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Ձ
 եռնարկը մշակվել է Եվրոպական հանձնաժողովի և ՄՄԿ–ի Զարգացման հիմ
ն ադրամի կողմից ֆինանսա
վորվող «Աջակցություն Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում հետընդունման կառավարման արդյու
նավետ համակարգի ստեղծման հարցում» տարածաշրջանային ծրագրի և ՄՄԿ–ի Զարգացման հիմ
ն ադրամի
կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում պետական կառույցների կարողու
թյունների զարգացում՝ հետընդունման ու վերադարձի արդյունավետ կառավարման համար» տարածաշրջա
նային ծրագրի շրջանակներում:
Ձ
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ն երն ու
ներկայացված նյութը որևէ կերպ չեն ենթադրում ՄՄԿ-ի կողմից կարծիքի արտահայտում որևէ երկրի, տա
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րացիայի ոլորտի գործառնական խնդիրների լուծմանն աջակցելուն, միգրացիայի հետ կապված հարցերն առա
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի իրականացման գործընթացը` որպես կառավարման ընթացակարգ,
բավականին պարզ է՝ հասկանալու և հետագայում կիրառելու համար։ Ըստ էության, հետընդունման գործըն
թացի իրականացման համար լրացուցիչ ուղղորդման կարիք չկա բացի հենց համաձայնագրից, որը սովորա
բար բաղկացած է լինում ցուցում
ների մի ամբողջ համալիրից այն մասին, թե ինչը, երբ և ինչպես պետք է
կարգավորվի այս հարցի առնչությամբ։
Միևնույն ժամանակ, հետընդունման գործընթացը միջգիտակարգային (միջդիսցիպլինար) հարց է, որն առնչ
վում է միգրացիայի կառավարման բնագավառում քաղաքականության, օրենսդրության հետ կապված ու վար
չական տարբեր հարցերի և այլ ոլորտների, այդ թվում՝ միջազգային հարաբերություններին, ինքնության կա
ռավարմանը, մարդու իրավունքներին և այլն։
Այսպիսով, գոյություն ունի միգրանտների հետընդունման համատեքստում պետության պարտավորություննե
րի կատարման համար մարդկային կարողությունների զարգացման երկու եղանակ։ Առաջին եղանակը պար
զապես ապահովելն է, որ համապատասխան հաստատությունների և նախարարությունների աշխատակիցնե
րը ծանոթ լինեն համաձայնագրի այն հոդվածներին, որոնք մասնավորապես վերաբերում են իրենց առաջադ
րանքների կատարմանը։ Երկրորդ եղանակն ավելի բարդ է և ենթադրում է հարցի ավելի խոր ու ընդգրկուն
ուսում
ն ասիրություն։ Դրա համար պահանջվում է ավելի շատ ժամանակ և ավելի մեծ ջանքեր, սակայն ար
դյունքում այն թույլ կտա հասկանալ հետընդունման գործընթացի մեխանիզմը, ինչպես նաև դրա արմատները,
հետևանքներն ու մարտահրավերները։
Հետևաբար, այս Ձեռնարկի մշակման հիմքում ընկած է երկրորդ տարբերակը՝ ապահովելու գործիքակազմ
գործող մասնագետների համար, որոնց առջև ծառացած է իրենց երկրներում միգրացիայի կառավարման կա
րողությունները զարգացնելու խնդիրը։ Մի կողմից, Ձեռնարկում բացահայտվում են հետընդունման գործըն
թացի հետ կապված տեսական հարցերը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դրանց կիրառման վրա կենտ
րոնացմամբ, իսկ մյուս կողմից, դրանում ուսում
ն ասիրվում են միգրացիայի կառավարմանը վերաբերող համա
պատասխան հարցերը՝ նկարագրելով այն համակարգը, որի շրջանակներում տեղի է ունենում հետընդունման
գործընթացը։ Հետևաբար, Ձեռնարկի նպատակը հետընդունման՝ որպես վերադարձի գործընթացի մի տե
սակի տեսությունը ներկայացնելն է. միաժամանակ, Ձեռնարկը պարունակում է լրացուցիչ տեղեկություններ,
որոնք օգտակար կլինեն հանրային կառավարման ոլորտում աշխատող ցանկացած գործող մասնագետի հա
մար։
Ձեռնարկում տեղեկությունների ամբողջությունը ներկայացվում է ոչ տեխնիկական ձևաչափով։ Ձեռնարկն
ունի յոթ բաժիններ։ Յուրաքանչյուր բաժին նվիրված է հետընդունման գործընթացի ամենաբարդ հարցերից
մեկին։ Բաժինները կարելի է ուսում
ն ասիրել ինքնուրույն կամ օժանդակություն նախատեսող դասընթացնե
րի միջոցով։ Դրանք կարելի է ուսում
ն ասիրել Բովանդակության մեջ տրված հերթականությամբ, կամ այնպի
սի համադրությամբ, որը ծառայում է որոշակի նպատակների։ Այսպիսով, օրինակ՝ Ձեռնարկի էլեկտրոնային
տարբերակում նախատեսված հիերարխիկ կառուցվածքը հետևյալն է.

I.	Ներածություն
Վերադարձ և հետընդունում
Այս բաժնում ներկայացվում են միգրանտների վերադարձի տեսության ներածությունը, հիմ
ն ական որոշիչ գոր
ծոնները, եզրույթները և տիպաբանությունը։ Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի շրջանակում իրականացվող
հետընդունման գործընթացը՝ որպես ոչ կամավոր վերադարձի հատուկ դեպք, միաժամանակ առնչվում է մի
ջազգային հարաբերություններին և միգրացիայի կառավարման պետական համակարգի մաս է կազմում։
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II.

Ամենակարևորը

Հետընդունման մասին համաձայնագրերը
Հետընդունման գործընթացի անկյունաքարը միջազգային պայմանագիրն է։ Այս «միջազգային մակարդակի
պայմանագրով» հստակորեն սահմանվում են կողմերի պարտավորությունները, և միաժամանակ մանրամասն
նկարագրվում է հետընդունման կարգը։ Հետևաբար, հետընդունման մասին համաձայնագիրը և՛ պետություն
ների՝ միգրանտների վերադարձին նպատակաուղղված ջանքեր գործադրելու հանձնառության դրսևորում է, և՛
թիրախային կատեգորիաների պատկանող միգրանտների հետ ընդունելու համար հատուկ ուղեցույց։

Վերադարձի և հետընդունման կառավարումը
Առնչվելով միջազգային հարաբերություններին՝ հետընդունման ընթացակարգը կազմակերպվում է պետու
թյան կողմից միգրացիայի կառավարման պետական համակարգում այդ մեխանիզմը ներմուծելու միջոցով։
Դա ենթադրում է պետության քաղաքական, օրենսդրական և վարչական համակարգում համապատասխան
ընթացակարգի մշակում։

III.	Հատուկ բնագավառները
Միգրանտներին պահելը
Հետընդունման ընթացակարգերի սահմանումը ենթադրում է որոշակի հատուկ միջոցներ, այդ թվում՝ համա
պատասխան ենթակառուցվածքի զարգացումը։ Ծագման երկիր վերադառնալուն սպասելու ընթացքում հար
ցում ստացած պետության կողմից ընդունված երրորդ երկրների քաղաքացիները պետք է պահվեն կացարան
ներում։ Հաշվի առնելով հետ ընդունված անձանց հատուկ կարգավիճակը՝ պետք է ստեղծվեն հատուկ կացա
րաններ։

Ինքնության կառավարումը
Հետընդունման ընթացակարգերը միջոլորտային խնդիրներ են և, հետևաբար, վերաբերում են միգրացիայի
կառավարման այլ բնագավառների։ Մասնավորապես, դրանք սերտորեն կապված են ինքնության կառավար
ման, սահմանային հսկողության և փաստաթղթի իսկության հաստատման հետ։

IV. Աջակցություն կարողությունների զարգացման հարցերում
Անգլերենը
Միգրացիային վերաբերող տարբեր ոլորտներում աշխատող անձանց համար լեզվական հմտությունները կա
րող են համարվել կարողությունների զարգացման օգտակար գործիք։ Լեզվական հմտություններն էլ ավելի
կարևոր են դառնում՝ հաշվի առնելով այս գործընթացի միջազգային բնույթը։ Կարճ, թեմատիկ լեզվական
վարժությունները օգտագործողներին կարող են ապահովել տերմինաբանության առումով հիմ
ն ական գիտե
լիքներով, ինչպես նաև ստեղծել լեզվական միջավայր, որը հատուկ է հետընդունման գործընթացին։

Վերապատրաստումը
Միջգերատեսչական վերապատրաստման դասընթացները նպաստում են այլ գործակալությունների խնդիրնե
րի, պարտականությունների ու կարիքների առավել լավ ընկալմանը: Համատեղ վերապատրաստման գործըն
թացում պետք է ընդգրկվեն միգրացիայի կառավարման գործում ներգրավված բոլոր գործակալությունների
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անձնակազմերը: Ուսուցման այդպիսի տարբերակը հնարավորություն է ընձեռում նախատեսված թեմաներն
ավելի լայն լսարանի ներկայացնելու՝ ապահովելով ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում, և, միև
նույն ժամանակ, նպաստում է փոխվստահության ամրապնդմանը և տեղեկատվության փոխանակմանը։
Յուրաքանչյուր բաժին սկսվում է որոշակի գործընթացի ավելի արդյունավետ իրականացման համար անհրա
ժեշտ հիմունքները, գաղափարները և մոտեցում
ն երը ներկայացնելով։ Օրինակ՝ քաղաքացիության ապացույց
համարվող փաստաթղթերի ցանկն ավելի ըմբռնելի կլինի, եթե օգտագործողն առաջին հերթին հասկանա, թե
ինչու հենց այդ փաստաթղթերն են անձի նույնականացման համար լավագույն գործիքը և թե ինչ է իրենից
ներկայացնում նույնականացումը։ Միաժամանակ, հետընդունման մասին համաձայնագրերի կառուցվածքը
և բովանդակությունն ավելի պարզ կդառնան, երբ օգտագործողը դրանք ուսում
ն ասիրի՝ ընդհանուր առմամբ
միջազգային պայմանագրերի գործողության վերաբերյալ պատկերացում կազմելուց հետո։ Բաժինների միջև
կապն ամրապնդվում է տվյալ բաժնում այլ համապատասխան բաժիններին արված հղում
ն երով։
Խրախուսվում է, որ այս դասընթացի մասնակիցներն իրենց սեփական մոտեցումը ձևավորեն յուրաքան
չյուր բաժինն ուսում
ն ասիրելու համար։ Միաժամանակ, ներկայացված նյութը սովորելու ամենալավ եղանա
կը օժանդակություն նախատեսող միջնախարարական վերապատրաստումն է՝ գիտելիքների նշված ոլորտնե
րի փորձագետների մասնակցությամբ։ Յուրաքանչյուր բաժնի համար կպահանջվի մոտավորապես երկուսից
երեք ժամ տևողությամբ դասընթաց՝ որոշ տարբերություններով՝ ելնելով մասնակիցների կարիքներից և ցան
կալի արդյունքներից։ Վերջին բաժնում մանրամասնորեն նկարագրվում է նման վերապատրաստման կազմա
կերպման մեթոդաբանությունը։
Ձեռնարկը մշակվել է ՄՄԿ–ի հետևյալ տարածաշրջանային ծրագրերի շրջանակներում. «Աջակցություն Հա
յաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում հետընդունման կառավարման արդյունավետ համակար
գի ստեղծման հարցում» (Եվրոպական հանձնաժողովի՝ Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտներում երրորդ
երկրների հետ համագործակցության թեմատիկ ծրագրի շրջանակներում, ՄՄԿ–ի Զարգացման հիմ
ն ադրամի,
ինչպես նաև Շվեյցարիայի և Բելգիայի կառավարությունների կողմից ֆինանսավորվող) և «Հայաստանում,
Ադրբեջանում և Վրաստանում պետական կառույցների կարողությունների զարգացում՝ հետընդուն
ման ու վերադարձի արդյունավետ կառավարման համար» (ՄՄԿ–ի Զարգացման հիմ
ն ադրամի կողմից
ֆինանսավորվող) տարածաշրջանային ծրագրերը։
Ձեռնարկի այս տարբերակի ստեղծումն անհնար կլիներ առանց հետևյալ անձանց օժանդակության, որոնք
տրամադրել են իրենց դիտողությունները, օժանդակել են Ձեռնարկի խմբագրման աշխատանքներում, ինչպես
նաև սույն Ձեռնարկը գրելու և մշակելու ընթացքում բովանդակության վերաբերյալ տվել են փորձագիտական
խորհուրդներ. ՄՄԿ–ի Հայաստանի առաքելության ներկայացուցիչներ՝ տիկին Քրիստինա Գալստյանը և տի
կին Իլոնա Տեր–Մինասյանը, ինչպես նաև Վիեննայում Հարավարևել յան, Արևել յան Եվրոպայի և Կենտրոնա
կան Ասիայի հարցերով ՄՄԿ տարածաշրջանային գրասենյակի աշխատակիցներ՝ տիկին Կատարինա Լուգո
ֆերը և տիկին Լիվիա Ստիպ–Ռեկովսկան։
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-R ԵՐԱԴԱՐՁԸ ԵՎ ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
Վ
Ներածություն, նպատակը
Այս մոդուլի նպատակն այն համակարգը նկարագրելն է, որի շրջանակներում իրականացվում է հետընդուն
ման ընթացակարգը։ Հետընդունմանն առնչվող ընդհանուր քաղաքականությունը վերադարձին առնչվող ավե
լի լայն քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս է կազմում (Քոլման, 2009 թվական) և չի կարող իրականացվել
առանձին։ Պետությունների կողմից միգրանտների՝ իրենց տարածքից կամ դեպի իրենց տարածք վերադարձի
կառավարման ձևին ու պատճառներին առնչվող հիմ
ն ական հարցերի մասին հստակ պատկերացումը կնպաս
տի վերադարձի որոշակի եղանակի՝ հետընդունման գործընթացի իրականացմանը։

Միգրանտների վերադարձը
Միգրանտների վերադարձը բնակչության շարժի անբաժանելի և հիմ
ն ական բաղկացուցիչ մասերից մեկն է։
Համաձայն Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 13–րդ հոդվածի 2–րդ մասի՝ «Յուրաքանչյուր
ոք իրավունք ունի լքելու ցանկացած երկիր՝ ներառյալ նաև իր երկիրը, և վերադառնալու իր երկիր»: Ավելին,
միջազգային սովորութային իրավունքի սկզբունք է այն, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է հետ ընդունի իր քա
ղաքացիներին (ԵՀ, 2011 թվական)։
Արտագաղթն ունի համընդհանուր ճանաչում ունեցող բազմաթիվ դրական հետևանքներ, ինչպես օրինակ՝
գործազրկության մակարդակի նվազեցումը, սոցիալական և տնտեսական լարվածության թուլացումը, ինչպես
նաև զարգացումը խթանող դրամական փոխանցում
ն երը։ Մյուս կողմից, իրենց երկիրը լքող միգրանտները
սովորաբար լինում են երիտասարդ, կրթություն ստացած ու նախաձեռնություն ցուցաբերող անձինք և հա
ճախ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հետևաբար, այդպիսի մարդկային ռեսուրսների զանգ
վածային արտագաղթը կարող է նաև երկարաժամ
կ ետ հեռանկարում բացասաբար անդրադառնալ ծագման
երկրի զարգացման վրա։ Նման հետևանքներից խուսափելու և արտագաղթի դրական ազդեցությունն առա
վելագույնի հասցնելու նպատակով ծագման երկրները հիմ
ն ականում իրականացնում են քաղաքականություն,
որը խթանում է այնպիսի կարևոր գործընթացներ, ինչպիսիք դրամական փոխանցում
ն երը և ներդրում
ն երն են՝
ուշադրությունը կենտրոնացնելով նաև վերադարձի վրա։ Համապատասխան կառավարման դեպքում, վերա
դարձ ենթադրող միգրացիան կարող է մեղմացնել քաղաքացիների արտահոսքի բացասական հետևանքները
և մեծացնել արտագաղթի դրական ազդեցությունը։ Հետևաբար, վերադարձ ենթադրող միգրացիան շատ պե
տությունների միգրացիոն քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ է դարձել, և համապատասխանաբար, դա
լուրջ մարտահրավեր է պետական ու միջազգային մակարդակում միգրացիայի կառավարման համար (ՄՄԿ,
2004 թվական)։
Այս մարտահրավերը նաև կարևոր է նպատակակետ երկրների համար, քանի որ վերադարձ ենթադրող միգ
րացիան հաճախ առաջացնում է դրամական միջոցների հատկացման և պետության կողմից ենթակառուցված
քի ստեղծման անհրաժեշտություն։ Այդ պատճառով կամավոր վերադարձը համարվում է շատ ավելի ծախ
սարդյունավետ տարբերակ, քան միգրանտների հարկադիր հեռացումը։ Նույնիսկ կամավոր վերադարձող
անձանց համար նախատեսվող ճանապարհածախսի տրամադրումը կամ վերաինտեգրման համար աջակցու
թյունն ավելի մատչելի են, քան պահման համար հատուկ կացարանների ստեղծումը, պատասխանատու աշ
խատակիցների նշանակումը և ոչ կամավոր վերադարձի համար մեխանիզմ
ն երի ստեղծումը։
Վերադարձ ենթադրող միգրացիային համապատասխան քաղաքական պատասխան ձևակերպելու համար
պետք է դիտարկել որոշ հիմ
ն արար հարցեր։ Կարևոր հարց է այն, թե արդյոք վերադարձը ցանկալի է պետու
թյան շահերի տեսանկյունից։ Հարկավո՞ր է արդյոք ակտիվորեն աջակցել և նպաստել վերադարձ ենթադրող
միգրացիային։ Եթե այո, ապա որո՞նք են վերադարձի հետ կապված հիմ
ն ական խնդիրները և ո՞րը պետք է լինի

7

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

պետության՝ վերադարձող անձանց վերաբերող քաղաքականության շրջանակը (Լեսինսկա, 2013 թվական)։
Այս հարցերի պատասխանները, ինչպես նաև վերադարձ ենթադրող միգրացիայի վերաբերյալ հստակ ընդհա
նուր պատկերացումը և վերադարձող անձանց հնարավոր հոսքերի պատշաճ ուսում
ն ասիրությունը կնպաստեն
վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հարցում պետության դիրքորոշման և, հետևաբար, հետագա քայլեր ձեռ
նարկելու, և համապատասխան ռեսուրսներ, այդ թվում՝ մարդկային, կառավարման, ֆինանսական և այլ ռե
սուրսներ, հատկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ հիմ
ն արար որոշում կայացնելուն։
Վերջապես, միգրանտների բարեհաջող վերադարձը կարևոր է ծագման և նպատակակետ երկրների միջև ար
դյունավետ երկկողմ հարաբերությունների պահպանման համար և հանգեցնում է միգրացիոն համակարգերի
ստեղծման։ Այդ երկու պետություններն էլ պատասխանատու են վերադարձի համար և շահագրգռված են բա
րեհաջող վերադարձի գործընթացներով։ Վերջապես, բարեհաջող վերադարձը հնարավոր կլինի միայն երկր
ների միջև սերտ համագործակցության դեպքում։

«Վերադարձ» հասկացությունը լայն իմաստով նշանակում է այն վայր վերադառնալու գործողությունը կամ
գործընթացը, որտեղից մեկնել է անձը։ Դա կարող է տեղի ունենալ տվյալ երկրի տարածքի սահման
ներում, ինչպես ներքին տեղահանման ենթարկված՝ վերադարձող անձանց (ՆՏԵԱ–ներ) և զորացրված
մարտիկների դեպքերում, կամ հյուրընկալող (տարանցման կամ նպատակակետ) երկրի և ծագման երկ
րի միջև, ինչպես միգրանտ աշխատողների, փախստականների, ապաստան հայցողների և մասնագիտա
կան որակավորում ունեցող քաղաքացիների դեպքերում։ Գոյություն ունեն վերադարձի ենթատեսակներ,
որոնց միջոցով կարելի է բնութագրել վերադարձի իրականացման կարգը, օրինակ՝ կամավոր, հարկա
դիր, աջակցվող և ինքնաբուխ վերադարձ, ինչպես նաև այնպիսի ենթատեսակներ, որոնց միջոցով բնու
թագրվում է, թե ովքեր են մասնակցում վերադարձին, օրինակ՝ հայրենադարձությունը (փախստականների
համար)։
«Վերադարձի միգրացիա» հասկացությունը նշանակում է իր ծագման երկիր կամ առավելապես բնակվե
լու վայր վերադարձող անձի տեղաշարժը, սովորաբար՝ առնվազն մեկ տարի այլ երկրում անցկացնելուց
հետո։ Այս վերադարձը կարող է կամ չի կարող կամավոր լինել։
(ՄՄԿ, 2011 թվական):

Բնակչության շարժի պատմության մեջ միգրանտների վերադարձը համարվում է հարաբերականորեն նոր
երևույթ։ Մինչև 80–ականների վերջը միգրացիոն քաղաքականությունում շեշտը դրվում էր միգրանտների ին
տեգրման վրա, այլ ոչ թե նրանց վերադարձի վրա։ Սակայն 1980–ականների ընթացքում ակադեմիկոսների
միջև ծագեց բանավեճ «վերադարձի երևույթի և ծագման երկրների վրա դրա ազդեցության» վերաբերյալ (Կ.
Կրացման, Ե. Պեցլ և Մ. Տեմեշվարի, 2010 թվական)։ Այս հոսքը տարանջատվել է միգրացիայի առանձին
տեսակների, երբ համաշխարհայնացումը և աշխատուժի շարժունակության աճը հանգեցրեցին ուղարկող և
ընդունող երկրներում մտավախությունների առաջացմանը։ Միգրանտների վերադարձին ուշադրություն դարձ
նելու կարևորությունը նաև ընդունվել էր միջազգային մակարդակում։ Նպատակակետ երկրների դեպքում, ան
վտանգության հետ կապված իրավիճակի վրա ուղղակիոր
 են ազդում է այն միգրանտների վերադարձը, որոնք
չեն կարող կամ չեն ցանկանում մնալ այդ երկրների տարածքում (ինչպես օրինակ՝ մերժում ստացած ապաս
տան հայցողները, դժվարին կացության մեջ հայտնված միգրանտները կամ անկանոն կարգավիճակում գտն
վող անձինք)։ Վերադարձը նաև պետությանը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնելու իր ինքնիշխան
իրավունքը՝ որոշելու, թե ով պետք է մուտք գործի ու մնա իր տարածքում և ինչ պայմաններով։ Իհարկե, վե
րադարձը նաև կարևոր է ուղարկող պետությունների համար։ Վերադարձող միգրանտների մեծ հոսքերը կա
րող են որոշակի դժվարություններ ստեղծել որոշ երկրների համար՝ վերաինտեգրման հնարավորությունների և
սոցիալ–տնտեսական կայունության առումով։ Այլ պետություններ վերադարձի հեռանկարը դիտում են որպես
իրենց զարգացմանը նպաստելու միջոց։ Երկու դեպքում էլ պարզ է, որ վերադարձի գործընթացի համար պա
հանջվում է մանրակրկիտ պլանավորում և ավելի խոր համագործակցություն։
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Վերադարձ ենթադրող միգրացիան մանրամասնորեն ուսումասիրվել է, և դրա վրա ուշադրություն կենտրոնացնելու արդյունքում մշակվել են սկզբունքներ, որոնք ապահովում են վերադարձին առնչվող քաղաքա
կանության հետ կապված արդյունավետ գործելակերպ։ Ինչպես արդեն նշվել է, միջազգային մակարդակում
ծագման, տարանցման և նպատակակետ երկրների համապատասխան մարմինների միջև՝ արդյունավետորեն
վերադարձը կազմակերպելուն ուղղված համագործակցության ամրապնդումն անհրաժեշտ պայման է համար
վում բարեհաջող վերադարձի համար։ Ի թիվս այլ միջոցների՝ դա ենթադրում է անկանոն կարգավիճակով
միգրանտների կամավոր կամ հարկադիր վերադարձին նպաստելու նպատակով երկկողմ համաձայնագրերի
կնքում, այդ թվում՝ մարդասիրական սկզբունքների վրա հիմնված և կանոնակարգված վերադարձի համար
անհրաժեշտ միջոցները (ՄՄԿ, 2004 դ)։
Վերադարձի արդյունավետությունն ապահովելու համար մեկ այլ կարևոր մոտեցում է կամավոր վերադար
ձի խթանումը։ Վերադարձի այս տեսակը կարող է մեծ առավելություններ ապահովել ինչպես միգրանտների,
այնպես էլ պետությունների համար։ Սակայն, այդքան էլ հեշտ չէ մշակել և խթանել այդպիսի մեխանիզմ
ն եր։
Դժվարությունները կապված են բազմաթիվ գործոնների, ինչպես օրինակ՝ ֆինանսավորմանն առնչվող հար
ցերի, առավելապես՝ հենց միգրանտների հետ։ Կամավոր վերադարձը կամավոր բնույթ է կրում, սակայն այն
հազվադեպ է լինում ծրագրված։ Այդ հնարավորությունը հաճախ միգրանտներին առաջարկվում է որպես հար
կադիր հեռացմանն այլընտրանք, և այդ պատճառով էլ նրանք ըմբռնումով չեն մոտենում դրան։ Այդ դեպքում
վերաինտեգրման հարցում աջակցության տրամադրումը կարող է լինել միգրանտների վերադարձը խրախու
սելու և կայուն վերադարձը երաշխավորելու համար լրացուցիչ գործոն, ինչը համարվում է վերադարձի կառա
վարմանը երրորդ կարևոր մոտեցումը։ Վերադարձող անձանց աջակցության տրամադրման միջոցները պետք
է կիրառվեն նախքան վերադարձը, վերադարձի ընթացքում և վերադարձից հետո պետական մարմինների,
միջազգային կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների և մյուս շահագրգիռ անձանց
կողմից։ Բացի դրանից՝ ավելի լայն համատեքստում կայուն վերադարձը ենթադրում է համապատասխան քա
ղաքականության և իրավական համակարգի առկայություն, կենսաթոշակների փոխանցման հնարավորություն
և այլ աշխատանքային արտոնություններ՝ կայուն վերադարձին նպաստելու և դրա զարգացման, ինչպես նաև,
ամենակարևորը՝ իրենց վերադարձի և վերաինտեգրման ծրագրման ու կառավարման գործում միգրանտների
մասնակցության նպատակով։
Չնայած այն հանգամանքի, որ վերադարձը հաճախ պարզապես դիտվում է որպես տվյալ միգրանտին համա
պատասխան տարածքից հեռացնելու հարց, սակայն խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե վերադարձը կա
յուն չէ և եթե քիչ աշխատանք է կատարվում՝ վերադարձող միգրանտի վերաինտեգրմանը նպաստելու համար։
Վերջնական արդյունքը կարող է լինել այն, որ միգրանտը պարզապես փորձի անօրինականորեն կրկին մուտք
գործել նպատակակետ երկիր։ Վերադարձին առնչվող համակողմանի քաղաքականությունը ներառում է հա
ջողության հասնելու համար մի շարք կարևոր գործոններ.

