքի թույլ տվու թյուն ունենալու անհրաժեշտություն 
չունեցող օտար երկ րա ցիների վե րա բեր յալ» կա նո նա կարգ)։ 

Գիտության և բարձրագույն կրթու թյան նախարարության կա նո-
նա կարգ «Օտար երկ րա ցիների կողմից ուսում նա կան և վե րա պատ-
րաստման ծրագրերում ընդգրկվելու և դրանք շարունակելու, ինչպես նաև 
գիտահետազոտական և փորձարարական աշ խա տանքներին մասնակցելու 
մասին», 2006 թվականի սեպտեմբերի 12, 2006 թվականի օրենքների 
տեղեկագիր, No. 190, կետ 1406 («Կրթությունը շարունակող օտար երկ րա-
ցիների մասին» կա նո նա կարգ)։ 

Գիտության և բարձրագույն կրթու թյան նախարարության հրամանագիր 
«Ուսումնական ծրագրում օտարերկրացու ընդունման վե րա բեր յալ վկայականի 
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ձևաթղթի մասին», որը տրա մա դրվում է ուսուցումն իրա կա նաց նող կազ-
մա կեր պու թյան կողմից, 2006 թվականի հոկտեմբերի 23, 2006 թվականի 
օրենքների տեղեկագիր, No. 200, կետ 1575 («Ընդունելության վկայականի 
մասին» հրամանագիր)։ 

Հայրենադարձության և օտար երկ րա ցիների հարցերով գրա սե նյակ 
Վիճակագրական տվյալներ (2006) (Հայրենադարձության և օտար երկ րա-
ցիների հարցերով գրա սե նյակ)։



Միգրացիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն

«Մի ջազ գա յին միգրացիոն իրա վունք» շարք: 

«ԵՄ 27 անդամ պե տու թյուններում օրինական ներ գաղթի ոլորտի 
օրենքների համեմատական ուսում նա սի րություն 

Ներառյալ նորեկների համար յուրաքանչյուր անդամ պե տու թյունում 
սահ մանված պայ ման ների ու ձևական պա հանջների գնահատում» 

Գրքի հայերեն տարբերակը մշակվել ու հրատարակվել է Եվրոպական Միության և 
Միգրացիայի Մի ջազ գա յին Կազմակերպության (ՄՄԿ) Զարգացման Հիմնադրամի 
կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում աշ խա տանքային միգրացիայի գիտավեր լու-
ծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, և Միգրացիայի  
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան զարգացման հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող 
«Միգրացիայի կառավարման ոլորտի օրենս դրու թյան՝ ԵՄ ընդհանուր օրենս դրու-
թյանը հնա րա վոր մոտարկման նպա տակով իրազեկվածության բարձրացում» ծրագրի 
շրջանակներում: 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում 
է ԵՄ կողմից

Հրատարակության պատրաստեց՝ ՄՄԿ-ի Հայաստանի առաքելության 
ծրագրերի մշակման և իրականացման 
բաժինը 

Թարգմանությունը՝ «Հայաստանի Հանրապե տու թյան  
ար դա րա դա տու թյան նախարարության 
թարգմանությունների կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային  
կազ մա կեր պու թյան

Միգ րա ցիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն (ՄՄԿ)

IOM Development Fund
Developing Capacities in

Migration Management
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