•
•
•
•
•

Կ
 ամավոր վերադարձը խթանելը՝ որպես առաջին տարբերակ
Մ
 իգրանտների մարդու իրավունքները հարգելը, անկախ վերադարձի բնույթից (կամավոր կամ հար
կադիր վերադարձ)
Կ
 այուն վերադարձը խթանելը, ինչը նշանակում է մեղմել այն ճնշում
ն երը, որոնք կարող են հանգեց
նել կրկին արտագաղթելու փորձերի
Վերադարձող անձի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային վերաինտեգրմանը նպաստելը
Վ
 երադարձի իրականացման գործում գործակցությունը և համագործակցությունը։

Աջակցություն կայուն վերադարձի և վերաինտեգրման հարցում
Վ
 երաինտեգրման հարցում աջակցությունը կարող է լինել ինչպես վերադառնալուց հետո առօրյա ծախսերի
համար դրամական միջոցների կամ վերահաստատվելու համար միկրոմակարդակում սահմանափակ, միան
վագ դրամական օգնության տրամադրման տարբերակով, այնպես էլ սոցիալական և տնտեսական աջակցու
թյան տարբեր միջոցների կամ հյուրընկալող երկրում կուտակված որոշ նպաստների փոխանցման տարբերա
կով։ Աջակցություն կարող է տրամադրվել անմիջ ապես միգրանտներին կամ ծագման երկրում վերադարձող
անձանց խմբերին՝ մակրոմակարդակում ինստիտուցիոն
 ալ աջակցության տեսքով։ Առանձին վերադարձող
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անձանց փոխարեն վերադարձող անձանց խմբերը որպես թիրախ ընտրելը կարող է ենթադրել ավելի երկար
ժամ
կ ետ, կառուցվածքային և զարգացման հարցում աջակցություն (Ֆլետչեր, 2012 թվական)։ Իրենց հայրենի
համայնքներում միգրանտների բարեհաջող վերաինտեգրումը կարևոր գործոն է վերադառնալուց հետո ար
դյունավետ կյանքով ապրելու նրանց կարողության և կայուն վերադարձին նպաստելու համար։
Արդյունավետ վերաինտեգրումը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, այդ թվում՝ սոցիալական, քա
ղաքական և տնտեսական, և առաջացնում է միգրանտի ակտիվ ներգրավվածության անհրաժեշտություն։ Տե
ղի տնտեսական և սոցիալական կյանքում արդյունավետ վերաինտեգրումը միգրանտին հնարավորություն է
ընձեռում դառնալու ինքնուրույն՝ ծագման երկրի համար հնարավորություն ապահովելով ավելի արդյունավե
տորեն օգտագործելու միգրանտի՝ հյուրընկալող երկրում ձեռք բերված հմտությունները, գիտելիքները և ռե
սուրսները։ Վերաինտեգրմանը նպաստող ծրագրերը, այդ թվում՝ մասնագիտական վերապատրաստումը,
փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը և նպատակային աջակցության մյուս ձևերը, ոչ միայն օգնում են վե
րադարձող միգրանտներին, այլև կարող են օգնել նրանց համայնքներին՝ ստեղծելու ընկալունակության մթնո
լորտ վերադարձող միգրանտների համար, ինչպես նաև հնարավորություններ ամբողջ համայնքի համար։
Կայուն վերադարձը հեռացմանն առնչվող ցանկացած քաղաքականության կարևոր տարր է՝ չնայած այն հան
գամանքի, որ դա հարկադիր վերադարձին վերաբերող հիմ
ն ական հարցը չէ։ Այդպիսի վերադարձը ենթադ
րում է հասարակական կազմակերպությունների և գործակալությունների հետ աշխատանք, մասնավորապես՝
զարգացման հարցում փորձ ունեցող կազմակերպությունների և գործակալությունների հետ, և այն կազմակեր
պությունների և գործակալությունների հետ, որոնք կարող են նպաստել վերադարձին հաջորդող ծրագրերի և
վերաինտեգրման ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև այլ երկրների կառավարությունների հետ աշխա
տանք՝ տարանցման կամ ծագման երկրի հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու նպատակով։ Մարդկանց
կայուն վերադարձին՝ ինչպես կամավոր, այնպես էլ հարկադիր, պետք է նպաստել քաղաքականության հետ
կապված այնպիսի նախաձեռնությունների միջոցով, որոնցով խրախուսվում է վերադարձից հետո խթանների
ստեղծման հարցում երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը։ Նման նախաձեռնությունները դրական,
երկարաժամ
կ ետ ազդեցություն կունենան՝ դեպի նպատակակետ երկիր անկանոն միգրացիան կանխելու և
ծագման երկրում համայնքների սոցիալական բարեկեցությունը բարձրացնելու առումով (ՄՄԿ, 2004 բ)։

Վերադարձ ենթադրող միգրացիան՝ Հայաստանի Հանրապետու
թյունում միգրացիայի շրջանակներում
Միգրացիոն քաղաքականությունը հիմնված է պետության՝ ընդհանուր քաղաքական նպատակների վրա և,
սովորաբար, բխում է հանրային քաղաքականության այլ տարրերից, ինչպես նաև՝ առնչվում դրանց, օրինակ՝
աշխատանքի շուկային առնչվող քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, ժողովրդագրական
քաղաքականությունը և այլն։ Տնտեսական, սոցիալական, առևտրային, զբաղվածության, առողջապահական,
մշակութային և անվտանգության քաղաքականության ոլորտները փոխկապակցված են միմյանց հետ (ՄՄԿ,
2004 ա)։ Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման խնդիրները սահմանված են Հայաս
տանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգում։ Այս
ռազմավարական փաստաթղթում ուրվագծվում են հիմ
ն ական ուղղությունները՝ համապատասխան պետու
թյան ընդհանուր քաղաքական դիրքորոշմանը։ Օրինակ՝ դրանում արտացոլվում է այնպիսի ռազմավարական
նպատակ, ինչպիսին արտագաղթի կանխումը և ներգաղթի խրախուսումն է, որը սահմանվել է որպես Հայաս
տանի Հանրապետության Կառավարության ամենակարևոր գործառույթներից մեկը։ Մասնավորապես՝ հայե
ցակարգում «օտարերկրյա պետություններից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձի,
ինչպես նաև հայրենիքում նրանց հետագա վերաինտեգրմանը ցուցաբերվող աջակցությունը» ճանաչվել է որ
պես քաղաքականության գերակա խնդիրներից մեկը (ՀՀ Կառավարություն, 2010 թվական)։
Հայեցակարգի իրականացումն ապահովելու նպատակով 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության
Կառավարությունը հաստատել է «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման
քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012–2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը»։
Գործողությունների ծրագրի նպատակը Հայեցակարգով սահմանված հիմ
ն ական մոտեցում
ն երն ու մեխա
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նիզմ
ն երը կոնկրետ գործողությունների վերածելն է։ Այդ փաստաթղթով սահմանվում են Հայաստանի Հանրա
պետության քաղաքացիների Հայաստան վերադարձի հարցում աջակցության հետևյալ մանրամասները.

•
•
•
•

«Աշխատաշուկայում Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգր
մանն ուղղված զբաղվածության ծրագրերի վարում և նոր ծրագրերի ներդրում։
Մ
 իգրանտների հետ աշխատող պետական մարմիններում Հայաստանի Հանրապետություն վերա
դարձող անձանց համար խորհրդատվական բնույթի ծառայությունների տրամադրման կազմակեր
պում, ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերու
թյունների ակտիվացում։
Բ
 անակցությունների վարում ընդունող երկրների հետ` նրանց օժանդակությամբ վերադարձող ան
ձանց Հայաստանում վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերելու հարցերի շուրջ։
Հ
 այաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձին աջակցող ինտերնետային տեղե
կատվական համակարգերի հետագա կատարելագործում, ինչը հնարավորություն կընձեռի այդ ան
ձանց էլեկտրոնային կապի հաղորդուղիներով անմիջ ականորեն կապվելու Հայաստանի պետական
կառավարման համապատասխան մարմինների մասնագետների հետ և իրենց հուզող հարցերի վե
րաբերյալ ստանալու արագ և հավաստի պատասխաններ, արտերկրում ապրող Հայաստանի Հան
րապետության քաղաքացիների շրջանում համակարգերի մասին տեղեկատվության տարածում»:

Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի տիպաբանությունը
Ընդհանուր առմամբ, միգրանտների վերադարձը կարող է լինել կամավոր կամ ոչ կամավոր (հարկադիր)։ Վե
րադարձի այս երկու տեսակները ներառում են բազմաթիվ ենթատեսակներ (օրինակ՝ հարկադիր վերադարձը՝
որպես վարչական ընթացակարգ, կարող է իրականացվել տարբեր եղանակներով նույնիսկ մեկ երկրի միգրա
ցիայի կառավարման շրջանակում), և դրանք պահանջում են վերահսկման ու կառավարման հարցերում տար
բեր մոտեցում
ն եր։ Միաժամանակ, փորձը ցույց է տվել, որ ոչ կամավոր վերադարձը և կամավոր վերադարձը
փոխկապակցված են և ունեն փոխադարձ ուժեղացնող ազդեցություն։ Վերադարձ ենթադրող միգրացիային
առնչվող քաղաքականության պարագայում կարևոր է տարբերակել կամավոր վերադարձը, որն ամենահամա
պատասխան տարբերակն է զարգացման համար, և ոչ կամավոր վերադարձը, որն առնչություն ունի, օրինակ՝
ապաստան ստանալու համար դիմումի մերժման կամ անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վտարման
հետ։

Կամավոր վերադարձը
Աջակցվող կամ ինքնուրույն վերադարձ ծագման, տարանցման կամ որևէ այլ երկիր՝ վերադարձող անձի
ազատ կամքի հիման վրա։
(ՄՄԿ, 2011 թվական):

Ելնելով այս սահմանումից՝ կամավոր վերադարձի հիմ
ն ական չափորոշիչը վերադարձող անձի ազատ կամքն
է։ Միգրացիայի կառավարման համատեքստում կամավոր վերադարձի ամեն
 ահամապատասխան դեպ
քը կամավոր վերադարձի աջակցվող տարբերակն է։ Այդ պարագայում միգրանտների վերադարձի հարցում
աջակցության կազմակերպման գործում կարող են ներգրավված լինել անսահմանափակ թվով պետական և
ոչ պետական կազմակերպություններ։ Հետևաբար, այս եզրույթը հիմ
ն ականում հիմնված է ոչ թե վերադար
ձի կամավոր բնույթի, այլ կազմակերպման առանձնահատկությունների վրա, մասնավորապես՝ տվյալ անձին
խորհրդատվական, նյութատեխնիկական, ֆինանսական և (կամ) այլ տեսակի աջակցության հետ կապված
օժանդակությունը կամ այդ աջակցության տրամադրումը։
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Կամավոր վերադարձի ընթացակարգերում հիմականում աջակցություն են տրամադրում այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ), տեղական կամ միջազ
գային հասարակական կազմակերպություններն են, ինչպես նաև այդ ընթացակարգերին կարող են օժանդա
կել կամ նույնիսկ դրանք ֆինանսավորել կառավարությունները։ Հարկադիր վերադարձի հետ համեմ
 ատու
թյամբ՝ աջակցվող կամավոր վերադարձը (ԱԿՎ) նվազեցնում է մարդու իրավունքների խախտում
ն երի վտան
գը, վերադարձող անձին օգնում է պահպանել իր արժանապատվությունը և, սովորաբար, ավելի քիչ ծախ
սատար է կառավարության համար ֆինանսական և քաղաքական առումով, քան հարկադիր վերադարձը։
Ելնելով այս պատճառներից՝ ԱԿՎ–ի ներմուծումը միգրացիայի կառավարման՝ ցանկացած փոխկապակցված
և արդյունավետ քաղաքականության կարևոր գործոն է՝ ոչ միայն անկանոն կարգավիճակով միգրանտների և
հաջողության չհասած ապաստան հայցողների համար, այլև տուն վերադարձի համար աջակցության կարիք
ունեցող բոլոր միգրանտների համար (ՄՄԿ, 2004բ)։

2000 թվականին Ավստրիայի Ներքին գործերի դաշնային նախարարության և ՄՄԿ–ի միջև ստորագրվեց
Փոխըմբռնման հուշագիր, որը հիմք է ծառայում աջակցվող վերադարձին առնչվող միջոցառում
ն երի առու
մով համագործակցության համար։
Ներքին գործերի դաշնային նախարարության և ՄՄԿ–ի միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրով
սահմանվում է Ավստրիայում աջակցվող վերադարձին առնչվող միջոցառում
ն երի իրականացման շրջա
նակը, և այն հիմք է ծառայում «Մարդասիրական վերադարձի ընդհանուր ծրագրի» համար։ Փոխըմբռն
ման հուշագրի համաձայն՝ ՄՄԿ–ի հիմ
ն ական պարտականություններն են՝ աջակցվող վերադարձի վե
րաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելը, ճամփորդական փաստաթղթերի ձեռքբերման հարցում վե
րադարձող անձանց աջակցելը, Ավստրիայից վերադառնալու համար նյութատեխնիկական հարցերը
կարգավորելը, ինչպես նաև դեպի վերադարձի երկիր տարանցման հնարավորություն ապահովելը և ֆի
նանսական աջակցություն տրամադրելը։ Փոխըմբռնման հուշագրով սահմանված թիրախային խմբերն են՝
ապաստան հայցողները, նախկինում ապաստան հայցողները, որոնց դիմում
ն երը մերժվել են, ինչպես նաև
անկանոն կարգավիճակով բնակվող միգրանտները (Կ. Կրացման, Ե. Պեցլ և Մ. Տեմեշվարի, 2010 թվա
կան)։

ԱԿՎ–ն հատկապես կիրառելի է որպես հարկադիր վերադարձի այլընտրանք։ Այն դեպքերում, երբ ընտրու
թյունը վտարման ընթացակարգով վերադարձի կամ կամավոր վերադարձի միջև է, կամավոր վերադարձի
հնարավորությամբ հավասարակշռվում է միգրանտի՝ վտարված անձ որակվելուց և կրկին մուտք գործելու ար
գելքից խուսափելու կարիքը։ Միաժամանակ, հնարավոր է, որ որոշ միգրանտներ սովորական իրավիճակնե
րում ցանկանան վերադառնալ իրենց ծագման երկիր, բայց չկարողանան՝ ֆինանսական և այլ խոչընդոտների
պատճառով։ Հատուկ ուշադրություն պահանջող՝ խոցելի և (կամ) դժվարին կացության մեջ հայտնված ան
ձինք նույնպես կարող են օգտվել իրենց ծագման երկիր վերադառնալու համար տրամադրվող աջակցությու
նից, հատկապես այն դեպքում, երբ տրամադրվում է նաև ինչ–որ տեսակի աջակցություն վերաինտեգրման
համար։ Այդ անձանց թվին են դասվում տարիքով մարդիկ, մտավոր արատով մարդիկ, լքված զուգընկերները,
անչափահասները, էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, կանայք և հատկապես թրաֆիքինգի
զոհ դարձած անձինք։
Բ
 ացի վերոնշյալ հիմ
ն ական միջոցառում
ն երից՝ կամավոր վերադարձի արդյունավետ մեխանիզմ
ն եր ստեղծե
լու համար պետք է ստեղծվեն որոշ տեխնիկական պայմաններ։ Դրանցից ամեն
 ակարևորն օբյեկտիվ և վստա
հելի տեղեկատվության տրամադրումն է՝ ներառյալ ծագման երկրում պայմանների մասին տեղեկատվությունը,
ինչպես նաև խորհրդատվության տրամադրումը՝ միգրանտներին վերադարձի մասին անկախ և կշռադատված
որոշում կայացնելու հնարավորություն ընձեռելու համար։
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Ոչ կամավոր կամ հարկադիր վերադարձը
Կ
 ամավոր վերադարձը նախընտրելի տարբերակն է, սակայն որոշ դեպքերում հարկադիր վերադարձի մեխա
նիզմ
ն երի անհրաժեշտությունն անխուսափելի է։ Ոչ կամավոր կամ հարկադիր վերադարձին առնչվող քաղա
քականությունը պետք է ներառվի որպես միգրացիայի վերաբերյալ ցանկացած համակողմանի և հավասա
րակշռված մոտեցման մի մաս։

«Հարկադիր վերադարձ» հասկացությունը նշանակում է անհատի ստիպողական վերադարձը ծագման,
տարանցման կամ երրորդ երկիր՝ վարչական կամ դատական ակտի հիման վրա։
(ՄՄԿ, 2011 թվական)

Ինչպես նշվեց, շատ հաճախ կամավոր վերադարձի և հարկադիր վերադարձի միջև տարբերությունը փոքր է
այն առումով, որ համապատասխան անձինք իրականում չունեն երկրում գտնվելու հնարավորություն։
Պետության օրենքներով սահմանված՝ իրավունքի կիրառման ընթացակարգերով պետական մարմինների
կողմից իրականացվում է հարկադիր վերադարձ, երբ նպատակակետ երկրում մնալու իրավական հիմքեր չու
նեցող միգրանտները կամավոր չեն հեռանում երկրից, երբ նրանցից դա պահանջվում է։ Շատ երկրներում
հարկադիր վերադարձը դիտվում է որպես միգրացիայի կառավարման՝ պատշաճ կերպով գործող համակար
գում վերադարձին առնչվող արդյունավետ քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ և համակարգի հուսալիու
թյունն ապահովելու համար անհրաժեշտ տարր։ Վերադարձի նման ընթացակարգերի առկայությունը հաճախ
հանդես է գալիս որպես խթան, որպեսզի անձինք ընտրեն կամավոր վերադարձի ուղին։ Սակայն, ցանկացած
դեպքում կարևոր է, որ հարկադիր վերադարձն իրականացվի ապահովությունն ու մարդասիրական սկզբունք
ները հաշվի առնելով՝ կիրառելի մարդու իրավունքներին և մարդասիրական իրավունքին համապատասխան,
և որ վերադարձող անձանց համար ոչ կամավոր վերադարձը չդառնա խարան։
Հ
 եռացման համար անհրաժեշտ է որոշակի ենթակառուցվածք, որը կներառի հեռացմանը սպասող վերադար
ձող անձանց պահելու համար նախատեսված հաստատություններ։ Գոյություն ունեն հաստատությունների
երեք տեսակներ՝

•
•
•

փ
 ակ պահման կենտրոններ
տ
 արանցման կենտրոններ
բ
 աց կենտրոններ

Ընդհանուր առմամբ, Միգրանտների համար նախատեսված կացարանը կամ Հատուկ կացարանն (ՀԿ) այն
պիսի հիմ
ն արկ է, որտեղ փակ պայմաններում, սակայն մարդասիրական սկզբունքների պահպանմամբ, ժա
մանակավորապես պահվում են երկրում գտնվելու իրավական հիմքեր չունեցող օտարերկրյա քաղաքացի
ները, այսինքն՝ անկանոն կարգավիճակով միգրանտները։ Պահելու այդպիսի վայրում անձանց տեղավորելը
պետք է կիրառվի որպես վերջին միջոց, երբ պատասխանատու մարմիններն անարդյունավետ են համարում
ազատությունից զրկելու հետ կապ չունեցող միջոցները։ Դա պետք է իրականացվի որպես վարչական միջոց,
այլ ոչ թե քրեակ
 ան1։ Վերջապես, այս միջոցից կարելի է խուսափել ԱԿՎ–ի մոտեցումը կիրառելու դեպքում։
Հ
 աշվի առնելով այն փաստը, որ հարկադիր վերադարձը վերադարձող անձի կամքին հակառակ կիրառ
վող ճնշման միջոց է՝ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել վերադարձի ընթացակարգով անցնող միգրանտ
ների մարդու իրավունքները պահպանելուն ու հարգելուն։ Ոչ կամավոր վերադարձը պետք է իրականացվի
թափանցիկ, մարդասիրական սկզբունքների պահպանման և արդարության պայմաններում։ Դա նշանակում
է մի շարք նվազագույն հիմ
ն ական իրավունքների ապահովում անկանոն կարգավիճակով բնակվող անձանց
համար մինչև նրանց հեռացումը՝ ներառյալ առողջապահական հիմ
ն ական ծառայություններից օգտվելու և
Ազատությունից զրկելու և համապատասխան հաստատությունների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների
համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T.») «D» մոդուլը։
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երեխաների համար կրթության հնարավորությունը, հեռացման հետ կապված հարկադրանքի միջոցների կի
րառումը սահմանափակելը, և ապահովելը, որ այդպիսի միջոցները չափից ավելի խիստ կամ անհամաչափ
չլինեն, ազատությունից զրկելու դեպքերը սահմանափակելը՝ դրանք պայմանավորելով համաչափության սկզ
բունքով, և ազատությունից զրկված անձանց համար նվազագույն երաշխիքներ սահմանելը։ Հարկադիր վե
րադարձը նաև պետք է իրականացվի ծագման երկրի լիարժեք իմացությամբ և համաձայնությամբ՝ ներառելով
այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի կնքումն է։

Հետընդունումը
Այս համատեքստում հետընդունման գործընթացը վերոնշյալ սկզբունքներին լիովին համապատասխանող
հարկադիր վերադարձի առանձին տեսակ է։ Հիմ
ն ական տարբերությունը դրա՝ երկկողմանի կամ, որոշ դեպ
քերում՝ բազմակողմանի բնույթի մեջ է։ Միակողմանի կարգով իրականացվող հեռացման ընթացակարգերը
հաճախ բնորոշվում են անբավարար համագործակցությամբ կամ համագործակցության բացակայությամբ հե
ռացման ենթակա անձի ծագման երկրի կողմից։ Եթե առկա է հետընդունման մասին համաձայնագիր, ապա
վերադարձի երկիրը գործում է միջազգային համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունների համա
ձայն և չի կարող խուսափել իր տարածքում բնակվող կամ իր տարածքով տարանցող անկանոն կարգավի
ճակով միգրանտների ընդունումից։ Միաժամանակ, վտարման դեպքում նպատակակետ երկիրը միգրանտին
պարզապես հետ է ուղարկում առանց նրա ապագայի մասին հոգալու։ Ի պատասխան նշված մտահոգություն
ներին՝ հետընդունման մասին համաձայնագրերով նպատակակետ երկրների և ծագման երկրների միջև հա
մաձայնեցված որոշում է երաշխավորվում։

«Հետընդունում» հասկացությունը նշանակում է գործողություն, որով պետությունն ընդունում է այն անձի
(իր քաղաքացու, երրորդ երկրի քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի) կրկին մուտքը, որը,
ինչպես պարզվել է, անօրինականորեն մուտք է գործել այլ պետություն կամ անօրինականորեն գտնվել է
այլ պետությունում (Պոզդորովկինա, 2010 թվական)։

Հետընդունման մասին համաձայնագրերը՝ որպես միջազգային պայմանագրեր, հետընդունման ընդհանուր
գործընթացի հիմքն են2։ Դրանք նպաստում են հեռացմանը՝ նպատակակետ երկրի և ծագման երկրի միջև
պաշտոնական ընթացակարգ սահմանելով՝ համաձայն վերադարձի սահմանված պայմանների, ժամ
կ ետնե
րի, պատասխանատու մարմինների և այլ տեխնիկական հարցերի։ Հետընդունման մասին համաձայնագրի
նպատակը փոխադարձ պարտավորություններ, ինչպես նաև վարչական և գործառնական մանրամասն ընթա
ցակարգեր սահմանելն է, այն անձանց վերադարձը կամ տարանցումը դյուրացնելը, որոնք չեն համապատաս
խանում կամ այլևս չեն համապատասխանում հյուրընկալող երկիր մուտք գործելու, այդ երկրում գտնվելու կամ
բնակվելու պայմաններին՝ նկարագրելով վերադարձի ընթացակարգերը, ինչպես նաև բարեհաջող վերադար
ձի գործընթացը պաշտոնականացնելը և այս ոլորտում դժվարությունների առաջացումը կանխարգելելը3։
Ներկայումս հետընդունումը համարվում է նպատակակետ երկրի տարածքում գտնվելու իրավական հիմքեր
չունեցող միգրանտների հեռացումը կազմակերպելու և իրականացնելու ամենաառաջադեմ ձևերից մեկը։ Վեր
ջին տարիներին միջազգային մակարդակում ձեռնարկված էական քայլերը հանգեցրել են հետընդունման մա
սին համաձայնագրերի թվի զգալի աճի։ Դրանք նպաստում են ավելի արագ, ավելի հեշտ և մարդասիրական
սկզբունքների պահպանմամբ հեռացմանը։

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի՝ որպես միջազգային իրավունքի բաղկացուցիչ մասի և դրանց բովան
դա
կության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի
(«R.E.A.D.M.I.T.») «D» մոդուլը։
3
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետըն
դունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, 2013 թվական
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Հետընդունման ստանդարտները և լավագույն գործելակերպը
Ընդհանուր առմամբ, հետընդունումը վերադարձ ենթադրող միգրացիայի կառավարման մասնավոր դեպք է։
Միաժամանակ, որոշ հատկանիշներով հետընդունումը տարբերվում է միգրանտների արտաքսման այլ եղա
նակներից։
Նախ և առաջ, ինչպես արդեն նշվել է, հետընդունումը միջազգային պայմանագրով նախատեսվող ընթա
ցակարգ է, որը ենթադրում է առնվազն երկու կողմ, և հետևաբար, այդ գործընթացը չի կարող իրականաց
վել միակողմանիորեն։ Հետընդունման երկրորդ բնորոշ հատկանիշն այն է, որ դա վարչական տույժի տեսակ
չէ, որով պահանջվում է հետ ընդունված անձանց նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել՝ ներառյալ
նրանց ազատությունից զրկելու դեպքում հատուկ պայմանները, պատասխանատվությունից ազատելը կամ կր
կին մուտք գործելու արգելքը վերացնելը։ Դրանք, անկախ հետընդունման գործընթացի միջազգային բնույ
թից, պահանջում են ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսվող համապատասխան հիմքեր։ Ի վերջո, հե
տընդունման գործընթացի շրջանակներում անկանոն կարգավիճակով միգրանտները կարող են վերադարձվել
ոչ միայն իրենց ծագման երկիր, այլև այն երկիր, որտեղից նրանք ուղղակիորեն եկել են։
Այսօր Եվրոպական միությունն ընդհանուր առմամբ ճանաչվել է որպես միտում
ն եր թելադրող կառույց՝ և՛ հե
տընդունման մասին պայմանագրերի կնքման, և՛ միգրանտների վերադարձի գործնական մեխանիզմ
ն երի կի
րառման բնագավառներում։ Երկար տարիների փորձի հիման վրա4 մշակվել են այնպիսի սկզբունքներ ու լա
վագույն գործելակերպ, որոնք վստահաբար կարելի է օգտագործել որպես հիմք՝ այլ երկրների համար հատուկ
մոդելների ձևավորման նպատակով (օրինակ՝ այդպիսի մոտեցում է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը՝
հետընդունմանն առնչվող իր քաղաքականությունը մշակելու համար)։ Քաղաքականության առումով՝ Եվրո
պական միությունում հետընդունման մասին համաձայնագրերը համարվում են միգրացիոն հոսքերի արդյու
նավետ կառավարման համար անհրաժեշտ միջոց, քանի որ այդ համաձայնագրերը պետք է նպաստեն անկա
նոն կարգավիճակով միգրանտների արագ վերադարձին։ Նման համաձայնագրերը նախատեսված են որպես
անկանոն ներգաղթի հարցերը կարգավորելու կարևոր միջոց (ԵՀ, 2011 թվական)։ Հետընդունմանն առնչվող
եվրոպական սկզբունքների և գործելակերպերի գնահատումը նույնիսկ ավելի կարևոր է, եթե հաշվի առնենք
այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետության համար հետընդունման մասին ամենահամապատասխան
համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ կնքված համաձայնագիրն է։
Հետընդունման բնագավառում եվրոպական փորձը և լավագույն գործելակերպն ուսում
ն ասիրելիս պետք է
հաշվի առնել այն առանցքային գաղափարը, որ վերադարձն ընդհանուր առմամբ և հետընդունման գործըն
թացը՝ որպես դրա առանձին մեթոդ, ԵՄ միգրացիոն ընդհանուր քաղաքականության անբաժանելի մասն են։
Հետևաբար, դրանք պետք է ուսում
ն ասիրվեն որպես մեկ ամբողջություն։
1999 թվականին ուժի մեջ է մտել Ամստերդամի պայմանագիրը5, որով նոր սկզբունքներ ու պարտականու
թյուններ են սահմանվել ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության բնագավառում՝ նե
րառյալ միգրացիայի ոլորտում ընդհանուր ռազմավարություններն ու ընթացակարգերը։ Դրա շնորհիվ, 2000
թվականից սկսած ԵՄ–ն շարունակաբար մշակում էր քաղաքականության համապատասխան մեխանիզմ
ներ՝ արդյունավետորեն պայքարելու Եվրոպական միություն երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինա
կան մուտքի և Եվրոպական միությունում նրանց բնակվելու դեմ։ Այդպիսի քաղաքականության ամենակարևոր
բաղադրիչներից մեկը դարձավ անկանոն կարգավիճակով միգրանտների հեռացումը և վերադարձը նրանց
ծագման երկրներ։ Դրա հետևանքով, հետընդունման մասին համաձայնագրերի կնքումը պարզապես եվրո
պական միգրացիոն քաղաքականության որոշակի միջոցից վերածվեց արտաքսման, ինչպես նաև, ընդհանուր
առմամբ, վերադարձի համակարգի համար հիմքի։

ԵՄ–ի կողմից իրականացվող հետընդունման գործընթացի համառոտ, սակայն համապարփակ պատմությունը
նկարագրվում է «Փորձագետների և գործող մասնագետների համար հետընդունման մասին ձեռնարկ. Հետընդունման և
վերադարձի բնագավառում որոշ օտար երկրների գործելակերպի նկարագրությունը» խորագրով ձեռնարկում [Manual on
Readmission for Experts and Practitioners: Selected Foreign Readmission and Return Practices], ՄՄԿ, 2010 թվական
5
«Եվրոպական միության մասին» պայմանագիրը, Եվրոպական Համայնքներ հիմնադրող պայմանագրերը և որոշ
համապատասխան ակտեր փոփոխող Ամստերդամի պայմանագիր։
4
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ԵՄ–ի օրենսդրության մեջ տրվում են «հետընդունում» և «հետընդունման մասին համաձայնագրեր» հաս
կացությունների հետևյալ սահմանում
ն երը.

•
•

«Հետընդունում» հասկացությունը նշանակում է գործողություն, որով պետությունն ընդունում է
այն անձի (իր քաղաքացու, երրորդ երկրի քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող այն
անձի) կրկին մուտքը, որը, ինչպես պարզվել է, անօրինականորեն մուտք է գործել այլ պետու
թյուն, անօրինականորեն գտնվել է կամ բնակվել է այլ պետությունում։
«Հետընդունման մասին համաձայնագիր» հասկացությունը նշանակում է այնպիսի համաձայ
նագիր, որով սահմանվում են պայմանավորվող կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները,
ինչպես նաև վարչական և գործառնական մանրամասն ընթացակարգերը՝ դյուրացնելու այն ան
ձանց վերադարձը և տարանցումը, որոնք չեն համապատասխանում կամ այլևս չեն համապա
տասխանում հարցում ներկայացրած պետություն մուտք գործելու, այդ պետությունում գտնվելու
կամ բնակվելու պայմաններին։

Եվրոպական միությունում հետընդունման մասին համաձայնագրերը նախ և առաջ համարվում են տեխնիկա
կան միջոց, որով ընթացակարգային բարեփոխում
ն երը կատարվում են հետընդունման գործընթացում ներգ
րավված երկու պետությունների կառավարման մարմինների համագործակցության շրջանակներում (ԵՀ, 2011
թվական)։ Այս տեխնիկական միջոցը պետք է հնարավորության սահմաններում ստանդարտացվի. պետք է
մշակվեն ստանդարտ բնորոշ հատկանիշներ, ինչպես օրինակ՝ հետընդունման մասին դիմումի ու պատասխա
նի պաշտոնական ստանդարտ ձևերը, համաձայնեցված ճամփորդական փաստաթղթերը և այլն։ Նույնը վե
րաբերում է նաև ժամ
կ ետներին, և խորհուրդ է տվում, որ դրանք լինեն սահմանված, իրատեսական և իրագոր
ծելի (ԵՀ, 2011 թվական)։
Եվրոպական միությունում կամավոր վերադարձը համարվում է ամենամարդասիրական տարբերակը, միևնույն
ժամանակ նաև՝ վերադարձի կառավարման ամենաարդյունավետ մեխանիզմը։ Նույնիսկ հարկադիր գործո
ղությունների պարագայում, ինչպես օրինակ՝ հետընդունման դեպքում, պետք է խրախուսել կամավոր մեկն
ման սկզբունքի կիրառումը՝ սահմանելով ընդհանուր կանոն այն մասին, որ սովորաբար պետք է հատկացվի
«ժամանակահատված՝ կամավոր մեկնման համար»։ Ի դեպ, այս սկզբունքն ամրագրված է նաև Հայաստանի
Հանրապետության հետ համաձայնագրում։

«Երկրում անօրինականորեն գտնվող երրորդ երկրների քաղաքացիներին վերադարձնելու համար անդամ
պետություններում միասնական ստանդարտների և ընթացակարգերի մասին» Եվրոպական պառլամենտի
և Խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2008/115/ԵՀ հրահանգի 7–րդ հոդվածի 2–4–րդ մասերով
սահմանվում է, որ վերադարձի մասին որոշմամբ պետք է նախատեսվի կամավոր մեկնման համար հա
մապատասխան ժամանակահատված, որն առանց ստորև նշված բացառությունների հետ հակասության,
կարող է լինել յոթից մինչև 30 օր։ Անդամ պետությունները կարող են սահմանել ԱԿՎ իրենց ազգային
ծրագրերը, որոնք ընդունվում են իրենց ազգային օրենսդրությամբ։ Օրինակ` Ավստրիայում կամավոր վե
րադարձի գործընթացն իրականացվում է ՄՄԿ–ի կողմից Ավստրիայի Ներքին գործերի նախարարության
հետ կնքված Փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա, և այդ փաստաթուղթն ունի պարտադիր ուժ։

Հետընդունման ընթացակարգը կարելի է համարել միջոլորտային խնդիր, քանի որ այս գործընթացը, լինե
լով միգրացիայի բնորոշ դեպք, ներառում է գիտելիքների և գործունեության այլ ոլորտներ։ Օրինակ՝ հաշվի
առնելով դրա երկկողմանի բնույթը՝ միջազգային համագործակցությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի
հետընդունման մասին փաստաթղթերի կնքման և կիրարկման համար։ Նույնը վերաբերում է սահմանների
կառավարմանը, ինչը սերտորեն կապված է հետընդունմանն առնչվող հիմ
ն ական հարցերի հետ։ Վերջապես,
հետընդունման ընթացակարգերի հաջողությունն ու արդյունավետությունը հնարավոր է երաշխավորել ինքնու
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թյան կառավարման համապատասխան համակարգի միջոցով։ Դիմողների հետընդունման համար պետք է
ներկայացվի քաղաքացիութ
 յան ապացույց կամ տվյալ երկրի տարածքով տարանցելու մասին կանխավար
կած՝ ելնելով ինքնությունը հավաստող առկա փաստաթղթերից կամ այլ հնարավոր ապացույցներից։
Արդեն նշվել է, որ հետընդունման ամեն
 ակարևոր հատկանիշներից մեկը, որով այս գործընթացը տարբերվում
է վերադարձի կառավարման այլ եղանակներից, այն է, որ անկանոն կարգավիճակով միգրանտները կարող
են վերադարձվել ոչ միայն իրենց ծագման երկիր, այլև այն երկիր, որի տարածքից նրանք ուղղակիոր
 են եկել
են։ Հետընդունման մասին Եվրոպական միության գրեթե յուրաքանչյուր համաձայնագիր ներառում է երրորդ
երկրների քաղաքացիներին վերադարձնելու մասին դրույթներ, և Հայաստանի Հանրապետությունն այդ առու
մով բացառություն չէ։ Միևնույն ժամանակ, մինչև 2011 թվականը ԵՄ–ի հետ սահմաններ չունեցող երկրների
հետ կնքված համաձայնագրերում այդպիսի դրույթներ կիրառվել են միայն 28 անգամ (ԵՀ, 2011 թվական)։

Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև կնքված
համաձայնագիրը
2013 թվականի ապրիլի 19–ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրոպական միութ
 յան միջև ստորագրվել է առանց
թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագիր6: Համաձայնագիրը վավերացվել է
2013 թվականի հոկտեմբերին և ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հունվարի 1–ին։ Դա նշանակում է, որ հետըն
դունման մեխանիզմն այժմ լիարժեքորեն գործում է։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ Հայաստանը պատրաստա
կամություն է հայտնել պատշաճորեն կատարելու այդ համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները:

Գործողություն, նախադեպի ուսում
ն ասիրություն
Առաջարկվում է քննարկել վերադարձի մեխանիզմ
ն երի ստեղծման ու իրականացման հարցում Լեհաստանի
փորձի մասին հոդվածը՝ որպես նախադեպի ուսում
ն ասիրության առարկա:

Նախադեպի ուսումնասիրություն.
վերադարձ ենթադրող միգրացիային առնչվող պետական քաղաքականությունը,
Լեհաստանի նախադեպը
Բ
 ոլոր պետությունների համար լուրջ մարտահրավեր է այնպիսի համակարգի ձևավորումը, որը կերաշ
խավորի կայուն վերադարձ։ Նպատակակետ երկրները7 միգրանտների վերադարձը խրախուսում են կա
մավոր վերադարձի ծրագրեր իրականացնելու և սկզբնաղբյուր հանդիսացող հիմ
ն ական երկրների հետ
երկկողմ համաձայնագրեր ու շարժունակության շուրջ գործընկերության մասին փաստաթղթեր ստորագ
րելու միջոցով՝ դրանց մասին տեղեկությունները տարածելով լրատվամիջ ոցներով իրականացվող քա
րոզարշավ
ն երով8, իսկ ծագման երկրներ հարկադիր վտարումը կիրառելով միայն որպես վերջին միջոց:
Վերադարձ ենթադրող միգրացիան մարդկանց մշտական շարժունակության բաղկացուցիչ մասն է, որը
կառավարվում է ազգային և միջազգային կառույցների կողմից (Լեսինսկա, 2013 թվական)։ Եվրոպական
միությունը, որն այս առումով բնորոշ օրինակ է, կիրարկում է քաղաքական ու իրավական գործիքներ՝ աշ
խատանքային շուկան անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներով ապահովելու նպատակով շրջանառու միգ
րացիան խթանելու և, միևնույն ժամանակ, Միութ
 յունն անկանոն միգրացիայից պաշտպանելու համար։
Հետևաբար, միգրանտներից ակնկալվում է հետ վերադառնալ, երբ նպատակակետ երկրում օրինական
հիմքերով գտնվելու ժամ
կ ետն ավարտվում է։
Հետընդունման մասին համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի հետ բանակցությունների պաշտոնական թույ լ տվության վերաբերյալ փաստաթուղթն ընդունվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ին: Բանակցությունները մեկնարկել են 2012
թվա կանի փետրվարին, իսկ համաձայնեցված տեքստը նախաստորագրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին:

6

7
8

Բազմաթիվ օրինակներից մեկը՝ http://www.government.nl/topics/return-of-foreign-nationals/contents/return-policy
http://mac.iom.int/armenia/projects/info_campaign.htm
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Եվրոպական միությունը՝ որպես կայուն միգրացիոն համակարգ, վերադարձի միգրացիայի վերաբերյալ ու
նի իր առաջադեմ գաղափարախոսությունը։ Միութ
 յան քաղաքական ձգտում
ն երը ձևակերպված են «Միգ
րացիայի վերաբերյալ համընդհանուր մոտեցման» մեջ և «Միգրացիայի ու ապաստանի մասին» դաշնա
գրում, որոնցով համապարփակ մոտեցում է սահմանվում Միութ
 յան տարածքում անկանոն կարգավիճա
կով գտնվող միգրանտների վերադարձի հարցի վերաբերյալ։
ԵՄ–ում, մասնավորապես, կարևորվում է հետևյալը.

մավոր վերադարձի խրախուսումը՝ ներառյալ խթանման համակարգերի ձևավորումը, վերապատ
•	կա
րաստումը, վերաինտեգրումը և սուբսիդիաների տրամադրումը, ինչպես նաև գոյություն ունեցող ֆի
նանսական գործիքներով ապահովվող հնարավորությունների օգտագործումը,

ծառնական համաձայնագրերի կնքումը ԵՄ–ի կամ երկ
•	հեկողմտընմադունկարմանդակմաով՝սինըստարադռյուաննձաինվետդեպուքեգոր
րի,
ԵՄ–ի կողմից ձեռնարկվող ջանքերը նպատակաուղղված
• լիանպենահվեովրեալը,դարորձհեինտաընռդնչունվողմանքաաղառնքչաուկթայամբ
նությունների, այդ թվում՝ գոյություն ունեցող երկկողմ համա
ձայնագրերի ու գործելակերպերի արժեքն ավելացնելուն և արդյունավետությունը բարձրացնելուն,

ների միջև գործնական համագործակցության խորացումը, օրինակ՝ Ֆրոնտեք
• սիանդֆիամնանպեստաուվորթյուն
մամբ՝ վերադարձի նպատակով պարբերաբար համատեղ հատուկ չվերթների կազ
մակերպման և վերադարձի իրավունք ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների քաղաքացիութ
 յան
ստուգման, ինչպես նաև երրորդ երկրներից ճամփորդական փաստաթղթերի գնման միջոցով.

նպատակային վերապատրաստման ծրագրերի կազմակերպումն ու տեխնիկական
• օաժռանավդելակմեծությութվով
նը։
ԵՄ-ին միանալու և մի քանի անդամ պետությունների կողմից աշխատանքի շուկաների բացման հետևան
քով 2004 թվականին արձանագրվեց լեհերի զանգվածային արտահոսք։ Արտերկրում գտնվող լեհերի թի
վը, որը հաշվարկվում էր 2.3 միլիոն (ամբողջ բնակչության 6.6 տոկոսը), գագաթնակետին հասավ 2007
թվականին։ Այս մեծ հոսքն ապշեցուցիչ էր բոլորի, այդ թվում՝ քաղաքականություն մշակողների, հասա
րակության և նույնիսկ փորձագետների համար։ Հետագա համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և
համաշխարհային տնտեսության շարունակական անկումը որոշ լեհ միգրանտների ստիպեցին հայրենիք
վերադառնալու որոշում կայացնել։ 2008 թվականից սկսած՝ նկատվում է վերադարձող անձանց հոսք: Այ
նուամենայնիվ, դրա ճշգրիտ չափը որոշելը դժվար է, քանի որ սուղ են վերադարձի բնույթի՝ ժամանա
կավոր կամ մշտական լինելու վերաբերյալ հաշվարկված տվյալներն ու տեղեկությունները: Աշխատուժի
հետազոտության վրա հիմնված որոշ ուսում
ն ասիրությունների համաձայն՝ 2008 թվականի երկրորդ եռամ
սյակում վերադարձածների թիվը կազմել է 580 000։
Լ
 եհաստանը հարուստ պատմություն ունի՝ որպես արտագաղթի երկիր։ Քաղաքացիների զանգվածային
արտահոսքը բնորոշ էր Լեհաստանի ժամանակակից պատմությանը՝ հատկապես միջպատերազմական
ժամանակաշրջանին՝ 1918-1939 թվականներին: Երկրի քաղաքականությամբ այդ ժամանակ խրախուս
վում էր լեհերի արտագաղթը, այլ ոչ թե նրանց վերադարձը հայրենիք: Միևնույն ժամանակ, տարիների
ընթացքում ձևավորվել են պետական մարմինների կողմից ֆինանսավորվող, նրանց կողմից կիրառվող
կանոններին համապատասխան գործող և Լեհաստանի քաղաքացիների ու լեհական ծագմամբ անձանց
հայրենադարձությանն ուղղված ծրագրեր: Երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող առաջին տարիներից
սկսած, 1990-ական թվականներին և մեր օրերում հայրենադարձության մի քանի ալիքներ են արձանագր
վել: Դա նշանակում է, որ Լեհաստանը վերադարձող անձանց հոսքը խթանելու և դյուրացնելու փորձ ունի,
թեև նշված դեպքերը յուրօրինակ են, հետևաբար նաև դժվար է դրանք համեմ
 ատել անդամակցությունից
հետո միգրանտների վերադարձի՝ վերջին տարիներին արձանագրված դեպքերի հետ։
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Անդամակցությունից հետո Լեհաստանի կառավարությունը միգրացիոն խնդիրներին առաջին անգամ ան
դրադարձավ 2006 թվականին։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ներկայացրեց «Առավել մոտ աշ
խատանքին, առավել մոտ Լեհաստանին» ծրագիրը, որն ուղղված էր արտերկրում գտնվող լեհ աշխա
տանքային միգրանտներին և նրանց, ովքեր պատրաստվում էին արտագաղթել։ Սա մինչև այժմ ընդուն
ված միակ փաստաթուղթն է, որով նշանակալից փոփոխություն է արձանագրվել արտերկրում գտնվող
լեհերի նկատմամբ պետական քաղաքականության ոլորտում. նախկինում կարևորվում էր հիմ
ն ականում
լեհական սփյուռքը։ Ծրագրի նպատակը Լեհաստանում աշխատանքային միգրացիայի աճող ծավալներին
ուղղված աջակցությունն ընդլայնելն էր՝ դյուրացնելով դիմելու գործընթացը Լեհաստանի հյուպատոսական
հիմ
ն արկներում, որոնց թիվը զգալիորեն աճել է նոր նպատակակետ հանդիսացող երկրներում: Ավելին,
կազմակերպվել է տեղեկատվական մեծածավալ քարոզարշավ, որն ուղղված էր նպատակակետ երկրնե
րում առկա աշխատանքային պայմանների և աշխատանքի ընդունման գործող ընթացակարգերի մասին
իրազեկությունը բարձրացնելուն: Հիմ
ն ական նպատակը հաճախ չծրագրված աշխատանքային արտա
գաղթի հետ կապված վտանգներից ու սպառնալիքներից Լեհաստանի քաղաքացիներին պաշտպանելն
էր։ Որպես ամփոփում՝ պետք է նշել, որ ծրագիրն ուղղված էր աշխատանքի նպատակով արտագաղթող
«անփորձ» լեհերին ինստիտուցիոնալ աջակցություն տրամադրելուն։ Վերադարձ ենթադրող միգրացիան
քաղաքականություն մշակողների համար դեռևս հետաքրքրության չէր ներկայացնում։
Իրավիճակը փոխվեց մեկ տարի անց, երբ անդամակցությունից հետո արտագաղթը մեծ չափերի հասավ
և աշխատողների զանգվածային արտահոսքը սկսեց բացասաբար անդրադառնալ Լեհաստանի տնտե
սության վրա: Դրա հետևանքով վերադարձը պետական փաստաթղթերում 2007 թվականից սկսեց նշվել
որպես կարևոր նշանակություն ունեցող հարց, որի լուծման համար անհրաժեշտ է պետության միջամտու
թյունը: Աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության նախարարությունը հրապարակեց «Վերադար
ձի ծրագիր»-ը, որի հայեցակարգային հիմքը և նախատեսված գործողությունները բավականին հավակ
նոտ էին, և դրանցով նախատեսվում էր հիմ
ն ական վարչական մարմինների միջև սերտ համագործակ
ցություն: «Վերադարձի ծրագիր»-ը ներկայացնող հայեցակարգային փաստաթղթի ներածության մեջ
կարևորվում էր այն փաստը, որ տնտեսության որոշ ոլորտներում աշխատուժի պակասն արդեն ակնհայտ
էր և գործատուներն ստիպված էին օտարերկրացիներին ներգրավել որպես լրացուցիչ աշխատուժ: Անդ
րադարձ էր կատարվում նաև զանգվածային արտագաղթի հետևանքով առաջացող ժողովրդագրական
խնդիրներին: Այս բոլոր բացասական երևույթները ներկայացվում էին որպես պետական միջամտության
հիմ
ն ավորում: Ավելին, որպես փաստարկ նաև նշվում է. «հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտա
գաղթողները մեծ մասամբ երիտասարդներ են, կարելի է ենթադրել, որ ներկա գործընթացին դասավորեն
հետևելը կարող է առաջիկայում հանգեցնել ժողովրդագրական լուրջ ճգնաժամի և աշխատանքային շու
կայի անկման»: Ծրագրի հիմ
ն ական նպատակը ձևակերպված էր որպես վերադարձի լավագույն պայման
ների ապահովում նրանց համար, ովքեր Լեհաստանը լքել են տնտեսական խնդիրների պատճառով:
Ֆինանսների նախարարությանն են հանձնարարվել ծրագրում նշված հետևյալ գործողությունները, որոնց
իրականացման համար լուրջ ջանքեր են պահանջվում. անհատ ձեռնարկատերերին եկամտահարկի
պարտավորությունից ազատելը (այսպես կոչված «հարկային արձակուրդ» տրամադրելը) և սոցիալա
կան ապահովագրության ու կենսաթոշակային վճարների չափը նվազեցնելը (վերադառնալուց հետո եր
կու տարի ժամ
կ ետով այս բոլոր արտոնություններից օգտվելու իրավունք ունեն միայն այն անձինք, որոնք
առնվազն մեկ տարի գտնվել են արտերկրում): Արտաքին գործերի նախարարությանը հանձնարարված՝
կարևոր նշանակություն ունեցող գործողությունները լեհ արտագաղթողների շրջանում Լեհաստանի հե
ղինակությունը բարձրացնելը և ձեռնարկատիրական գործունեությունն ու անհատ ձեռնարկատիրական
գործունեությունը խթանելն են: Աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության նախարարությանը
հանձնարարվել են հետևյալ գործողությունները. Լեհաստանի տնտեսական իրավիճակի ու աշխատանքի
հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայության հիմ
ն ումը, արտագաղթողների համար
նախատեսված հատուկ կայքի ստեղծումը, աշխատանքի ցուցահանդեսների կազմակերպումը Լոնդոնում
և Դուբլինում, որոնք Լեհաստանի անդամակցությունից հետո արտագաղթող լեհերի համար հիմ
ն ական
նպատակակետերն են, ինչպես նաև Կենտրոնական վիճակագրական գրասենյակի հետ Լեհաստանի աշ
խատաշուկայի վերլուծության պատրաստումը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենից արժեքավոր
մասնագիտական խմբերին և, հաշվի առնելով վերլուծության վերջնական եզրակացությունը, ամենից պա
հանջված մասնագետների վերադարձը խրախուսելու նպատակով խթանման ծրագրի իրականացումը:
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Կրթության նախարարությունն ու Գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարությունը ևս նշվել են
ծրագրում՝ որպես Լեհաստանի տարածքում գտնվող դպրոցների ու համալսարանների համար էլեկտրո
նային կրթական համակարգերի մշակմանը, ինչպես նաև արտերկրում գործող լեհական դպրոցների ցան
ցի ընդլայնմանն առնչվող գործողությունների համար պատասխանատու գերատեսչություններ: Խորհրդա
րանական ընտրությունների արդյունքում փոխվեցին կառավարությունում ներկայացված կուսակցություն
ները, և դա գործնականում խոչընդոտեց այս կարևոր ցանկում ներառված գործողությունների վերջնա
կան իրականացումը: Չնայած քաղաքական բուռն գործընթացներին՝ վերադարձը նոր կառավարության
համար շարունակեց մնալ գերակա խնդիր, և 2008 թվականի սկզբում ստեղծվեց նոր, անկախ մարմին՝
Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը, որի գոր
ծունեությունը միտված էր պետական քաղաքականության համար հայեցակարգային հիմքերի և գործնա
կան ուղեցույցների ստեղծմանը: Խմբի կազմած փաստաթղթում ներկայացված էին հիմ
ն ականում հետևյալ
դատողությունները. 1)վերադարձը զանգվածային արտագաղթի անխուսափելի հետևանք է, և 2) պետա
կան քաղաքականությունը պետք է միտված լինի ոչ թե վերադառնալու հարցում առանձին միգրանտների
որոշման վրա ազդելը, այլ այնպիսի միջոցներ ապահովելը, որոնք նրանց իրատեսական ընտրություն կա
տարելու հնարավորություն կտան: Շեշտվել է նաև այն հանգամանքը, որ պետական քաղաքականությունն
ընդհանուր առմամբ հիմնված է ոչ թե վերադարձ ենթադրող միգրացիան խթանելու, այլ (մասնավորա
պես՝ ազգային աշխատանքային շուկայում վերադարձող անձանց վերաինտեգրումն ապահովելու միջո
ցով) Լեհաստան վերադառնալու գործընթացը դյուրացնելու սկզբունքի վրա: Վերադարձ ենթադրող միգ
րացիային առնչվող քաղաքականության վերաբերյալ գործնական ուղեցույցները բաղկացած էին վեց փա
թեթում դասակարգված հետևյալ գործողություններից, որոնցից գործնականում իրականացվել են միայն
առաջին հինգը.
1.	վերադարձող անձանց ուղղված հատուկ ծառայություններ ապահովելը (հատուկ նրանց համար նախա
տեսված կայքեր, աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության կենտրոններ, ներդրու
մային և գործարարությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության կենտրոններ), վերա
դարձող միգրանտների համար նախատեսված «Powrotnik» («Վերադարձող անձ») յուրահատուկ ուղե
ցույց-ձեռնարկները բաժանելը (տե՛ս նաև ստորև ներկայացված 5-րդ կետը),
2.	վերադարձող լեհերի համար խոչընդոտները վերացնելը՝ կրկնակի հարկումից խուսափելուն միտված
«Հարկերի վերացման մասին» ակտ ընդունելու, հարկային վարկեր ու ներդրումային հարկային զեղչեր
տրամադրելու, արտերկրում ձեռք բերված դիպլոմ
ն երի ու որակավորում
ն երի ճանաչման գործընթացը
դյուրացնելու, ինչպես նաև Լեհաստանի քաղաքացիություն ստանալը կամ վերականգնելը հեշտացնե
լու միջոցով: 2008 թվականին ուժի մեջ մտած «Հարկերի վերացման մասին» ակտով նախատեսվում էր
2002-2007 թվականներին արտերկրում աշխատած լեհերին զիջել չվճարված եկամտահարկի գումար
ները: Մինչև 2010 թվականը միայն 57 000 մարդ է օգտվել այդ հնարավորությունից,
3.	վերադարձող առանձին միգրանտներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված գործողություններ սկսելը,
ինչպես օրինակ՝ վերադարձից հետո կրթական համակարգում երեխաների վերաինտեգրումը դյուրաց
նելը: Վերադարձող երեխաների համար լրացուցիչ դասերի ապահովումը կարգավորող իրավական
ակտն ուժի մեջ է մտել 2010 թվականին: Այդ փաստաթղթով սահմանվում է, որ այն դպրոցում, որ
տեղ երեխան գրանցված է, պետք է ապահովվի երեխայի՝ շաբաթական առնվազն երկու, բայց մինչև
հինգ ժամ լեհերենի (կամ այլ առարկայի) դասընթացին մասնակցելու իրավունքը: Այդ տեսակի աջակ
ցությունը տրամադրվում է անվճար և առավելագույնը տասներկու ամիս ժամ
կ ետով, ծնողի դիմումի
հիման վրա, այնուամենայնիվ լրացուցիչ դասընթացներ կազմակերպելու մասին վերջնական որոշումը
կայացնում է դպրոցի տնօրենը՝ իր հայեցողությամբ,
4.	պետական կառավարման մարմիններին ուղղված գործողություններ սկսելը՝ ներառյալ վերադարձող
անձանց առնչվող հարցերի համար պատասխանատու հաստատություններում, ինչպես օրինակ՝ տե
ղական և տարածքային աշխատանքային գրասենյակներում աշխատող քաղաքացիական ծառայողնե
րի համար վերապատրաստումը,
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5.	տեղեկատվությանը և առաջմղմանն առնչվող գործողություններ սկսելը: 2008 թվականին մեկնարկեց
«Ունե՞ք վերադարձի պլան» կոչվող պետական քարոզարշավը: Այն հիմ
ն ականում միտված էր հնարա
վոր և փաստացի վերադարձողներին անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունների տրամադրմանը՝ նրանց
վերադարձը և հետագայում աշխատանքային շուկա ու հասարակություն վերաինտեգրվելը դյուրացնե
լու համար: Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքների շրջանակներում հյուպատոսական հիմ
ն արկ
ների ցանցի և լեհական կազմակերպությունների միջոցով արտերկրում գտնվող լեհերին բաժանվել է
(50 000 տպագիր օրինակով ու առցանց) վերադարձող անձանց համար նախատեսված հատուկ ձեռ
նարկ («Powrotnik» («Վերադարձող անձ»)): Ստեղծվել է պաշ
տոնական կայք (www.powroty.gov.pl)՝
հարկերի, սոցիալական ապահովության ու սոցիալական նպաստների համակարգին, երեխաների կր
թությանը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելուն, դիպլոմ
ն երի ճանաչմանը և վերադար
ձող անձանց հետաքրքրող մյուս հարցերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ տրամադրելու
նպատակով: 2011 թվականին կայքն ընդգրկվեց Լեհաստանի Զբաղվածության պետական ծառայու
թյան կողմից ստեղծված «Կանաչ գիծ» կոչվող հատուկ ծառայության մեջ՝ որպես Լեհաստանում աշ
խատանք փնտրող անձանց և գործատուների համար նախատեսված առցանց տեղեկատվության և
խորհրդատվության պաշտոնական կենտրոն (powroty.zielonalinia.gov.pl): Կայքի միջոցով օգտատերերը
կարող են առցանց ներկայացնել ցանկացած հարց և տասնչորս օրվա ընթացքում ստանալ վստահելի
պաշտոնական պատասխան: Հարց ու պատասխանի բաժինը վերլուծելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ
այս ծառայությունը հատկապես օգտակար է վերադարձող անձանց համար և տարածված է նրանց շր
ջանում: 2008 թվականի դրությամբ՝ մոտավորապես 800 000 այցելություն է գրանցվել, իսկ 2011 թվա
կանին կայք այցելել է 350 000 մարդ, ներկայացվել է 1200 հարց (Սեյմ, 2012),
6.	հատուկ թիրախային խմբերի, ինչպես օրինակ՝ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների (օրի
նակ՝ բժշկական անձնակազմի), ուսանողների և երկրորդ սերնդի միգրանտների հետ կապեր հաստա
տելը:
Պետական ծրագրից բացի՝ տարածքային և տեղական մակարդակներում պետական հաստատություննե
րի և ոչ պետական մարմինների կողմից իրականացվել են նաև այլ առանձին գործողություններ: Օպոլսկիե
վոյեվոդությունում, որն արտագաղթի հետևանքով ամենից շատ տուժած վոյեվոդություններից մեկն է, տե
ղական իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվել և իրականացվել է «Օպոլսկիե. ես այստեղ կմ
ն ամ»
ծրագիրը: Ծրագրի թիրախային խմբերն արտագաղթողներն էին, բայց ամենից առաջ՝ Օպոլսկիե վոյեվո
դության բնակիչները՝ համալսարանավարտները, գործազուրկները և այլք: Վերադարձող միգրանտներին
և հնարավոր արտագաղթողներին ուղղված ծրագրեր ու միջոցառում
ն եր նախաձեռնել են Վարշավայի քա
ղաքապետարանը, արտերկրում գործող լեհական կազմակերպությունները, առևտրային ընկերությունները
և այլն:
Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ հաշվի առնելով հոդվածի առաջին մասում ներկայացված հայեցակարգային
մոտեցումը՝ Լեհաստանում վերադարձ ենթադրող միգրացիային առնչվող քաղաքականությունը կարող է
նկարագրվել որպես «արձագանքող» քաղաքականություն: Առաջին հայեցակարգային փաստաթղթերում
երկրի քաղաքացիների վերադարձը դիտվում էր որպես հնարավոր տնտեսական ու ժողովրդագրական
խնդիրների անհապաղ լուծման միջոց և քննարկվում էր պետության առավել ակտիվ միջամտությունը լե
հերի վերադարձը խրախուսելու հարցում, մինչդեռ երբ նպատակակետ երկրներում տնտեսական ճգնա
ժամի պատճառով վերադարձող անձանց զանգվածային հոսքը անխուսափելի դարձավ, այս հարցի վե
րաբերյալ կառավարության մոտեցումը փոխվեց: Ի վերջո, վերադարձին առնչվող քաղաքականության
նպատակը ոչ թե վերադարձի խթանումն էր, այլ իրականացվող գործընթացը դյուրացնելը: Պետական
ծրագրերն ու գործողությունները գործնականում իրականացվում էին վերադարձի հոսքին արձագանքելու
համար, և դրանց գլխավոր նպատակը վերադարձից հետո միգրանտների վերաինտեգրման հետ կապված
հնարավոր խնդիրները կանխելն էր:
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Քաղաքական օրակարգում ներառված՝ պետության կողմից նախաձեռնված գործողություններն իրակա
նացվել են ինչպես արտերկրում՝ հյուպատոսական հիմ
ն արկների և լեհական կազմակերպությունների գոր
ծուն աջակցությամբ, այնպես էլ երկրի ներսում, տարածքային ու տեղական մակարդակներում: Ավելին,
ակտիվորեն օգտագործվել է համացանցը՝ որպես փաստացի ու հնարավոր վերադարձող միգրանտների
հետ հաղորդակցման և համապատասխան տեղեկությունների տարածման միջոց, և դա ընդհանուր առ
մամբ արդյունավետ մոտեցում էր: Դժվար է դրա արդյունավետությունը գնահատելը, սակայն անկասկած
վերադարձի առնչությամբ պետության քաղաքականությունը կարող է գնահատվել որպես լավ ծրագրված
ու համապատասխանեցված, հարաբերականորեն արագ իրականացված և վերադարձի չափերին ու ազ
դեցությանը համարժեք:
Այստեղ պետք է շեշտել նաև այն հանգամանքը, որ վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հարցում քաղա
քականություն մշակողների հետաքրքրվածությունը մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ խնդիրն
ակտիվորեն լուսաբանվել է լրատվամիջոցների կողմից և դարձել է հանրությանը լրջորեն մտահոգող
հարց: 2004 թվականից հետո քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային փաստաթղթերում, նախընտ
րական ծրագրերում, ինչպես նաև ընտրական քարոզարշավ
ն երի ժամանակ արտերկրում բնակվող լեհե
րը դիտարկվում էին որպես առանձին թիրախային խումբ: Արտագաղթը քաղաքական մրցապայքարում
էական նշանակություն ձեռք բերեց` մասնավորապես այն իրավիճակի տեսանկյունից, որին արտերկ
րում բախվում են Լեհաստանի քաղաքացիներն ու նրանց ընտանիքները, որոնք հաճախ համապատաս
խան ուշադրության չէին արժանանում, ինչպես նաև Լեհաստանի հասարակության ու տնտեսության վրա
զանգվածային արտահոսքի ազդեցության տեսանկյունից: Նախընտրական շրջանում քաղաքական կու
սակցությունների առաջնորդները և նախագահի թեկնածուները պարբերաբար այցելում էին լեհերով խիտ
բնակեցված արտասահմանյան քաղաքներ: 2007 և 2010 թվականների ընտրությունների ժամանակ ար
տերկրում քվեարկած անձանց թիվը մի քանի անգամ մեծ է եղել նախորդ տարիներին քվեարկած ան
ձանց թվից: Չնայած այն հանգամանքին, որ արտերկրում քվեարկողների ձայները զուտ խորհրդանշա
կան ազդեցություն ունեն ընդհանուր արդյունքների վրա՝ արտերկրում լեհերի ընտրական ակտիվությունը
հասարակական լայն հնչեղություն ձեռք բերեց՝ երկրի լրատվական դաշտում դառնալով գլխավոր նորու
թյուն: Լրատվամիջոցները ցուցադրում էին կադրեր, որտեղ լեհերը հյուպատոսական հիմ
ն արկների առջև
մեծ հերթեր կազմած՝ ժամերով սպասում էին քվեարկելուն: Անակնկալ չէ, որ լեհ միգրանտների աջակցու
թյունն ստանալը քաղաքականություն մշակողների համար գերակա խնդիր է և որ վերադարձին առնչվող
ծրագրերը կարող են համարվել քվեարկողների աջակցությունն ստանալու համար անվերջանալի քաղա
քական մրցապայքարի անբաժանելի մաս (Լեսինսկա, 2013 թվական):

Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ներկայացնել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլի հիմ
ն ա
կան գաղափարի հետ։

22

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

-EԱՆԳԼԵՐԵՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐ
ՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ
Ներածություն, նպատակը
Այս մոդուլում լեզուն դիտարկվում է որպես միգրացիային առնչվող տարբեր ոլորտներում ներգրավված ան
ձանց համար կարողությունների զարգացման օգտակար միջոց:

Անգլերենը՝ որպես «լինգվա ֆրանկա»
Այսօր արդեն ոչ ոք որևէ տեսանկյունից չի քննարկում միջազգային հարաբերություններում լեզվի կարևոր
նշանակությունը: Միջազգային միգրացիայի հետ առնչվողների համար լեզվական հմտությունների կարևորու
թյունը թերագնահատելը նույնպես դժվար է: Ամենից առաջ դա սերտորեն կապված է միգրացիայի բնույթի
հետ, որն էլ իր հերթին մեծ մասամբ պայմանավորված է բնակչության միջսահմանային շարժունակությամբ:
Այդ հոսքերի կառավարման համար համապատասխանաբար անհրաժեշտ է միջազգային համագործակցու
թյուն, իսկ ընդհանուր ձևակերպմամբ՝ միջազգային հարաբերություններ, այսինքն՝ գործընթացի կողմերի կամ
մասնակիցների միջև հաղորդակցություն և դիվանագիտական հարաբերություններ:
Դիվանագիտական կապերին առնչվող թղթաբանության մեջ լեզվի օգտագործումը հիմնված է արդի միջազ
գային իրավունքի հիմ
ն արար սկզբունքների, մասնավորապես՝ պետությունների ինքնիշխան հավասարության
սկզբունքի վրա: Որպես օրինակ՝ կարող է նշվել այդ սկզբունքի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության և
Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրում: Համաձայնագիրը, հա
մապատասխանաբար, գրված է հայերենով և ռուսերենով: Այլ դեպքերում, ինչպես օրինակ՝ բազմակողմ դի
վանագիտության մեջ, որտեղ ներգրավված են մի շարք կողմեր, հարցն ավելի բարդ է: Բազմաթիվ միջազ
գային կազմակերպությունների կողմից և մի շարք միջկառավարական գործընթացների միջոցով փորձ է ար
վում կրճատելու տարբեր լեզուներով շփման լայն հնարավորությունները՝ ապահովելով շփումը՝ համեմատա
բար քիչ թվով և պաշտոնական կամ աշխատանքային լեզուներ համարվող լեզուներով: ՄՄԿ-ում, օրինակ,
օգտագործվում է երեք լեզու՝ անգլերեն, ֆրանսերեն և իսպաներեն:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի հայտ են գալիս դիվանագիտության նոր ձևեր, ինչպես օրինակ՝ հան
րային կամ բաց դիվանագիտությունը, ինչն իր դրսևորումն ունեցավ վերջերս, միջազգային մակարդակում ան
հրաժեշտ է դառնում հաղորդակցության ընդհանուր այնպիսի միջոցի ապահովումը, ինչպիսին «լինգվա ֆրան
կա»-ն է:
Անցյալում եղել են որոշակի ժամանակաշրջաններ, երբ այս կամ այն լեզուն ծառայել է որպես հաղորդակ
ցության ընդհանուր, լայն տարածում ունեցող միջոց: Հունարենը՝ հելլենիստական աշխարհում, այնուհետև
լատիներենը՝ Հռոմեական կայսրությունում և արաբերենը՝ իսլամական աշխարհում, հենց այդպիսի դեր էին
խաղում: 1660-ական թվականների սկզբին Ֆրանսիան ծաղկում էր ապրում՝ հաղթանակներ տանելով մարտի
դաշտում և իր տիրապետությունը հաստատելով Եվրոպայի մտավորական աշխարհում: Սա նպաստեց նրան,
որ Ֆրանսիան շուտով դարձավ դիվանագիտական հարաբերությունների լեզու (Բարանյաի, 2011 թվական):
Ժամանակակից աշխարհում անգլերենը դարձել է միջազգային՝ ներառյալ միջպետական հարաբերություննե
րում ամենից շատ օգտագործվող լեզուն: Սա հասկանալի է, քանի որ դիվանագիտության մեջ որևէ լեզվի գե
րակա դիրքը սովորաբար պայմանավորված է միջազգային հարաբերությունների քաղաքական, ռազմավարա
կան, տնտեսական, մշակութային կամ այլ ոլորտներում որևէ ուժի գերիշխանությամբ:
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Եզրույթները9
Միգրացիոն շարժերի՝ օրեցօր խորացող բարդությունն անհրաժեշտություն է առաջացնում մշակելու նոր հաս
կացություններ ու եզրույթներ, որոնց միջոցով հնարավոր է նկարագրել և վերլուծել այդ շարժերը: Օրինակ`
մոտավորապես տասը տարի առաջ միգրացիոն քաղաքականության և գործելակերպի վերաբերյալ քննար
կում
ն երի ժամանակ «անկանոն միգրացիա» եզրույթը հազվադեպ էր կիրառվում: Այսօր այդ եզրույթը փոխա
րինում է «անօրինական միգրացիա» եզրույթին՝ նույնիսկ պաշտոնական մակարդակում:
Միգրացիայի ոլորտում ամենից շատ կիրառվող եզրույթների սահմանում
ն երը և բավականին ընդգրկուն մեկ
նաբանություններն առաջին անգամ ներկայացվել են տարբեր միջազգային համաձայնագրերում: Բնորոշ օրի
նակ են հետընդունման մասին համաձայնագրերը, որոնց համապատասխան հոդվածներում սահմանվում են
միգրացիայի ոլորտի եզրույթները:

Երրորդ երկրի քաղաքացի

անձ, որը Հայաստանի կամ որևէ անդամ պետության քաղաքացի չէ,

Քաղաքացիություն չունեցող անձ

անձ, որը քաղաքացիություն չունի

Միջազգային միգրացիոն իրավունքի համակարգը կազմող հատուկ միջազգային փաստաթղթերում այդպիսի
եզրույթների ավելի շատ օրինակներ կարելի է գտնել: Այնպիսի փաստաթղթերում, ինչպիսիք ՄԱԿ-ի կոնվեն
ցիաներն են, սովորաբար ներկայացվում են փաստաթղթի գործողության ոլորտին առնչվող եզրույթներ: Օրի
նակ՝
Ոլորտը

Փաստաթուղթը

Սահմանումը

Աշխատան
քային միգրա
ցիա

«Բոլոր աշխատող միգ
րանտների և նրանց
ընտանիքների անդամ
ների իրավունքների
պաշտպանության մա
սին» միջազգային կոն
վենցիա10:

«Միգրանտ աշխատող» եզրույթը վերաբերում է այն անձին,
որը պետք է զբաղվի, զբաղվում է կամ զբաղվել է վարձատր
վող գործունեությամբ այն պետությունում, որի քաղաքացին չէ։

Մարդկանց
թրաֆիքինգ

«Մարդկանց, հատկա
պես կանանց և երե
խաների թրաֆիքին
գի կանխարգելման,
արգելման և պատժի
մասին» արձանագրու
թյուն11:

«Մարդկանց թրաֆիքինգ» նշանակում է շահագործման նպա
տակով մարդկանց հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցե
լը, թաքցնելը կամ ստանալը ուժի սպառնալիքով կամ ուժի կամ
հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման, առևանգման, խար
դախության, խաբեության, իշխանությունը կամ վիճակի խոցե
լիությունը չարաշահելու կամ ուրիշ անձի կողմից վերահսկվող
անձի համաձայնությունն ստանալու համար վճարում
ն երի կամ
շահերի ձևով կաշառելու ճանապարհով: «Շահագործում»
հասկացությունն առնվազն ներառում է մարմ
ն ավաճառության
նպատակով այլ անձանց շահագործումը կամ այլ տեսակի սե
ռական շահագործումը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառա
յությունները, ստրկությունը, ստրկությանը համանման գործե
լակերպը, անազատ վիճակը կամ օրգանների հեռացումը:

Այս մոդուլի էլեկտրոնային տարբերակին որպես հավելված կցված է վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հետ առնչվելիս
օգտագործվող եզրույթների հակիրճ բառարան:
10
Կոնվենցիան ընդունվել է 1990 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 2013
թվականին:
11
Արձանագրությունն ընդունվել է 2000 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 2003
թվականին:
9
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Ոլորտը

Փաստաթուղթը

Սահմանումը

Փախստական
ներ

«Փախստականների
կարգավիճակի մա
սին» ՄԱԿ-ի կոնվեն
ցիա12:

«Փախստական» եզրույթը կիրառվում է այն անձանց վերաբե
րյալ, որոնք.
ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, որոշակի սոցիալական
խմբի կամ քաղաքական հայացքի հարելու պատճառով, հե
տապնդվելու հիմ
ն ավորված երկյուղի հետևանքով գտնվում են
իրենց քաղաքացիության երկրից դուրս և անկարող են կամ
նման երկյուղի պատճառով չեն ցանկանում օգտվել այդ երկրի
պաշտպանությունից, կամ որոնք, քաղաքացիություն չունենա
լով և այդպիսի իրադարձությունների հետևանքով գտնվելով
սովորական բնակության նախկին վայրի երկրից դուրս, անկա
րող են կամ նման երկյուղի պատճառով չեն ցանկանում վերա
դառնալ այդ երկիր:
Մեկից ավելի պետությունների քաղաքացիություն ունեցող
անձի դեպքում «իր քաղաքացիության երկիր» եզրույթը նշա
նակում է այն երկրներից յուրաքանչյուրը, որոնց քաղաքա
ցիությունն ունի այդ անձը, և համարվում է, որ տվյալ անձը
զուրկ չէ իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից,
եթե առանց հիմ
ն ավոր պատճառի, հիմ
ն ավորված երկյուղի
հետևանքով նա չի օգտվել այն երկրներից որևէ մեկի պաշտ
պանությունից, որոնց քաղաքացիությունն ունի:

Միգրացիայի ոլորտի եզրաբանության վերաբերյալ հատուկ ուսում
ն ասիրություններ են իրականացվել միջազ
գային կազմակերպությունների և հետազոտական հաստատությունների կողմից:

ՄՄԿ-ի կողմից հրատարակված, տարբեր լեզուներով միգրացիայի վե
րաբերյալ եզրույթների բացատրություններ պարունակող «Միջազգային
միգրացիոն իրավունք. միգրացիայի եզրաբանական բառարան» ձեռնար
կի հայերեն տարբերակը վերանայվել է տարբեր գերատեսչությունների
ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խմբի կողմից: Բառա
րանում տեղ գտած եզրույթների ու սահմանում
ն երի վերաբերյալ ձեռք է
բերվել փորձագետների համընդհանուր համաձայնությունը։ Բառարանում
տեղ գտած եզրույթները համահունչ են միջազգային իրավունքին: Հայաս
տանի կողմից վավերացված միջազգային իրավական փաստաթղթերից
մեջբերում
ն եր կատարելիս օգտագործվել է տվյալ միջազգային իրավա
կան փաստաթղթի հայերեն տարբերակը: Եզրույթները դասավորված
են հայերեն այբբենական կարգով. յուրաքանչյուր եզրույթի կողքին փա
կագծերում ներկայացված է անգլերեն եզրույթը: Հայերեն տարբերակում
առաջին անգամ կազմվել է բառարանի եզրույթների անգլերեն և ռուսերեն
ինդեքս, որը կօգնի արագ գտնելու հայերեն եզրույթը, եթե ընթերցողը դժ
վարանում է գտնել այն, սակայն հիշում է տվյալ հասկացության անգլերեն
կամ ռուսերեն համարժեքը։

Կոնվենցիան ընդունվել է 1951 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 1993
թվականին:
12
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«Միգրացիայի եզրաբանության վերաբերյալ» ձեռնարկը միաժամանակ
ներառում է և՛ անգլերեն, և՛ ռուսերեն տարբերակները: «Միգրացիայի
եզրաբանության վերաբերյալ» ձեռնարկի երկլեզու տարբերակն օգնում
է ավելի լավ ընկալելու եզրույթների իմաստը, ինչպես նաև նպաստում է
միգրացիոն եզրույթների միատեսակ գործածմանը: Ընդհանուր առմամբ,
բառարանը ծառայում է որպես օգտակար գործիք՝ միջազգային համա
գործակցության ամրապնդման և կարողությունների զարգացմանն ուղղ
ված հետագա ջանքերում։

Լեզվի դասընթացներ13
Անգլերենի բավարար գիտելիքներն անհրաժեշտ են նրանց համար, ովքեր աշխատում են անդրսահմանային
տեղաշարժին առնչվող ոլորտներում, որոնք կապված են միջազգային հաղորդակցման, փոխադրում
ն երի և
միգրացիայի հետ: Օրինակ, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունն ընդունել է որո
շում, որի համաձայն 2008 թվականի հունվարի 1-ից օդային երթևեկության կառավարման բոլոր այն կարգա
վարները և թռիչքային անձնակազմի այն անդամ
ն երը, որոնք ներգրավված են միջազգային չվերթներում կամ
կապ ունեն նման չվերթների հետ, պետք է ունենան անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն:
Լեզվի դասընթացները չափազանց կարևոր են նաև ներգաղթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու հա
մար նշանակված ազգային ծառայությունների համար: Օրինակ, Եվրոպական միությունում սահմանապահ
ները պարտավոր են ունենալ օտար լեզուներով հաղորդակցվելու ունակություն (ԵՄ խորհուրդ, 2008թ.): Այդ
պատճառով թե՛ անդամ պետություններում ազգային մակարդակով, թե՛ Ֆրոնտեքսի կողմից Եվրոպական մի
ության մակարդակով կազմակերպվում են լեզվի մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ՝ միգրացիայի
և սահմանների կառավարման վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ, դրանք բազմաթիվ նպատակներ հետապն
դող վերապատրաստման դասընթացներ են, որոնք նախատեսված են օդանավակայաններում աշխատող
մեծ թվով սահմանապահների համար՝ բարելավելու համար նրանց անգլերեն լեզվի իմացությունը, որն ան
հրաժեշտ է իրենց առջև դրված ամենօրյա խնդիրներն իրականացնելու, ինչպես նաև օդանավակայաններում
Ֆրոնտեքսի կողմից համակարգվող համատեղ աշխատանքների ժամանակ:
Միջազգային կազմակերպությունները հաճախ առաջարկում են լեզվի վերապատրաստման դասընթացներ՝
որպես կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործունեության մի մաս: Որպես անգլերենի մասնագիտաց
ված դասընթացի օրինակ կարելի է նշել ՄՄԿ-ի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայու
թյան՝ հետընդունման ոլորտում աշխատող պաշտոնատար անձանց համար կազմակերպված դասընթացները:
Այն մշակվել և փորձարկվել է 2008 թվականին՝ «Ռուսաստանի Դաշնությունում միգրանտների հետընդուն
մանն աջակցող վարչական մեխանիզմ
ն երի մշակում» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Եվրո
պական միության կողմից և համատեղ իրականացվել Մոսկվայի ՄՄԿ գրասենյակի ու Ռուսաստանի Դաշնու
թյան միգրացիոն ծառայության կողմից:

Լեզվական վերլուծություն
Բացի սահմանի վրա իրականացվող անմիջական աշխատանքներից` ներգաղթային ծառայության վարչական
աշխատանքների համար պահանջվում է լեզվի վարժ իմացություն՝ հատկապես այն դեպքում, երբ այդ աշխա
տանքները կապված են ռիսկերի վերլուծության, նախագծման, հետախուզության կամ մեկ այլ վերլուծական
աշխատանքի հետ: Լեզվի իմացությունը ցանկացած վերլուծության հիմքում է: Հին փիլիսոփա Արիստոտե
լը մշակել է իր տրամաբանական մոտեցում
ն երը՝ ուսում
ն ասիրելով լեզվի կառուցվածքը: Լեզվի հիմունքների
իմացությունը կարող է որոշ չափով դյուրացնել ավելի բարդ մեթոդների ճիշտ օգտագործման հմտությունների
կիրառումը, ինչպիսիք են, օրինակ՝ բովանդակության վերլուծությունը և դատողության վերլուծությունը:
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Արիստոտելյան տրամաբանությունը
Արիստոտել յան տրամաբանության համաձայն՝ խոսքի ամեն
 ահիմ
ն ական տարրը դատողությունն է՝ ամբող
ջական նախադասություն, որը որևէ բան է պնդում: Դատողությունը կազմված է առնվազն երեք տարրից՝
սուբյեկտ (առարկա նշող բառ), պրեդիկատ (հատկություն նշող բառ) և դրանք իրար հետ առնչող կապ, որը
տրամաբաններն անվանում են copula (լատիներեն, նշանակում է «կապ» կամ «կապակցություն»):
Եկե՛ք քննարկենք, օրինակ՝ մեկ նախադասություն Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության
միջև կնքված Հետընդունման մասին համաձայնագրի նախաբանից. Պայմանավորվող կողմեր
 ը նպատակ ու
նեն ամրապնդելու իրենց համագործակցությունն անօրինական միգրացիայի դեմ առավել արդյունավետորեն
պայքարելու համար։ Այստեղ կարող ենք առանձնացնել հետևյալ երկու դատողությունը՝
«Պայմանավորվող կողմեր
 ը նպատակ ունեն ամրապնդելու իրենց համագործակցությունը» և
«Համագործակցություն անօրինական միգրացիայի դեմ առավել արդյունավետորեն պայքարելու համար»։
Ն
 ախ և առաջ, այժմ ամբողջ արտահայտությունը հասկանալը դառնում է ավելի հեշտ՝ դրա երկու ավելի կարճ
տարրերն առանձնացնելուց հետո, և երկրորդ՝ կարող ենք հանգել սիլլոգիզմի14՝ Ամրապնդելով համագործակ
ցությունն՝ անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը դառնում է ավելի արդյունավետ:
Ս
 իլլոգիզմ
ն երը մշտապես առաջանում են ցանկացած տեքստ ընթերցելիս: Համապատասխանաբար, Հետըն
դունման մասին համաձայնագիրը լի է դատողություններով և սիլլոգիզմ
ն երով, որոնք ներկայացնում են տեքս
տը կազմել ու «հիմ
ն աքարերը»: Այնուամենայնիվ, անհնար է կատարել որևէ վերլուծություն՝ ունենալով միայն
հիմ
ն աքարերը:

Բովանդակության վերլուծությունը
Մ
 եծ տեքստերի վերլուծության համար նպատակահարմար է կատարել բովանդակության վերլուծություն: Հա
կիրճ ասած՝ այս մեթոդը հիմնված է տեքստի բազմաթիվ բառերն ավելի փոքր բովանդակային կատեգորիա
ներ խմբավորելու վրա: Օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև կնքված Հե
տընդունման մասին համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետը կարելի է ներկայացնել երկու առանձին նախա
դասության ձևով՝
Հայաստանը հետ է ընդունում բոլոր անձանց, ով
քեր չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում
հարցում ներկայացրած անդամ պետության տա
րածք մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ
բնակվելու գործող պայմանները՝ պայմանով, որ
նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են:

• Անձինք այլևս չեն բավարարում պայմանները
յաստանը հետ է ընդունում Հայաստանի
•	Հա
Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին

Դատողության վերլուծությունը
Դ
 ատողության վերլուծությունը կարող է բնորոշվել որպես հիմ
ն ախնդրին մոտենալու և դրա մասին մտածելու
ձև: Այս առումով դատողության վերլուծությունը ո՛չ որակական և ո՛չ էլ քանակական հետազոտության մեթոդ
է. այն քանակական և որակական հետազոտության մեթոդների հիմ
ն ական մոտեցում
ն երին հարցադրում
ն եր
կատարելու եղանակ է: Դատողության վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի բացահայտելու տեքստի
հիմքում կամ տվյալ տեքստը մեկնաբանելու համար հետազոտության առանձին մեթոդի ընտրության հիմքում
Փաստարկ, որի վերաբերյալ եզրակացությունը հիմնված է երկու նախադրյալի վրա, որից մեկը (մեծ նախադրյալ)
պարունակում է այն տերմինը (մեծ տերմին), որը եզրակացության պրեդիկատն է, իսկ մյուսը (փոքր նախադրյալ)
պարունակում է այն տերմինը (փոքր տերմին), որը եզրակացության սուբյեկտն է, իսկ երկու նախադրյալների համար
ընդհանուր է մի տերմին (միջին տերմին), որը եզրակացության մեջ բացակայում է: Հատկանշական է հետևյալ բանաձևը՝
«Բոլոր Ա-երը Գ են, իսկ բոլոր Բ-երը՝ Ա: Հետևաբար, բոլոր Բ-երը Գ են»:
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թաքնված պատճառները:
Տ
 եխնիկապես դատողության վերլուծությունը ոչ ավելին է, քան հիմ
ն ախնդրի կամ տեքստի ըստ առանձին բա
ղադրիչների ընթերցումը կամ մեկնաբանումը, որը հնարավորություն է տալիս մեզ հասկանալու որևէ «հիմ
նախնդրի» հիմքում ընկած պայմանները, ինչպես նաև տվյալ «հիմ
ն ախնդրի» էությունը:
Մ
 իջազգային պայմանագրերը դատողության յուրահատուկ տեսակ են: Միջազգային պայմանագրերի նպա
տակը և ոճը միտված են ապահովելու միասնական նշանակություն և խուսափելու հակասող մեկնաբանում
ն ե
րից կամ տարընթերցումից: Այս համատեքստում դատողության մեթոդը չի կարող ամբողջությամբ կիրառվել,
եթե դա անհրաժեշտ չէ հիմ
ն ախնդիրը մեկնաբանելու համար:
Այնուամեն
 այնիվ, կարող են կիրառվել դատողության վերլուծության մոտեցում
ն եր և նույնիսկ չափորոշիչներ:
Գոյություն ունեն դատողությունը վերլուծելու մի շարք մոտեցում
ն եր և մեթոդներ, սակայն նշված նպատակ
ների համար, որպիսիք են՝ լավագույն ձևով տեքստը հասկանալը և ձեռք բերված գիտելիքները հետագայում
ճիշտ կիրառելը, ամեն
 անպատակահարմար մոտեցումը դատողության քննադատական վերլուծությունն է:
Դատողության քննադատական վերլուծությունը (ԴՔՎ) սկիզբ է առնում լեզվի քննադատական տեսությունից,
որը լեզվի գործածությունը դիտարկում է որպես սոցիալական գործունեութ
 յան ձև: Սոցիալական գործունե
ությունը կապված է որոշակի պատմական համատեքստի հետ, և բոլոր տեքստերը ստեղծվում են որոշակի
պատմական կամ սոցիալական համատեքստում: Ցանկացած իմաստալից տեքստ կարդալիս պետք է հաշվի
առնվեն հետևյալ հարցերը՝

•
•
•
•

Ի՞նչ դիրքորոշում է տեքստն արտահայտում:
Ու՞մ շահերին է ուղղված այդ դիրքորոշումը:
Ու՞մ շահերն են անուշադրության մատնվում:
Որո՞նք են նման դիրքորոշման հետևանքները:

Դ
 ատողության քննադատական վերլուծության համար հաշվի են առնվում հետևյալ երեք հիմ
ն ական կետերը,
որոնք նյութին հաղորդում են տեքստի ձև՝

•
•
•

Կապակցվածություն (տեքստի տարբեր մասերի` որոշակի իմաստալից ձևով կապակցված լինելու
փաստը);
Համապատասխանություն (տեքստի՝ ընթերցողների համար ճանաչելի որոշակի համընդհանուր
ձևին համապատասխանելու փաստը) և
Տեքստային կապակցվածություն (տեքստի՝ մյուս տեքստերի հետ որևէ ձևով կապված լինելու փաս
տը):

Լ
 եզվական վերլուծության բարդ մեթոդը ներկայացված է սույն Ձեռնարկի «A» մոդուլում: Այդ մոդուլի մեջ Եվ
րոպական միութ
 յան և ՌԴ-ի հետ Հայաստանի Հանրապետության կնքած Հետընդունման մասին համաձայ
նագրերը ենթարկվել են ուսում
ն ասիրության և վերլուծության որպես մեկ ամբողջական փաստաթուղթ՝ Հայաս
տանի Հանրապետության և այդ պետությունների միջև հարաբերությունների համատեքստում:

Գործնական աշխատանք
Խնդրում ենք թարգմանել Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված Հե
տընդունման մասին համաձայնագրից բերված մեջբերում
ն երի 2-3 վերաձևակերպված հատվածները:
Խնդրում ենք օգտագործել «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտ
վության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագրի համապատասխան հոդ
վածների՝ անգլերենով ներկայացված բառերն ու արտահայտությունները: Կարող եք ինքներդ Ձեզ ստուգել՝
օգտվելով սույն Ձեռնարկի «A» մոդուլում ներկայացված թարգմանությունից:
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“реадмиссия” - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием компе
тентными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмотренных
настоящим Соглашением, лиц, незаконно пребывающих на территории государства запрашивающей Стороны.
Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального компетент
ного органа государства запрашивающей Стороны лиц, незаконно пребывающих на территории государства
запрашивающей Стороны, если установлено, что они являются гражданами государства запрашиваемой
Стороны.
Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального компетент
ного органа государства запрашивающей Стороны любого гражданина третьего государства или лицо без
гражданства, незаконно пребывающих на территории государства запрашивающей Стороны, если представ
лены доказательства того, что такое лицо:
a) на момент направления запроса о реадмиссии имеет законные основания для пребывания или проживания
на территории государства запрашиваемой Стороны;
б) незаконно прибыло на территорию государства запрашивающей Стороны непосредственно с территории
государства запрашиваемой Стороны
Запрос о реадмиссии лица направляется центральным компетентным органом государства запрашивающей
Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны. Центральный компетентный
орган государства запрашиваемой Стороны дает согласие на прием или мотивированный отказ в его приеме.
Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают передаваемым лицам документы, необхо
димые для их въезда на территорию своего государства.
Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может отказать в транзите лица в
случае, если:
a) существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита гражданин третьего
государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, религиозной,
национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе или по
признаку политических убеждений;
b) в государстве назначения или в другом государстве транзита гражданин третьего государства или лицо без
гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;
c) нахождение таких лиц на территории государства запрашиваемой Стороны является нежелательным, в
том числе по соображениям национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья
населения.
Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преимущественно
воздушным транспортом.
Расходы по передаче и возможному сопровождению до международного пункта пропуска через государст
венную границу государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 и пункте 1 статьи 3
настоящего Соглашения, несет запрашивающая Сторона.
2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в пункте 1 статьи 6 настоя
щего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона.
3. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 5 статьи 2 и пункте 3 статьи 3 настоящего Соглашения, и их
возможному сопровождению до международного пункта пропуска через государственную границу государства
запрашивающей Стороны несет запрашивающая Сторона.
По взаимной договоренности компетентные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи и кон
сультации экспертов по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
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Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ներկայացնել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլի հիմ
ն ա
կան գաղափարի հետ։
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-AԱՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ (ՌԵԱԴՄԻՍԻԱՅԻ) ՄԱՍԻՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ
Ներածություն, նպատակը
Այս գործընթացի երկկողմ բնույթը հետընդունման հիմ
ն ական բնորոշ գծերից մեկն է և դրա պարտադիր պայ
մանը: Հետընդունման ընդհանուր գործընթացի հիմքում ընկած է երկկողմ կամ, որոշ դեպքերում՝ բազմակողմ
միջազգային համաձայնագիրը:
Սույն մոդուլում տրամադրվում են էական տեղեկություններ միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ, և այն
կենտրոնանում է հետընդունման համաձայնագրերի բովանդակության վրա՝ մանրամասն վերանայելով դրանց
դրույթները:

Հետընդունման մասին համաձայնագրերը՝ որպես միջազգային
իրավունքի մաս
Միջազգային մակարդակով «համաձայնագիր» եզրույթը կարող է ունենալ ընդհանրական և հատուկ
իմաստներ՝
ա) Համաձայնագիրը որպես ընդհանրական եզրույթ՝
«Պայմանագրերի իրավունքի մասին» 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայում15 «միջազգային պայ
մանագիր» եզրույթն օգտագործվում է ամենալայն իմաստով: Մի կողմից դրանում պայմանագրերը16
սահմանվում են որպես «միջազգային համաձայնագրեր»՝ որոշակի առանձնահատկություններով:
Մյուս կողմից «միջազգային համաձայնագրեր» եզրույթն օգտագործվում է այնպիսի փաստաթղթերի
համար, որոնք չեն համապատասխանում «պայմանագիր» եզրույթի բնորոշմանը: Հետևաբար, «մի
ջազգային համաձայնագիր» եզրույթն իր ընդհանրական իմաստով ներառում է մի շարք միջազգային
փաստաթղթեր:
բ) Համաձայնագիրը որպես հատուկ եզրույթ՝
«Համաձայնագրերը» սովորաբար ավելի նվազ ֆորմալ բնույթ ունեն, և դրանց առարկան ունի ավելի
նեղ շրջանակ, քան «պայմանագրերի» առարկան:
Կա ընդհանուր միտում՝ կիրառելու «համաձայնագիր» եզրույթը երկկողմ կամ սահմանափակ բազմա
կողմ պայմանագրերի նկատմամբ: Համաձայնագրերով հիմ
ն ականում կարգավորվում են տնտեսա
կան, մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության հարցերը: Ներկայումս միջազ
գային փաստաթղթերի մեծամասնությունը համարվում են համաձայնագրեր (ՄԱԿ, 2014թ.):

Կոնվենցիան ընդունվել է 1969 թվականի մայիսի 22-ին և և ուժի մեջ է մտել 1980 թվականի հունվարի 27-ին:
Վիեննայի կոնվենցիայում ներկայացված բնորոշման համաձայն՝ «պայմանագիր» նշանակում է միջազգային
համաձայնագիր, որը գրավոր կնքվել է պետությունների միջև ու կարգավորվում է միջազգային իրավունքով, և կարող
է կազմված լինել մեկ փաստաթղթից կամ երկու կամ ավելի կապակցված փաստաթղթերից և ունենալ հատուկ
նշանակություն:
15
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Եվրոպական միությունը կիրառում է ստանդարտ մոտեցում իր արտաքին քաղաքականության փաս
տաթղթերի օգտագործման հարցում՝ հետևյալ կերպ սահմանելով միջազգային համաձայնագրերը՝
Միջազգային համաձայնագրերը՝ մի կողմից ԵՄ-ի և, մյուս կողմից՝ երրորդ պետության կամ երրորդ
կողմ հանդիսացող կազմակերպության միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքն են:
Այդ համաձայնագրերով սահմանվում են իրավունքներ և պարտավորություններ եվրոպական կառույց
ների և անդամ պետությունների համար:
Դրանք դառնում են Եվրոպական միության իրավակարգի մի մաս՝ դրանք ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից
կամ դրանցում նշված ամսաթվից (ԵՄ, 2014թ.):
Հետընդունման մասին համաձայնագրերը միջազգային հանրային իրավունքի և, մասնավորապես, միգրա
ցիայի վերաբերյալ միջազգային իրավունքի մաս են կազմում: Որպես այդպիսիք՝ դրանք երկու կողմերի միջև
միջազգային մակարդակով կնքված պայմանագրեր են՝ ամրագրելու համար անկանոն կարգավիճակով միգ
րանտներին վերադարձնելու և նրանց իրավունքներն ու պարտավորությունները սահմանելու շուրջ ձեռք բեր
ված համաձայնությունը: Այլ կերպ ասած՝ երկկողմ17 համաձայնագիրն այնպիսի պայմանագիր է, որով յուրա
քանչյուր կողմ մեկ կամ մի շարք խոստում
ներ է տալիս մյուս կողմին, կամ իրավական լեզվաշերտում՝ հա
մաձայնագիրը երկու կողմի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջությունն է: Համաձայնագիրն ինքնին
պաշտոնական փաստաթուղթ է, որով համաձայնությունն արտահայտվում է գրավոր ձևով: Հետընդունման
դեպքում այդ պայմանագրերի պայմանավորվող կողմեր հանդիսացող պետությունների պարտավորություննե
րը ներառում են իրենց քաղաքացիների, իսկ երբեմն որոշակի պայմաններով՝ նաև երրորդ երկրների քաղա
քացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետընդունումը:

Դրանք համաձայնագրով կամ ամբողջական հավելվածներով կամ կիրարկման արձանագրություններով ման
րամասն սահմանում են այս գործընթացի գործառական և տեխնիկական չափորոշիչները: Կիրարկման ար
ձանագրություններով սովորաբար սահմանվում են այն անձանց հետընդունման պայմանները, որոնց վրա
տարածվում է հետընդունման մասին համաձայնագիրը, ինչպես նաև՝ պատասխանատու (իրավասու) մարմին
ները, հետընդունման համար դիմելու և պատասխան ստանալու ժամ
կ ետները, հետ ընդունված անձանց փո
խադրման համար սահմանի անցման կետերը, ուղեկցումը կարգավորող կանոնները, առաջացող ծախսերի
մարումը և պայմանավորվող կողմերի տարածքով տարանցելու կանոնները (ՄՄԿ, 2010թ.)18:
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի մեծ մասը երկկողմ են: Հետընդունման մասին բազմակողմ համա
ձայ
նագրերն ավելի քիչ տարածում ունեն, քան երկկողմ համաձայնագրերը: Դրանց հիմնական տարբերությունն այն է, որ
հետընդունման մասին բազմակողմ համաձայնագրերը սովորաբար այնքան մանրամասն չեն, որքան երկկողմ համաձայ
նագրերը՝ հաշվի առնելով բանակցային գործընթացի բարդ բնույթը, որում ներգրավված են բազմաթիվ կողմեր (ՄՄԿ,
2010թ.):
18
Միևնույն ժամանակ դրանցով սահմանվում է, որ հետընդունման մասին համաձայնագիրը որպես գործառական
փաստաթուղթ պետք է լինի ինքնուրույն (անմիջականորեն կիրառելի), որի համար չի պահանջվում երկկողմ կիրարկման
արձանագրության կնքում (ԵՀ, 2011թ.):
17
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Հայաստանը որպես հետընդունման մասին համաձայնագրերի
կողմ
Պայմանավորվող կողմերի միջև անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարին ուղղված միջկառավարական համա
ձայնագրեր կնքելու, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և երրորդ երկրների քա
ղաքացիների վերադարձի, ընդունման, անկանոն կարգավիճակով տարանցման վերաբերյալ դրույթներ սահ
մանելու (հետընդունման պայմանագրեր) անհրաժեշտությունն ընդգծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում
միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության 2010 թվականի հայեցակարգում: Այն սահման
վում է որպես առանցքային միջոց, որն անհրաժեշտ է «Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անօ
րինական միգրացիայի կանխարգելման և օտարերկրյա պետության տարածքում առանց թույլտվության գտն
վող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձին ու հետագա վերաինտեգրմանն աջակցե
լու համար» (Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգ, 2010թ.): Այս նպատակի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետա
կան կարգավորման գերակայություններից է:
Մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստորագրել է 12 պայմանագրեր 13 երկրների
հետ, որոնցից 2-ը եվրոպական պետություններ են (Դանիայի Թագավորություն, Լիտվայի Հանրապետություն,
Լատվիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն և Բենիլ յուքսի պետություններ,
Բուլղարիա, Նորվեգիա, Չեխիայի Հանրապետություն), մեկը՝ ԱՊՀ երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ
վերջինը և ամենակարևորը՝ ԵՄ-ի հետ կնքված Հետընդունման համաձայնագիրն է: Հետընդունման մասին
համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ էին ընթանում Էստոնիայի, Կիպրոսի և Ռումինիայի հետ, բայց
դրանք դադարեցվել են ԵՄ-ի հետ համաձայնագրի կնքումից հետո (Զ. Բրունարսկա, 2013թ.): Ուկրաինայի
հետ համաձայնագրի նախագիծը ներկայումս հաստատվել է կողմերից երկուսի հետ: Մոլդովայի հետ բանակ
ցությունների առաջին փուլը տեղի է ունեցել 2014 թվականի ապրիլին:
Վերը նշված բոլոր համաձայնագրերն ամբողջությամբ գործում են, սակայն 2013 թվականին Եվրոպական մի
ության հետ Հետընդունման մասին համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետո դրանց կարևո
րությունը նվազել է: Այդ պայմանագրով չեն վերացվում ԵՄ անդամ պետությունների հետ նախկինում կնքված
երկկողմ համաձայնագրերը, սակայն հավանական է, որ ապագայում կկիրառվի ընդհանուր փաստաթուղթը,
քանի որ այն բխում է Եվրոպական միության՝ վերջերս ձևավորված քաղաքականությունից. անդամ պետու
թյունները պետք է կիրառեն հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերը (ոչ երկկողմ) վերադարձի բոլոր
դեպքերի նկատմամբ (ԵԽ, 2011թ.): Հետևաբար, ներկայումս Հայաստանի համար հետընդունման ոլորտում
ամենակարևոր մարտահրավերը ԵՄ-ի հետ կնքված համաձայնագրի կիրարկումն է: Հիմ
ն ավոր ուսում
ն ասի
րություն պահանջող մեկ այլ համաձայնագիր է Ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքված համաձայնագիրը,
քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի միգրանտների համար հիմ
ն ական նպատակակետ երկիրն է և, համա
պատասխանաբար, ակնկալվում է, որ այդ պետությունից վերադարձողների թիվն ամենամեծը կլինի:
2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև
ստորագրվեց համաձայնագիր առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման վերաբերյալ:19 ԵՄ-ի
անունից համաձայնագիրը ստորագրել են ԵՄ-ում Իռլանդիայի մշտական ներկայացուցիչ Ռորի Մոնթգոմերին
և Ներքին գործերով ԵՄ հանձնակատար Սեսիլիա Մալմշտրյոմը։ Հայաստանի Հանրապետության անունից
համաձայնագիրը ստորագրել է Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այդ համաձայնագրի
հիմ
ն ական նպատակն է փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա ձևավորել առանց թույլտվության բնակվող
անձանց հայտնաբերման և անվտանգ ու կանոնավոր վերադարձի արագ ու արդյունավետ ընթացակարգեր։
Համաձայնագիրը վավերացվել է նույն թվականի հոկտեմբերին։ Տեսականորեն, հետընդունման մեխանիզմն
այժմ պետք է ամբողջությամբ գործի։
Համաձայնագիրը պարունակում է մի շարք հիմ
ն ական տարրեր, որոնք ներառված են ԵՄ–ի և երրորդ երկր
ների միջև կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրերում: Հետընդունման հետ կապված պարտավորու
«Հետընդունման մասին» համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի հետ բանակցությունների պաշտոնական թույլտվու
թյան վերաբերյալ փաստաթուղթն ընդունվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ին: Բանակցությունները մեկնարկել են 2012
թվականի փետրվարին, իսկ համաձայնեցված տեքստը նախաստորագրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին:
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թյուններն ամբողջությամբ փոխադարձ բնույթ ունեն և վերաբերում են քաղաքացիներին, երրորդ երկրի քա
ղաքացիներին ու քաղաքացիութ
 յուն չունեցող անձանց՝ սահմանելով նաև վերջին երկու խմբի անձանց հետըն
դունման հետ կապված պարտավորության նախապայմանները: Համաձայնագրում շարադրված են համաձայ
նագրի գործնական կիրառման վերաբերյալ համաձայնություններ, այդ թվում՝ ժամկետներ, արագացված ըն
թացակարգի կիրառման պայմաններ, ծախսերի, տվյալների պաշտպանության, մարդու իրավունքների երաշ
խիքների վերաբերյալ և միջազգային այլ պարտավորությունների հետ կապված դրույթներ: Համաձայնագիրը
կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ տարածքում՝ բացառությամբ Իռլանդիայի, Դանիայի և
Միացյալ Թագավորության20: Կարևոր հանգամանք է այդ համաձայնագրի գերակայությունն ԵՄ անդամ պե
տությունների հետ առանձին կնքված հետընդունման մասին համաձայնագրերի նկատմամբ:21 Սա առաջին ան
գամն է, երբ նման դրույթն անմիջ ականորեն ներառվում է համաձայնագրում որպես առանձին կետ:
Սույն Համաձայնագրի դրույթները գերակայում են ցանկացած այլ՝ առանց թույլտվության բնակվող ան
ձանց հետընդունման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության դրույթների
նկատմամբ, որոնք 20-րդ հոդվածի համաձայն կնքվել են կամ կարող են կնքվել առանձին անդամ պետու
թյունների և Հայաստանի միջև՝ այնքանով, որքանով վերջինիս դրույթներն անհամատեղելի են սույն Հա
մաձայնագրի դրույթների հետ:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագրի 21–րդ հոդված
Եվս մեկ առանձին սկզբունքով սահմանվում է (ինչը պարտադիր պետք է նշվի), որ նույնիսկ հարկադիր վերա
դարձի վերաբերյալ այս փաստաթղթի շրջանակներում պետք է ապահովվեն կամավոր վերադարձի հնարավո
րությունները:
Հարցում ներկայացրած պետությունը պետք է նախապատվություն տա կամավոր վերադարձին, այլ ոչ թե
պարտադրված վերադարձին, եթե պատճառներ չկան հավատալու, որ այն կխոչընդոտի անձի վերադար
ձը հարցում ստացած պետություն:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագրի 2–րդ հոդված

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի նպատակը և
գործողության ոլորտը
Հ
 ետընդունման մասին համաձայնագրի ընդհանուր նպատակը կամ առարկան քաղաքացի չհանդիսացող այն
անձանց վերադարձնելն է ծագման կամ տարանցման երկիր, որոնք չունեն տվյալ պետության տարածքում
գտնվելու իրավական հիմքեր (ՄՄԿ, 2010թ.): Ընդհանրապես նման համաձայնագրերը ներառում են նաև ըն
թացակարգային դրույթներ միգրանտների փոխանցման, տարանցիկ փոխադրման կարգավորում
ն երի և պա
տասխանատվության մասով չափորոշիչների, քաղաքացիության ապացույցի պայմանների, ժամ
կ ետների և
գործողությունների ծախսերի վերաբերյալ: Այս ընթացակարգերի ճշգրիտ բնույթը կարող է էակ
 անորեն տար
բերվել, սակայն սովորաբար դրույթների ստանդարտ փաթեթը ներառվում է նման բոլոր պայմանագրերում:

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական մի ության միջև առանց թույլ տվության բնակվող անձանց հետընդունմ ան (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ Խորհրդի որոշման նախագծի մասին առաջարկությունը հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A72013-0289&language=EN:
20

Եվրոպական միության հետ կնքված հետընդունման մասին համաձայնագրում առաջին անգամ հստակորեն նշվում է, որ
ԵՀ հետընդունման մասին համաձայնագրի դրույթները գերակայում են ցանկացած երկկողմ համաձայնագրի դրույթների
նկատմամբ:
21
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Հետընդունման մասին համաձայնագրերի՝ որպես միջազգային
պայմանագրերի, բնորոշ հատկանիշները
Միջազգային համաձայնագիրն ավանդաբար ներառում է հետևյալ չորս կամ հինգ հիմ
ն ական բաղադրիչներ:
Առաջինը նախաբանն է, որտեղ նշվում են կողմերի անունները, և շարադրվում են պայմանագրի հիմ
ն ական
նպատակները: Հետընդունման մասին համաձայնագրերի նախաբանի հիմ
ն ական դերը անկանոն միգրա
ցիայի դեմ պայքարն է և միգրացիայի ոլորտում միջազգային համագործակցության կարողությունների զար
գացումը՝ միգրանտների վերադարձի հետ կապված համատեղ աշխատանքների միջոցով:
ա) Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը
Պայմանավորվող կողմերը, վճռական լինելով ամրապնդել իրենց համագործակցությունը անօրինական
միգրացիայի դեմ առավել արդյունավետ պայքարելու համար,
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Նախաբան
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը, այ
սուհետ` Կողմեր, ղեկավարվելով երկու պետությունների միջև բարիդրացիական, գործընկերային հարա
բերությունների, ինչպես նաև տարբեր բնագավառներում, այդ թվում` անօրինական միգրացիայի և անդր
սահմանային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի հարցերում նրանց միջև համագործակցու
թյան զարգացման ձգտումով,
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Նախաբան

բ) ինչպես նաև բարեհաջող վերադարձի մեխանիզմ
ն երի ստեղծումը
Ցանկանալով սույն Համաձայնագրի միջոցով և փոխադարձության հիման վրա ստեղծել արագ և արդյու
նավետ ընթացակարգեր այն անձանց հայտնաբերման և անվտանգ ու կանոնակարգված վերադարձի
համար, որոնք չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում Հայաստանի կամ Եվրոպական միության
անդամ պետություններից մեկի տարածք մուտք գործելու, այնտեղ գտնվելու կամ բնակվելու համար պա
հանջները, և դյուրացնել այդպիսի անձանց տարանցումը՝ համագործակցության ոգով,
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Նախաբան
Կողմերը, համոզված լինելով, որ Կողմերի պետությունների տարածքներում անօրինականորեն գտնվող
անձանց ռեադմիսիայի կարգը սահմանող` Կողմերի միջև համաձայնեցված սկզբունքների և նորմերի
իրագործումը միգրացիոն գործընթացների կարգավորման կարևոր բաղադրիչ է և ներդրում անօրինական
միգրացիայի ու կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում,
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Նախաբան

Ցանկացած միջազգային համաձայնագրի առաջին հոդվածով ներկայացվում են տվյալ պայմանագրում գոր
ծածվող սահմանում
ն երը: Ավելին, պրակտիկայում պայմանագրերի ընդունումից հետո այդ սահմանում
ն երն
հաճախ դառնում են ազգային իրավական համակարգի հիմքը տվյալ հարցի առնչությամբ, ինչպես նաև՝ մաս
նագիտական լեզվաշերտի հիմքն՝ այս համաձայնագրերի կիրարկման գործընթացում ներգրավված անձանց
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համար: Լավագույն օրինակը «հետընդունում» եզրույթն է: Այն, սովորաբար, բառացի թարգմանվում է և օգ
տագործվում մի շարք լեզուներում առանց իմաստային փոփոխության:

«Ռեադմիսիա»՝ հայցող Կողմի պետության տարածքում անօրինականորեն գտնվող անձանց՝ սույն Հա
մաձայնագրով նախատեսված կարգով, պայմաններով և նպատակներով հանձնումը հայցող Կողմի պե
տության իրավասու մարմինների կողմից և նրանց ընդունումը հայցվող Կողմի պետության իրավասու մար
մինների կողմից:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր

Համաձայնագրի «Սահմանում
ն եր» բաժնում ներկայացված եզրույթները համարվում են պաշտոնական աղ
բյուր, որոնք հիմք են ծառայում միգրացիայի կառավարման՝ միջազգայնորեն ճանաչված եզրույթների ձևա
վորման համար: Եզրույթների և սահմանում
ն երի վերաբերյալ համընդհանուր պատկերացում ձևավորելն էա
կան նշանակություն ունի միգրացիայի կառավարման նկատմամբ համագործակցության վրա հիմնված մոտեց
ման համար (ՄՄԿ, 2004ա):22
Միջազգային պայմանագրերի վերջնական դրույթները հիմ
ն ականում վերաբերում են այնպիսի վարչական
հարցերի, ինչպիսիք են համաձայնագրի գործողության պայմանները և ժամ
կ ետը, դադարեցման կարգը, լե
զուն (լեզուները), ամսաթվերն ու ստորագրությունները և այլն: Հետընդունման մասին համաձայնագրերի դեպ
քում այս բաժնում նաև նշվում է տարածքային կիրառությունը: Ինչ վերաբերում է Եվրոպական միության և
Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված համաձայնագրի տարածքային կիրառությանը, ապա պետք է
նշել, որ Միացյալ Թագավորությունը և Իռլանդիան մասնակցում են Եվրոպական միության կողմից Հայաս
տանին ուղղված ծանուցման համաձայն, մինչդեռ Դանիան չի մասնակցում:

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի հատուկ բովանդակու
թյունը
Պայմանագրի էությունը բացահայտվում է այն հոդվածներում, որոնցում ներկայացվում է, թե ինչի շուրջ են
կողմերը համաձայնության եկել: Ինչպես արդեն նշվել է, հետընդունման մասին համաձայնագրի առարկան
միգրանտների վերադարձն է: Այս համաձայնագրերը նպատակաուղղված են երկրի տարածքում գտնվելու
իրավական հիմքեր չունեցող, քաղաքացի չհանդիսացող անձանց ինքնության հաստատման գործընթացը և
ծագման կամ տարանցման երկիր նրանց վերադարձը դյուրացնելուն: Այս հարցերն արտացոլվում են այն բա
ժիններում, որոնցով սահմանվում են հետընդունման վերաբերյալ պարտավորություններն ու հետընդունման
ընթացակարգը, ինչպես նաև մի քանի այլ հատուկ հոդվածներում:

Հետընդունման հետ կապված պարտավորությունները
Հետ ընդունվող անձինք. երկրի քաղաքացիները
Միջազգային պայմանագրերի վրա հիմնված հետընդունման գործընթացը միաժամանակ նաև միջազգային
սովորութային իրավունքի առարկան է, որը պարտավորեցնում է յուրաքանչյուր երկրի ապահովել իր քաղա
քացիների վերադարձը: Սա հետընդունման ենթակա անձանց հիմ
ն ական խումբն է:

Եզրույթների վերաբերյալ հավելյալ
(R.E.A.D.M.I.T Manual) «E» մոդուլը:
22
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Հայաստանը հետ է ընդունում բոլոր անձանց, ովքեր չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում հար
ցում ներկայացրած անդամ պետության տարածք մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ բնակվե
լու գործող պայմանները՝ պայմանով, որ նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 3(1) հոդված
Հայցվող Կողմի պետության իրավասու մարմինները հայցող Կողմի պետության կենտրոնական իրավա
սու մարմ
ն ի հայցով ընդունում են հայցող Կողմի պետության տարածքում անօրինականորեն գտնվող ան
ձանց, եթե հաստատված է, որ նրանք հանդիսանում են հայցվող Կողմի պետության քաղաքացիներ:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման մասին» համաձայնագրի 2(1) հոդված

Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև համաձայնագրում նաև հստակորեն նշվում է,
որ ստորագրող կողմերը հետ են ընդունում հետ ընդունվող անձանց չամուսնացած երեխաներին, ինչպես նաև
այլ քաղաքացիություն ունեցող նրանց ամուսիններին՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջիններս ունեն
բնակության անկախ իրավունք: Հայաստանը, մասնավորապես, հետ է ընդունում նաև այն անձանց, որոնք
անդամ պետության տարածք մուտք գործելուց հետո հրաժարվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղա
քացիությունից՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անդամ պետությունն այդ անձանց առնվազն երաշխավորել
է հպատակագրում:

Հետ ընդունվող անձինք. երրորդ երկրի քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք
Հետընդունման մասին համաձայնագրերը կիրառվում են կողմերի՝ անկանոն կարգավիճակով քաղաքացինե
րի նկատմամբ, ինչպես նաև անկանոն կարգավիճակում գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքա
ցիություն չունեցող անձանց նկատմամբ՝ պայմանով, որ նրանք հարցում ստացած պետության հետ ակնհայտ
կապ ունենան, մասնավորապես՝ երրորդ երկրի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ա) հետընդունման
դիմումը ներկայացնելու պահին ունեն Հայաստանի կողմից տրված վավեր վիզա կամ բնակության թույլտվու
թյուն, կամ բ) Հայաստանի տարածքում գտնվելուց կամ տարածքով անցնելուց հետո անօրինականորեն և
ուղղակիորեն մուտք են գործել անդամ պետությունների տարածք: Երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղա
քացիություն չունեցող անձանց հետընդունումն այն հարցն է, որի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելն
ամենից դժվարն է: Դժվարություն է առաջացնում այն փաստն ապացուցելը, որ մինչև հարցում ներկայաց
րած պետության տարածք մուտք գործելը՝ նրանք անցել են երկրի տարածքով: Այնուամենայնիվ, երրորդ երկ
րի քաղաքացիների հետընդունման դեպքում հարցում ներկայացրած պետությունը ստիպված չէ հաստատել
հետ ընդունվող անձի ինքնությունը: Բավարար է ապացուցելը, որ անձը եկել է հարցում ստացած պետության
տարածքից, իսկ վերադարձը կատարվել է հետընդունման հետ կապված նախապայմաններին համապատաս
խան: Անձի ինքնությունը հաստատելու ու նրան հեռացնելու և ծագման երկիր ուղարկելու պարտականությունը
վերապահված է հարցում ստացած պետությանը: Հարցում ստացած պետությունն իր հերթին կարող է համա
ձայնագրում նախատեսված կարգով անձին հետ ուղարկել, եթե հետընդունումը սխալ է կատարվել: Համապա
տասխան հոդվածի վերաբերյալ դիտարկում
ն երը կներկայացվեն տեքստում:
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Հայաստանը հետ է ընդունում երրորդ երկրի բոլոր քաղաքացիներին կամ քաղաքացիություն չունեցող
անձանց, որոնք չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում հարցում ներկայացրած անդամ պետու
թյան տարածք մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ բնակվելու գործող պայմանները՝ պայմա
նով, որ ապացուցված է կամ կարող է հիմ
ն ավորված ձևով ենթադրվել տրամադրված առերևույթ (prima
facie) ապացույցների հիման վրա, որ այդպիսի անձինք՝
ա) հետընդունման դիմումը ներկայացնելու պահին ունեն Հայաստանի կողմից տրված վավեր վիզա կամ
բնակության թույլտվություն, կամ
բ) անօրինականորեն և ուղղակիորեն մուտք են գործել անդամ պետության տարածք Հայաստանի տա
րածքում գտնվելուց կամ տարածքով անցնելուց հետո:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 4(1) հոդված
Հայցվող Կողմի պետության իրավասու մարմինները հայցող Կողմի պետության կենտրոնական իրավասու
մարմ
ն ի հայցի հիման վրա հետ են ընդունում հայցող Կողմի պետության տարածքում անօրինականորեն
գտնվող երրորդ երկրի ցանկացած քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի, եթե ներկայացված
են Կիրարկման արձանագրությունում թվարկված ապացույցներն առ այն, որ այդ անձը՝
ա) ռեադմիսիայի մասին հարցում ուղարկելու պահին հայցվող Կողմի պետության տարածքում գտնվելու
կամ բնակվելու օրինական հիմքեր ունի,
բ) հայցող Կողմի պետության տարածք է ժամանել անօրինական կերպով անմիջապես հայցվող Կողմի
պետության տարածքից:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր

Վերը նշված անձանց կատեգորիաներին (երկրի քաղաքացիներին, երրորդ երկրի քաղաքացիներին, քաղա
քացիություն չունեցող անձանց) առնչվող ապացուցման միջոցները ներառված են հետընդունման մասին յու
րաքանչյուր համաձայնագրի հավելվածներում կամ կիրարկման արձանագրություններում23:

Հետընդունման ընթացակարգը
Հետ ընդունվող անձանց առնչությամբ հետընդունման մասին համաձայնագրերում պետք է հստակորեն ձևա
կերպվեն այն ընթացակարգերը, որոնցով սահմանվում են առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետըն
դունման ժամ
կ ետները և կարգը: Դրանցում ներկայացվում են հետընդունման գործընթացի՝ ըստ առանձին
դեպքերի իրականացման կարգին ներկայացվող տեխնիկական և այլ մանրամասն պահանջներ: Հաշվի առ
նելով հետընդունման մասին համաձայնագրերի երկկողմ (կամ բազմակողմ) բնույթը՝ պայմանագրերով պետք
է սահմանվի պայմանավորվող կողմերի իրավասու մարմինների միջև համագործակցության կարգը: Անձին
հետ ընդունելու կամ փոխանցելու գործընթացը սկսվում է հարցում ներկայացրած պետության կողմից հար
ցում ստացած պետությանը հետընդունման դիմումը պաշտոնական մակարդակով ներկայացնելով:

Քաղաքացիության ապացուցման մասին առավել մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են հետընդունման
վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «I» մոդուլում:
23
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Հետ ընդունվող անձի փոխանցման համար պահանջվում է հետընդունման դիմումի ներկայացում հարցում
ստացած պետության իրավասու մարմ
ն ին:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 7(1) հոդված
Անձի ռեադմիսիայի մասին հայցը հայցող Կողմի պետության կենտրոնական իրավասու մարմինն ուղար
կում է հայցվող Կողմի պետության կենտրոնական իրավասու մարմ
ն ին հայցող Կողմի պետության տվյալ
անձի անօրինականորեն մուտք գործելու կամ հայցող Կողմի պետության տարածքում անօրինականորեն
գտնվելու փաստը հաստատելու և (կամ) նրա անձը հաստատելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթաց
քում: Հայցվող Կողմի պետության կենտրոնական իրավասու մարմինն անձի ռեադմիսիայի վերաբերյալ
հայցը ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ընդունելու համաձայնություն է տալիս կամ
նրան ընդունելու հիմ
ն ավորված մերժում, եթե հայցվող Կողմի պետության իրավասու մարմինները հաս
տատել են անձի փոխանցման համար՝ սույն Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետով և 3-րդ հոդվածի
1-ին կետով նախատեսված անհրաժեշտ պայմանների բացակայությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 4-րդ հոդված

Հետընդունման դիմումը ներկայացվում է ընդհանուր ձևաչափով: Դիմումի մեջ նշվում են հետ ընդունվող անձի
տվյալները (օրինակ՝ անունները, ազգանունները, ծննդյան տարեթիվը, ծննդյան վայրը, բնակության վայրը),
այն միջոցները, որոնք քաղաքացիության վերաբերյալ հիմք կամ առերևույթ ապացույց են համարվում, ինչ
պես նաև հետ ընդունվող անձի լուսանկարը: Դիմումը որոշ դեպքերում կարող է մերժվել, եթե փոխանցվող
անձն ունի վավեր փաստաթուղթ, որը հաստատում է նրա կապը հարցում ստացած պետության հետ:

Եթե հետ ընդունվող անձն ունի վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ կամ անձը հաստատող փաստա
թուղթ, իսկ երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց դեպքում՝ հարցում
ստացած պետության վավեր վիզա կամ բնակության թույլտվություն, ապա տվյալ անձի փոխադրումը կա
րելի է իրականացնել առանց հարցում ներկայացրած պետության կողմից հարցում ստացած պետության
իրավասու մարմ
ն ին հասցեագրված՝ 12(1) հոդվածում նշված հետընդունման դիմում կամ գրավոր ծանու
ցում ներկայացնելու պահանջի:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 7(2) հոդված

Բացի դրանից՝ հետընդունման դիմումի մեջ տեղեկություններ են ներառվում այն հատուկ պայմանների վե
րաբերյալ, եթե այդպիսիք առկա են, որոնք անհրաժեշտ է ապահովել փոխանցման ժամանակ: Դրանցից են
հատուկ խնամքը, պաշտպանությունը, անվտանգության միջոցառում
ն երը կամ անձի առողջության վերաբե
րյալ տեղեկությունները, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել առանձին դեպքերում: Հետընդունման դիմումի
համաձայնեցված ձևը, որպես կանոն, կցվում է համաձայնագրերին կամ ներառվում է կիրարկման արձանագ
րության մեջ: Բոլոր համաձայնագրերում նաև ներառվում են մի քանի հավելվածներ (կամ կիրարկման ար
ձանագրության համապատասխան հոդվածներ), որոնք վերաբերում են քաղաքացիության մասին հիմք կամ
առերևույթ ապացույց, ինչպես նաև երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հե
տընդունման հետ կապված պայմանները բավարարելու համար անհրաժեշտ հիմք կամ առերևույթ ապացույց
համարվող փաստաթղթերին:
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Հարցում ստացած պետության կողմից դրական պատասխան ուղարկվելուց հետո հարցում ներկայացրած պե
տությունը սկսում է կազմակերպել մեկնումը: Հարցում ստացած պետության դիվանագիտական կամ հյուպա
տոսական ներկայացուցչությունը տրամադրում է վերադարձի համար նախատեսված օրինակելի ճամփորդա
կան փաստաթուղթ, կամ հարցում ներկայացրած պետությունը հիմք է ընդունում համաձայնեցված ձևաչափով՝
վերադարձի միակողմանի փաստաթուղթը:
Այն բանից հետո, երբ Հայաստանը դրական է արձագանքում հետընդունման դիմումին, Հայաստանի
իրավասու դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչությունը, անկախ հետ ընդունվող անձի
ցանկությունից, միանգամից, անվճար և ոչ ավելի, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրա
մադրում է հետ ընդունվող անձի վերադարձի համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթուղթը:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 3(4) հոդված
Անհրաժեշտության դեպքում հայցվող Կողմի պետության իրավասու մարմինները փոխանցվող անձանց
տրամադրում են իրենց երկրի տարածք մուտք գործելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 2(2) հոդված

Հետընդունման գործընթացի ժամկետները
Ստորև ներկայացված աղ յուսակում նշված են «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության
միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրով հե
տընդունման գործընթացի համար սահմանված ժամ
կ ետները:
Գործողությունը

Ժամ
կ ետը

Իրավասու մարմինը

Հետընդունման դիմում ներկա
յացնելը

Հարցում ներկայացրած պետության
իրավասու մարմ
ն ի կողմից երրորդ
երկրի քաղաքացու կամ քաղաքա
ցիություն չունեցող անձի՝ պետու
թյան տարածք մուտք գործելու, նրա
տարածքում գտնվելու կամ բնակ
վելու համար գործող պայմաններին
չհամապատասխանելու կամ այլևս
չհամապատասխանելու հանգա
մանքը պարզելուց ինն ամիս անց

Իրավասու մարմինները

Հետընդունման դիմումին պա
տասխանելը

Հետընդունման դիմումն ստանալու
օրվանից հետո տասներկու օրացու
ցային օրերի ընթացքում

Իրավասու մարմինները

Հետ ընդունվող անձի վերա
դարձի համար պահանջվող
ճամփորդական փաստաթուղ
թը տրամադրելը

Հայաստանի կողմից հետընդուն
ման դիմումը բավարարվելուց հետո
երեք աշխատանքային օրերի ըն
թացքում24

Հայաստանի դիվանագիտական
կամ հյուպատոսական ներկայա
ցուցչությունը

Եթե Հայաստանը երեք աշխատանքային օրերի ընթացքում չի տրամադրել ճամփորդական փաստաթուղթը, ապա
համարվում է, որ այն ընդունում է արտաքսման նպատակով ԵՄ օրինակելի ճամփորդական փաստաթղթի օգտագործումը:
24
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Գործողությունը

Ժամ
կ ետը

Իրավասու մարմինը

Նոր ճամփորդական փաս
տաթուղթ տրամադրելն այն
դեպքում, երբ շահագրգիռ
անձի փոխանցումը հնարավոր
չէ նախապես տրամադրված
ճամփորդական փաստաթղթի
վավերականության ժամ
կ ետը
լրանալու պատճառով

Երեք աշխատանքային օրերի ըն
թացքում

Հայաստանի դիվանագիտական
կամ հյուպատոսական ներկայա
ցուցչությունը

Արագացված կարգով հետըն
դունման դիմում ներկայացնելը

Անձին արգելանքի վերցնելուց հե
տո երկու աշխատանքային օրերի
ընթացքում

Իրավասու մարմինը

Արագացված կարգով հետըն
դունման դիմումին պատաս
խանելը

Երկու աշխատանքային օրերի ըն
թացքում

Իրավասու մարմինը

Հետ ընդունվող անձի հետ
հարցազրույց անցկացնելն այն
դեպքում, երբ քաղաքացիու
թյան ապացուցման համար
պահանջվող փաստաթղթերից
ոչ մեկը չի կարող ներկայացվել

Հետընդունման դիմումն ստացվե
լուց հետո հինգ աշխատանքային
օրերի ընթացքում

Համապատասխան դիվանագի
տական կամ հյուպատոսական
ներկայացուցչությունները

Անձին հարցում ստացած կող
մի տարածք փոխանցելը

Համաձայնությունն ստացվելուց հե
տո երեք ամսվա ընթացքում

Իրավասու մարմինը

Փոխանցման հետ կապված
մանրամասների վերաբերյալ
ծանուցելը

Առնվազն երկու աշխատանքային
օրեր առաջ

Իրավասու մարմինը

Հետընդունմանն առնչվող պա
հանջների խախտմամբ իրա
կանացված հետընդունման
դեպքում վերադարձն ապահո
վելը

Հետընդունմանն առնչվող պահանջ
ների խախտմամբ հետ ընդունված
անձանց փոխանցումից հետո վեց
ամսվա ընթացքում

Իրավասու մարմինը

Տարանցման դիմումին պա
տասխանելը

Դիմումն ստանալուց հետո երեք
աշխատանքային օրերի ընթացքում

Իրավասու մարմինը

Տարանցող անձանց փոխան
ցելը

Հարցման վերաբերյալ համաձայ
նությունն ստանալուց հետո երեսուն
օրվա ընթացքում

Իրավասու մարմինը

Քաղաքացիությունը հաստատելու հիմքը
Քաղաքացիությունը հաստատելու հիմքը էական նշանակություն ունի: Հետընդունման մասին համաձայնագ
րում սովորաբար ներառվում են այն դրույթները, որոնք առնչվում են հետընդունման ենթակա անձանց քաղա
քացիությունը հաստատող կամ երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման հետ կապված պայմանների
(այսինքն՝ հարցում ստացած պետության տարածք նրանց մուտքի, պետության տարածքում ճամփորդելու) և
հետընդունման համար անհրաժեշտ հիմքերի առկայության վերաբերյալ ապացույցին: Բոլոր համաձայնագրե
րում նաև ներառվում են մի քանի հավելվածներ, որոնք վերաբերում են քաղաքացիության մասին հիմք կամ
առերևույթ ապացույց, ինչպես նաև երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
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հետընդունման հետ կապված պայմանները բավարարելու համար անհրաժեշտ հիմք կամ առերևույթ ապա
ցույց համարվող փաստաթղթերին: Այս փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել նաև կիրարկման արձանագ
րություններում25:

Արագացված կարգը
Համաձայնագրերում արագացված կարգ մեծ մասամբ նախատեսվում է այն դեպքերի համար, երբ հետըն
դունման ենթակա անձը հարցում ստացած պետության տարածքից սահմանն առանց թույլտվության ուղղա
կիորեն հատելուց հետո սահմանային տարածքում արգելանքի է վերցվել: Այս դեպքերում հարցում ներկայաց
րած պետությունը հետընդունման դիմում կարող է ներկայացնել անձին արգելանքի վերցնելուց հետո երկու
աշխատանքային օրերի ընթացքում:
Չխախտելով 2-րդ պարբերության դրույթները, եթե անձն արգելանքի է վերցվել հարցում ներկայացրած
պետության սահմանային տարածքում՝ ներառյալ օդանավակայաններում, սահմանն անօրինականորեն
հատելուց հետո` ուղևորվելով անմիջապես հարցում ստացած պետության տարածքից, ապա հարցում ներ
կայացրած պետությունը հետընդունման դիմումը կարող է ներկայացնել տվյալ անձին արգելանքի վերց
նելուց հետո երկու օրվա ընթացքում (արագացված ընթացակարգ):
ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև համաձայնագրի 7-րդ հոդված
Արագացված կարգը գործնականում հազվադեպ է կիրառվում: ԵՄ որոշ անդամ պետություններ ընդհանրա
պես չեն կիրառել այս դրույթը՝ չնայած այն մշտապես ներառվում է համաձայնագրերում: Ռուսաստանի Դաշ
նության հետ համաձայնագրում ներառված չէ այնպիսի հատուկ դրույթ, ինչպիսին արագացված կարգն է:

Տարանցման հետ կապված գործողությունները
«Տարանցում» նշանակում է երրորդ երկրի քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի անցումը
հարցում ստացած պետության տարածքով հարցում ներկայացրած պետությունից նշանակման երկիր ճա
նապարհորդելիս:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 1-ին հոդված

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի մեծամասնության մեջ, այդ թվում՝ Ռուսաստանի Դաշնության և
Եվրոպական միության հետ Հայաստանի Հանրապետության համաձայնագրերում ներառվում են հարցում
ստացած երկրի տարածքով տարանցման վերաբերյալ դրույթներ այն անձանց հեռացման դեպքում, որոնք
չեն կարող անմիջապես վերադարձվել իրենց ծագման երկրներ: Հետևաբար, հարցում ներկայացրած պետու
թյունը կարող է տարանցման գործընթացը կարգավորելու համար դիմումի ձև մշակել: Ի տարբերություն եր
րորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման բնականոն գործընթացի՝ հարցում ստացած պետությունը կարող
է մերժել այս հարցումը, որովհետև տարանցումը կարող է առաջացնել մի շարք խնդիրներ, օրինակ՝

25

Այս խնդրի առանձնահատկությունները մանրամասնորեն կքննարկվեն ձեռնարկի «I» մոդուլում:
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Տարանցումը Հայաստանի կամ անդամ պետության կողմից կարող է մերժվել՝
ա) եթե լուրջ վտանգ կա, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը նպա
տակակետ հանդիսացող պետության կամ տարանցման այլ պետության սահմաններում կենթարկվի խոշ
տանգման կամ այլ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կամ մահապատժի
կամ կհետապնդվի ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության
կամ քաղաքական հայացքների հիմքով,
բ) եթե երրորդ երկրի քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը հարցում ստացած պետության
կամ տարանցիկ որևէ այլ պետության սահմաններում կարող է ենթարկվել քրեական պատժամիջոցների,
կամ
գ) հանրային առողջության, ազգային անվտանգության, հասարակական կարգի հիմքերով կամ հարցում
ստացած պետության ազգային այլ շահերից ելնելով:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 14(3) հոդված
Հայցվող Կողմի պետության կենտրոնական իրավասու մարմինը կարող է մերժել անձի տարանցումն այն
դեպքում, եթե՝
ա) կա սպառնալիք, որ նշանակման վայրի պետությունում կամ տարանցման այլ պետությունում երրորդ
պետության քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը կենթարկվեն խոշտանգում
ն երի, ան
մարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, մահապատժի կամ
հետապնդման ռասայական, կրոնական, ազգային պատկանելության հատկանիշի համար, ինչպես նաեւ
որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելու կամ քաղաքական համոզմունքների հատկանիշի համար,
բ) նշանակման վայրի պետությունում կամ տարանցման այլ պետությունում երրորդ պետության քաղաքա
ցին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը ենթարկվելու է քրեական հետապնդման կամ պատժի,
գ) այդ անձանց գտնվելը հայցվող Կողմի պետության տարածքում անցանկալի է, այդ թվում` ազգային
անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման կամ բնակչության առողջության պահպանման
նկատառում
ն երով:
«Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 6(7) հոդված

Տարանցումը սովորաբար իրականացվում է օդային տրանսպորտով, սակայն տրանսպորտի այլ միջոցների
օգտագործումը նույնպես հնարավոր է:
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Տարանցման գործողությունների վերաբերյալ դիմումը հարցում ստացած պետության իրավասու մարմ
ն ին
պետք է ներկայացվի գրավոր և պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը՝
ա) տարանցման տեսակը (օդային, ծովային կամ ցամաքային), տարանցման այլ հնարավոր պետություն
ներ կամ նախատեսված վերջնական նպատակակետ հանդիսացող պետություն,
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 15(1) հոդված
Կողմերը ձգտում են իրագործել երրորդ պետությունների քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց տարանցումը մեծ մասամբ օդային տրանսպորտով:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 6(10) հոդված

Ծախսերը
Հետընդունման մասին բոլոր համաձայնագրերում սովորաբար նախատեսվում է, որ բոլոր ծախսերը՝ ներա
ռյալ տարանցման հետ կապված ծախսերը, հոգում է հարցում ներկայացրած պետությունը:

Չսահմանափակելով իրավասու մարմինների՝ հետ ընդունվող անձի կամ երրորդ կողմի հետընդունման
հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման իրավասությունը՝ տրանսպորտային բոլոր ծախսերը, կապված
հետընդունման և տարանցման գործողությունների հետ, համաձայն սույն Համաձայնագրի, մինչև նպա
տակակետ հանդիսացող պետության սահման կատարում է հարցում ներկայացրած պետությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 16-րդ հոդված
Սույն Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետում եւ 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված անձանց փոխանց
ման եւ մինչեւ հայցվող Կողմի պետության պետական սահմանի միջազգային անցակետ հնարավոր ու
ղեկցման ծախսերը կրում է հայցող Կողմը:
Սույն Համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված անձանց փոխանցման, ուղեկցման ու տարանց
ման և նրանց հնարավոր վերադարձի հետ կապված ծախսերը կրում է հայցող Կողմը:
Սույն Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետում և 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված անձանց փո
խանցման և նրանց՝ մինչև հայցվող Կողմի պետության պետական սահմանի միջազգային անցակետ հնա
րավոր ուղեկցման ծախսերը կրում է հայցող Կողմը:
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 9-րդ հոդված

Այնուամենայնիվ, հարցում ներկայացրած պետությունն իր հերթին կարող է փոխանցված անձից կամ երրորդ
անձանցից ստանալ ծախսերի փոխհատուցում նշված կարգով՝ «չսահմանափակելով իրավասու մարմինների՝
հետ ընդունվող անձից կամ երրորդ անձանցից հետընդունման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում ստա
նալու իրավունքը»: Այս դրույթի կիրառումը գործնականում դժվար է: Սովորաբար վերադարձած միգրանտնե
րը անհրաժեշտ միջոցներ չեն ունենում: Բացի դրանից՝ գոյություն չունեն հստակ չափորոշիչներ, որոնց հիման
վրա կատարվում է ծախսերի փոխհատուցումը:

44

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Տվյալների պաշտպանությունը
Փոխանցվող անձի վերաբերյալ տվյալների փոխանցման հիմքում ընկած են համաչափության, նպատակա
հարմարության սկզբունքները և այն պահանջը, որ այդպիսի տեղեկությունները իրավասու մարմինների կող
մից փոխանցվեն միայն այն դեպքում, եթե դա անհրաժեշտ է սույն Համաձայնագրի կիրարկման համար:
Բազմաթիվ ուղեցույցներում առավել մանրամասն ցուցում
ն եր են տրամադրվում տեղեկությունները հավաքելու
և անձնական տվյալներն օգտագործելու վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, հետընդունման դիմումը և կից փաս
տաթղթերը սովորաբար կարող են փոխանցվել էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն՝ ֆաքսով կամ էլեկտրո
նային փոստով:

Հետընդունմանն առնչվող պահանջների խախտմամբ իրականացված հետընդունումը
Հետընդունումը միջոլորտային հարց է, որն ընդգրկում է այնպիսի բարդ բնագավառ, ինչպիսին ինքնության
կառավարումն է, հետևաբար այս գործընթացում կարող են թույլ տրվել սխալներ: Այդպիսի դեպքերում հար
ցում ներկայացրած պետությունը հետ է ընդունում հետընդունմանն առնչվող պահանջների խախտմամբ հետ
ընդունված անձանց:
Հարցում ներկայացրած պետությունը հետ է ընդունում հարցում ստացած պետության կողմից հետ ընդուն
ված ցանկացած անձի, եթե տվյալ անձի փոխադրումից հետո վեց ամսվա ընթացքում հաստատվում է, որ
սույն Համաձայնագրի 3-6-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջները չեն կատարվել: Նման դեպքերում
սույն Համաձայնագրի ընթացակարգային դրույթները կիրառվում են համապատասխան փոփոխություն
ներով, և տրամադրվում է հետ ընդունվող անձի իրական ինքնությանը և քաղաքացիությանը վերաբերող
հասանելի ող ջ տեղեկատվությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 13-րդ հոդված

Կիրարկումը և կիրառումը
ԵՄ-ի հետ կնքված հետընդունման մասին բոլոր համաձայնագրերի ստանդարտ ընթացակարգով նախատես
վում է պայմանավորվող կողմերի ներկայացուցիչներից կազմված համատեղ կոմիտեի ստեղծում: Կոմիտեի
կազմը կարող է համալրվել երկու կողմերի փորձագետներով: Կոմիտեն պատասխանատու է համաձայնագրի
կիրարկման գործընթացը դիտանցելու և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխան փոփոխություննե
րի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու համար:
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Պայմանավորվող կողմեր
 ը միմյանց տրամադրում են փոխադարձ օգնություն սույն Համաձայնագրի կի
րառման և մեկնաբանման հարցում: Այդ նպատակով նրանք ստեղծում են հետընդունման հարցերով հա
մատեղ կոմիտ
 ե (այսուհետ՝ կոմիտե), որը մասնավորապես ունենալու է հետևյալ խնդիրները.
ա) դիտանցել և փոխանակել սույն Համաձայնագրի կիրառմանն առնչվող տեղեկատվություն՝ բացառու
թյամբ անձնական տվյալների,
բ) լուծել սույն Համաձայնագրի դրույթների մեկնաբանումից կամ կիրառումից բխող խնդիրներ,
գ) որոշում կայացնել այն կիրարկման մեխանիզմ
ն երի վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են սույն Համա
ձայնագրի միօր
 ինակ կիրառման համար,
դ) իրականացնել տեղեկատվության կանոնավոր փոխանակում կիրարկող արձանագրությունների վերա
բերյալ՝ կազմված առանձին անդամ պետությունների և Հայաստանի կողմից սույն Համաձայնագրի 20-րդ
հոդվածի համաձայն,
ե) առաջարկություններ ներկայացնել սույն Համաձայնագրում և դրա հավելվածներում փոփոխություններ
կատարելու վերաբերյալ:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագրի 19(1) հոդված

Ռ
 ուսաստանի հետ կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրի դեպքում գործընթացն ավելի հեշտ և ուղ
ղակիոր
 են կառավարվում է համաձայնագրի կիրարկման համար պատասխանատու իրավասու մարմինների
կողմից:
По взаимной договоренности компетентные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи и
консультации экспертов по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագրի 12(1) հոդված

Հետընդունման մասին համաձայնագրերը և մարդու
իրավունքները
Տ
 արբեր զեկույցներում և ակադեմիական ուսում
ն ասիրություններում ընդգծվում է այն հանգամանքը, որ հե
տընդունման մասին համաձայնագրերում մշտապես շոշափվում են մարդու իրավունքներին և արժանապատ
վությանն առնչվող կարևոր հարցեր26: Դա հիմ
ն ականում վերաբերում է այն փաստին, որ հարցում ստացած՝
կողմ հանդիսացող երկրներից շատերը մարդու իրավունքների ոլորտում բացասական ցուցանիշներ են ար
ձանագրում: Սա հայտնի խնդիր է, և հենց այս պատճառով համաձայնագրերում նախատեսվում են մասնա
վորապես մարդու իրավունքներին առնչվող դրույթներ և մարդու իրավունքների համընդհանուր երաշխիքների
ապահովման պարտավորություն:

26

Նույնիսկ ԵՄ մարմիններն են տեղյակ դրա մասին և ըն դունում են այդ փաստը: «Հետընդունման մասին
համաձայնագրեր. անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վերադարձի մեխանիզմ», 1741 բանաձև:
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Սույն Համաձայնագիրը չի սահմանափակում Միության, անդամ պետությունների և Հայաստանի այն
իրավունքները, պարտավորությունները և պարտականությունները, որոնք բխում են միջազգային իրա
վունքից, այդ թվում՝ այն միջազգային կոնվենցիաներից, որոնց նրանք Կողմ են հանդիսանում և, մասնա
վորապես, 2-րդ հոդվածում թվարկված միջազգային փաստաթղթերից, ինչպես նաև՝
- միջազգային կոնվենցիաներից, որոնք սահմանում են այն պետությունը, որը պատասխանատու է
ապաստանի համար ներկայացված դիմում
ն երի քննության համար,
- հանձնման (էքստրադիցիայի) և տարանցման մասին միջազգային կոնվենցիաներից,
- օտարերկրյա քաղաքացիների հետընդունման մասին միջազգային բազմակողմ կոնվենցիաներից և հա
մաձայնագրերից:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 18 (1) հոդված
Անկանոն միգրացիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի շուրջ համագործակցությունն ամրապնդելիս
հարցում ստացած պետությունը և հարցում ներկայացրած պետությունը, սույն Համաձայնագիրը դրա գոր
ծողության ոլորտի ներքո գտնվող անձանց նկատմամբ կիրառելիս, ապահովում են մարդու իրավունքների
և պարտավորությունների ու պարտականությունների նկատմամբ հարգանքը, որը բխում է նրանց նկատ
մամբ կիրառելի միջազգային փաստաթղթերից, մասնավորապես՝
- 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից,
- «Մարդու իրավունքների և հիմ
ն արար ազատությունների պաշտպանության մասին» 1950 թվականի
նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայից,
- «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ի միջազ
գային դաշնագրից,
- «Խոշտանգում
ն երի և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մա
սին» ՄԱԿ-ի 1984 թվականի դեկտեմբերի 10-ի կոնվենցիայից,
- «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 թվականի հուլիսի 28-ի կոնվենցիայից և «Փախստա
կանների կարգավիճակի վերաբերյալ» 1967 թվականի հունվարի 31-ի արձանագրությունից:
Հարցում ստացած պետությունը մասնավորապես ապահովում է, վերը նշված միջազգային փաստաթղթե
րի ներքո ստանձնած իր պարտավորություններին համապատասխան, իր տարածք հետ ընդունված ան
ձանց իրավունքների պաշտպանությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 2-րդ հոդված
Արագացված կարգի կիրառման դեպքում այս հոդվածի խախտման հավանականությունը մեծանում է, և դա
այն պատճառներից մեկն է, որ այս կարգի կիրառումը ցանկալի չէ: Նույնը վերաբերում է տարանցման ընթա
ցակարգին:
Հայաստանում ապաստան ստացած փախստականների հետընդունումը պետք է իրականացվի «Փախստա
կանների կարգավիճակի մասին» 1951 թվականի հուլիսի 28-ի կոնվենցիայի ժամանակացույցի համապատաս
խան դրույթների, մասնավորապես՝ ժամանակացույցի 6-րդ, 11-րդ և 13-րդ պարբերությունների համաձայն, այ
սինքն՝ կոնվենցիայով նախատեսված ճամփորդական փաստաթղթի հիման վրա27:
Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրով չի թույլատրվում ապաստան
հայցողի վերադարձը Հայաստան՝ մինչև ապաստանի հետ կապված գործընթացի ավարտը: Եթե հետընդուն
Հայաստանը դեռևս չի միացել 1980 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Փախստականների նկատմամբ պատասխա
նատվության փոխանցման մասին» եվրոպական համաձայնագրին, որն առավել մանրամասնորեն է կանոնակարգում
փախստականների նկատմամբ պատասխանատվության փոխանցումը:
27
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ման մասին մյուս համաձայնագրերում այդպիսի երաշխիքներ չեն նախատեսվում, ապա Հայաստանը ապաս
տան հայցողին պետք է Հայաստանում ապաստանի հետ կապված գործընթացի մասին տեղեկություններ
ստանալու հնարավորություն ապահովի: Առկա են հատուկ դրույթներ, որոնք կապված են սահմանի անցման
կետերում ապաստանի վերաբերյալ դիմում
ն երի փոխանցմանը: Ապաստան հայցողի՝ Միավորված ազգե
րի կազմակերպության փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարին դիմելու իրավունքը նա
խատեսված է «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: ՄԱԿ
ՓԳՀ-ն ուղղակիորեն, ինչպես նաև իրականացնող գործընկերոջ՝ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության մի
ջոցով, Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության հետ համագոր
ծակցելով, աշխատանքներ է իրականացնում սահմանապահների հետ՝ նրանց օգնելով սահմանի վրա հավա
նական ապաստան հայցողների ինքնության հաստատման և վերջիններիս ուղղորդման մեխանիզմ
ն երը բարե
լավելու հարցում:

Գործնական աշխատանք
Խնդրում ենք ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության
Կառավարության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի ժամ
կ ետները:
Հետընդունման գործընթացի ժամ
կ ետները
Գործողությունը
Հետընդունման դիմում ներկայացնելը
Հետընդունման դիմումին պատասխանելը
Հետ ընդունվող անձի վերադարձի համար պահանջ
վող ճամփորդական փաստաթուղթը տրամադրելը
Նոր ճամփորդական փաստաթուղթ տրամադրելն
այն դեպքում, երբ շահագրգիռ անձի փոխանցումը
հնարավոր չէ նախապես տրամադրված ճամփոր
դական փաստաթղթի վավերականության ժամ
կ ետը
լրանալու պատճառով
Արագացված կարգով հետընդունման դիմում ներ
կայացնելը
Արագացված կարգով հետընդունման դիմումին պա
տասխանելը
Հետ ընդունվող անձի հետ հարցազրույց անցկաց
նելն այն դեպքում, երբ քաղաքացիության ապա
ցուցման համար պահանջվող փաստաթղթերից ոչ
մեկը չի կարող ներկայացվել
Անձին հարցում ստացած կողմի տարածք փոխան
ցելը
Փոխանցման հետ կապված մանրամասների վերա
բերյալ ծանուցելը
Հետընդունմանն առնչվող պահանջների խախտ
մամբ իրականացված հետընդունման դեպքում վե
րադարձն ապահովելը
Տարանցման դիմումին պատասխանելը
Տարանցող անձանց փոխանցելը
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կ ետը

Իրավասու մարմինը
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Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ներկայացնել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլի հիմ
ն ա
կան գաղափարի հետ։
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-D ԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ
Մ
ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԸ28
Ներածություն, նպատակը
Հ
 ետընդունման ընթացակարգի կիրառման գործընթացի հետ կապված ամենաբարդ իրավիճակներից մեկն
այն է, երբ փոխանցված անձը երրորդ երկրի քաղաքացի է և Հայաստան մուտք գործելու կամ Հայաստանում
գտնվելու իրավական հիմքեր չունի: Սովորաբար այդ անձը պետք է ի վերջո վերադարձվի իր ծագման երկիր:
Մեկնումը նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածում վտարման ենթակա անձը պահ
վում է փակ կացարանում: Միգրանտներին պահելու հարցը կարևոր է, քանի որ այն կապված է հատուկ ըն
թացակարգի ու միգրանտի իրավունքների սահմանափակման հետ:

Ընդհանուր մոտեցումը
Աշխարհի բազմաթիվ երկրներ սկսել են առավել հաճախ կիրառել ազատությունից զրկելը որպես միգրացիայի
կառավարման միջոց՝ փորձելով լուծել անկանոն միգրացիայի հետ կապված խնդիրներն ու ապահովել ան
կանոն կարգավիճակով միգրանտների բարեհաջող վերադարձը: Սա միևնույն ժամանակ բավականին նուրբ
հարց է, որովհետև պետական մարմինների կողմից նույնիսկ կարճ ժամ
կ ետով անձին արգելանքի վերցնելը
համարվում է ազատությունից զրկում:
Անկանոն կարգավիճակով միգրանտներին պահելուն առնչվող քաղաքականության հետ կապված հարցերի
կարգավորման համար գործում են միջազգային մակարդակով մշակված չափանիշներ: Դրանցում ներառված
են համընդհանուր բնույթ ունեցող սկզբունքներ: Օրինակ՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի
9-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ «ոչ ոք չի կարող ենթարկվել կամայական կալանքի, ձերբակալման»: Միև
նույն ժամանակ, որոշ չափանիշներ պարտադիր ուժ ունեն, և դա երաշխավորում է ազատությունից զրկված
անձանց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը: Այդ պարտադիր չափանիշներից են «Քաղաքացիական
և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագիրը, «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվեն
ցիան և Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, որոնց բոլորին միացել է նաև Հայաստանը:
Մ
 իգրանտներին ազատությունից զրկելիս հաշվի առնվող հիմ
ն ական սկզբունքներն են.

•

Պահելու օրինականությունը և օրինական հիմքերը

•

Անհրաժեշտությունը և համաչափությունը

Ս
 ա նշանակում է, որ ազատությունից զրկելու ցանկացած հիմք պետք է հստակորեն և հանգամանալից նշվի
օրենքում: Ավելին, պահելու օրինականությունը պետք է ստուգվի միջազգային իրավունքի, հատկապես, պար
տադիր ուժ ունեցող՝ նշված փաստաթղթերի հետ համապատասխանության տեսանկյունից:
Մ
 ինչև ազատությունից զրկելը գնահատման մեխանիզմի միջոցով պետք է հիմ
ն ավորվի, որ ազատությունից
զրկելն անհրաժեշտ է և համաչափ՝ հաշվի առնելով գործի առանձին հանգամանքները: Կամայական կալանա
վորման հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը29 նշել է, որ ապաստան հայցողներին, փախստականներին
Այս բաժինը մշակվել է «Օտարերկրացիների համար նախատեսված հատուկ կացարաններին առնչվող կարիքների
գնահատման» հիման վրա, որը պատրաստվել է 2014 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի և ՄՄԿ-ի Զարգացման
հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում հետընդունման
գործընթացի արդյունավետ կառավարման մեխանիզմների ստեղծմանը» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:
29
Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է նախկին՝ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների
հանձնաժողովի 1991/42 բանաձևով և լիազորված է՝ ա) քննելու կամայականորեն ազատությունից զրկելու հետ կապված
28
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և անկանոն կարգավիճակով միգրանտներին ազատությունից զրկելը պետք է կիրառվող վերջին միջոցը լինի,
որի նպատակահարմարությունը յուրաքանչյուր գործի դեպքում պետք է որոշվի առանձին:30 Ավելին, ըստ Կա
մայական կալանավորման հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի՝ «երկիր մուտք գործելը քրեակ
 անացնելը
չի բխում երկրների՝ անկանոն միգրացիան վերահսկելու և կարգավորելու օրինական շահերից ու հանգեցնում
է ազատությունից անհարկի զրկելուն»:31


•

Ընթացակարգային երաշխիքները

Պ
 ահելու մասին յուրաքանչյուր առանձին որոշում պետք է կայացնի և հաստատի դատավորը՝ համապատաս
խան կարգով վերանայման արդյունքում: Ավելին, պետք է ապահովվի պահելու մասին որոշումը դատական
կարգով վիճարկելու և փաստաբանի ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն: Ազատությունից անօրինա
կանորեն զրկելու դեպքում այս երաշխիքներով պետք է ապահովվի նաև անձին ազատ արձակելը և այդ վնա
սը հատուցելը:32
Ազատությունից զրկված անձանց իրավունքներից են իրենց հասկանալի լեզվով ազատությունից զրկելու
պատճառի մասին իրազեկվելու իրավունքը և արտաքին աշխարհի (ընտանիքի անդամ
ն երի, հասարակական
կազմակերպությունների, փաստաբանների) հետ հեռախոսով կամ փոստային կապի միջոցով հաղորդակցվե
լու իրավունքը:33 Հաղորդակցման հետ կապված դժվարություններ առաջանալու դեպքում ազատությունից զրկ
ված անձին պետք է տրամադրվեն թարգմանչի ծառայություններ: Ավելին, անչափ կարևոր է, որ ազատությու
նից զրկված անձը հնարավորություն ունենա օգտվելու բժշկի ծառայություններից:34
Ավելին, պահելու առավելագույն ժամ
կ ետը պետք է սահմանվի օրենքով, և անժամ
կ ետ պահելու որևէ դեպք
չպետք է գրանցվի: Պահելու համար սահմանված ժամ
կ ետը լրանալուց հետո ազատությունից զրկված անձը
պետք է ազատ արձակվի:35 Մինչև անձին պահելու ժամ
կ ետը լրանալը՝ պետք է պահելու անհրաժեշտությունը
հաստատելու պարբերական վերանայման մեխանիզմ ապահովվի:
Ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի մարդասիրության և արժանապատվությու
նը հարգելու սկզբունքի վրա հիմնված վերաբերմունք: Ավելին, միգրանտների համար նախատեսված կացա
րանները (պահելու վայրերը) չպետք է նման լինեն քրեակ
 ատարողական հիմ
ն արկներին, իսկ այնտեղ աշխա
տող անձնակազմը պետք է լավ պատրաստված լինի և վերապատրաստում անցնի մարդու իրավունքների,
մշակութային տարբերությունների և այլ, ինչպես օրինակ՝ ծերերի խնամք իրականացնելու բնագավառներում:
Պահելու վայրերը պետք է պարբերաբար դիտանցվեն մարդու իրավունքների պաշտպանների կամ մարդու
իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող այլ պետական հաստատությունների կողմից, որպեսզի
գործեր, բ) կառավարություններից, միջկառավարական ու հասարակական կազմակերպություններից հարցում կատարելու
և տեղեկություններ ստանալու, համապատասխան անձանցից տեղեկություններ ստանալու, գ) իր ուշադրությանը
ներկայացված տեղեկությունների առնչությամբ քայլեր ձեռնարկելու, դ) կառավարության հրավերով գործունեության վայր
գործուղվելու, ե) ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպելու, զ) Մարդու իրավունքների խորհրդին
տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելու:
30
Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի կողմից 2010 թվականի մարտի 2-ին ընդունված
եզրակացություններ, U.N. Doc. A/HRC/13/30/Add.1:
31
Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի 2008 թվականի հունվարի 10-ի տարեկան
հաշվետվություն, U.N.Doc A/HRC/7/4, 53-րդ պարբերություն:
32
Մարդու իրավունքների կոմիտե, U.N.Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003):
33
Միգրանտների մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողի 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի զեկույցի 87(ե)
պարբերություն:
34
Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի կանխար
գելման Եվրոպական կոմիտեի համաձայն՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի նկատմամբ պետք է ներկայացվի
նվազագույն պահանջ, որ դրանցում յուրաքանչյուր օր ներկա լինի բուժքույրական գործի պատշաճ որակավորում ունեցող
անձ, որը կիրականացնի նախնական բժշկական զննություն, որին կարող են դիմել բժշկին այցելելու թույլտվության
խնդրանքով, որը կիրականացնի նշանակված դեղերի տրամադրումը և բաշխումը, կվարի բժշկական փաստաթղթերն ու
կվերահսկի հիգիենայի ընդհանուր պայմանների պահպանումը:
35
Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի 2010 թվականի հունվարի 15-ի զեկույցի 61-րդ
պարբերություն:
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ցանկացած խախտում բացահայտվի և ներկայացվի համապատասխան մարմիններ ու հանրությանը:
Կ
 արևոր է նաև, որ պահելու վայրերում հնարավորություն տրվի օգտվելու ապաստանի տրամադրման ընթա
ցակարգերից: Ազատությունից զրկված անձանց համար պետք է իրավաբանական օգնության և թարգմանչի
ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն ապահովվի:

Պահման այլընտրանքային միջոցները
Վ
 երջին շրջանում մի շարք երկրներում սկսվել է պահելուն առնչվող քաղաքականության և օրենսդրության
բարեփոխում, որի արդյունքում պետք է նախատեսվեն պահման այլընտրանքային միջոցներ, այդ թվում՝ հա
մայնքի կողմից հսկողություն, զեկուցում և գործերի կառավարում, պահման վայրերի տարբեր տեսակներ ու
էլեկտրոնային դիտանցում:
Պ
 ահման այլընտրանքային միջոցները համարժեք չեն քրեակ
 ան պատասխանատվությունից ազատմանը,
քանի որ դրանք սահմանափակում են տեղաշարժի ազատությունը: Հետևաբար, պահման այլընտրանքային
միջոցների դեպքում հիմ
ն արար իրավունքների ցանկացած սահմանափակում պետք է համապատասխա
նի պետության օրենսդրությանը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքին և մարդու իրավունքների նորմերին:
Այլընտրանքային միջոցի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի միգրանտի անհատական գնահատման վրա,
համապատասխանի խտրականության բացառման սկզբունքին, պարբերաբար մանրամասնորեն վերլուծվի
իրավական վերանայման մեխանիզմ
ն երի միջոցով և միգրանտին հնարավորություն տա օգտվելու իրավական
խորհրդատվությունից:
Պ
 ահման ամեն
 ից տարածված այլընտրանքային միջոցը միգրանտներին կամ ապաստան հայցողներին պա
հելու կիսաբաց հիմ
ն արկ ընդունելն է, որի դեպքում հիմ
ն արկում գտնվելը պարտադիր է, սակայն հնարավոր
է նաև այն լքելը: Սա տարբերվում է ապաստան հայցողների համար նախատեսված կացարաններից, որոնց
դեպքում ապաստան հայցողները կարող են երկար ժամ
կ ետով թողնել կացարանը: Միգրանտներին կամ
ապաստան հայցողներին պահելու կիսաբաց հիմ
ն արկներում առկա են հսկողության գործող մեխանիզմ
ն եր,
որոնք ապահովում են բնակիչների կողմից հիմ
ն արկները չլքելը, ինչպես օրինակ՝ յուրաքանչյուր օր զեկուցե
լու հետ կապված պահանջները, պարետային ժամը և (կամ) հիմ
ն արկից դուրս գալուց կամ հիմ
ն արկ մտնելուց
գրանցվելն ու ճամփորդական փաստաթղթերը հանձնելը: Այնուամեն
 այնիվ, տեղաշարժի ազատությունը հիմ
նարկի ներսում և դրանից դուրս ընդհանուր առմամբ պետք է ապահովվի, որպեսզի այն չդառնա ազատությու
նից զրկելու տեսակ:

•

Գրանցման հիման վրա ազատ արձակելը

•

Համայնքի կողմից հսկողությունը

Այս միջոցի կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում ապահովելու միգրանտների կամ ապաստան հայցողնե
րի տեղաշարժի ազատությունը, սակայն վերջիններս պարտավորվում են համապատասխան մարմիններում
գրանցել իրենց բնակության վայրը, որոշ դեպքերում ձեռք բերել նաև անձի ինքնությունը հաստատող փաս
տաթղթեր:

Հ
 ամայնքի կողմից հսկողության ծրագրերում սովորաբար ապահովվում են առանցքային այնպիսի տարրեր,
ինչպիսիք իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը, գործերի՝ առավել մանրամասն կառավարումը
և պահանջները չբավարարելու հետևանքների մասին իրազեկումն են: Համայնքի կողմից հսկողության ծրագ
րերում ներառված անձանց թույլատրվում է իրենց ընտանիքի անդամ
ն երի և (կամ) նույն եկեղեցի հաճախող
անձանց կամ համայնքային այլ կազմակերպության անդամ
ն երի հետ ապրելը, նրանց կարող է տրամադրվել
նաև աշխատելու թույլտվություն, իսկ նրանց երեխաները սովորաբար կարող են հաճախել դպրոց կամ այցելել
բժշկի:
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•

Զեկուցելու հետ կապված պահանջը

•

Գրավի (պարտավորության, երաշխավորության) հիման վրա ազատ արձակելը

Այս միջոցի կիրառման դեպքում միգրանտները կամ ապաստան հայցողները պարտավորվում են անձնապես
կամ հեռախոսով կամ գրավոր զեկուցել ոստիկանության կամ ներգաղթյալների հարցերով պատասխանատու
աշխատակցին: Այսպիսի զեկույց կարող է ներկայացվել ինչպես շաբաթական, այնպես էլ ավելի կարճ ժա
մանակահատվածի պարբերականությամբ: Զեկուցելու այլընտրանքային միջոցի կիրառման դեպքում հաճախ
ներկայացվում է նաև ճամփորդական փաստաթղթերը հանձնելու պահանջը:

Ս
 ա համեմ
 ատաբար հազվադեպ կիրառվող միջոց է, որի դեպքում պահանջվում է որոշակի գումարի գրավադ
րում, որպեսզի ապահովվի անձի ազատ տեղաշարժը և երաշխավորվի նրա ներկայությունը ներգաղթի վերա
բերյալ գործի քննության ընթացքում:


•

Որոշակի տարածքում բնակվելու պարտականության հիման վրա ազատ արձակելը

•

Հսկողության պայմանով ազատ արձակելը

Այս միջոցի կիրառման դեպքում միգրանտները կամ ապաստան հայցողները կարող են ազատ արձակվել որո
շակի հասցեում կամ նախատեսված վարչական տարածքում բնակվելու պայմանով, որը կարող է ավելի ար
դյունավետ լինել, քան կիսաբաց հիմ
ն արկներում գտնվելու պարտավորությունը: Այնուամենայնիվ, դրանով
նախատեսվում են շահառուի տեղաշարժի ազատության էական սահմանափակում
ն եր: Որոշ երկրներում այս
համակարգն օգտագործվում է որպես ապաստան հայցողներին երկրի տարածքում հավասարապես բաշխելու
և այդ բեռը բոլոր տարածաշրջանների կողմից հավասարապես կրելու հնարավորության ապահովման միջոց:

Անհատների, ընտանիքի անդամ
ն երի կամ հասարակական կամ կրոնական կազմակերպությունների կողմից
հսկողության պայմանով ազատելը կիրառվում է, եթե՝ նշված անձինք կամ կազմակերպությունները պատ
րաստ են հանդես գալու որպես երաշխավորող և ստանձնելու պարտականություն՝ ապաստան հայցողների
կամ միգրանտների կողմից ապաստանի կամ ներգաղթի վերաբերյալ իրավական ակտերով նախատեսված
պարտավորությունների կատարումն ապահովելու և պատրաստակամ են վճարելու տուգանք այն դեպքում,
եթե ապաստան հայցողը կամ միգրանտը չկատարի այս պահանջները:


•

Էլեկտրոնային դիտանցումը

Տ
 եխնիկական որոշակի պահանջների հետ կապված այս այլընտրանքային միջոցը հիմ
ն ականում կիրառվում է
այն դեպքերում, երբ քրեակ
 ան վարույթի ընթացքում գրավի հիման վրա անձը պայմանականորեն ազատվում
է՝ վերջինիս դաստակի կամ ոտքի կոճի հատվածում հատուկ սարք տեղադրելու միջոցով, սակայն ոչ այն դեպ
քերում, երբ անձինք վարչական իրավախախտում
ն եր են կատարել: Այլընտրանքային այս միջոցի կիրառմամբ
ապահովվում է տվյալ անձի գործողությունները վերահսկելու հնարավոր լավագույն տարբերակը: Սակայն
միևնույն ժամանակ սա նաև շատ նուրբ հարց է, որովհետև այս միջոցի կիրառմամբ ոչ միայն սահմանափակ
վում է անձի տեղաշարժի ազատությունը, այլև խախտվում է անձնական կյանքի անձեռնմ
խ ելիության իրա
վունքը: Այնուամեն
 այնիվ, սա չպետք է դիտարկվի որպես խնդիր, եթե կալանավորման ենթակա անձն ինքնա
կամ ընտրում է էլեկտրոնային տարբերակով վերահսկողությունը, այլ ոչ թե կալանավորումը:

Պահելը՝ որպես հեռացման գործընթացի մաս
Անձանց որոշակի կատեգորիաների դեպքում ազատությունից զրկելու ընթացակարգը կիրառվում է որպես հե
ռացման գործընթացի մաս: Ազատությունից զրկելը պետք է լինի օրինական, գործնականում հնարավոր և
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անհրաժեշտ: Միջազգային սկզբունքների համաձայն` հեռացման ենթակա անձանց ազատությունից զրկելը
պետք է լինի վերջին միջոցը, որը կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ հիմ
ն ավոր պատճառ կա ենթադրելու,
որ տվյալ անձը կփորձի խուսափել արդարադատությունից կամ իր հեռացումից:
Պահելու մասին որոշումը կայացվում է յուրաքանչյուր գործի համար առանձին և հնարավորինս կարճ (վերա
դարձի ժամ
կ ետին հնարավորինս մոտ) ժամ
կ ետում:
Միգրանտներին պահելը ԵՄ մակարդակով կարգավորվում է «Հետընդունման մասին» հրահանգով36,
որով անդամ պետությունների համար սահմանվում են անկանոն իմիգրացիոն կարգավիճակ ունեցող եր
րորդ երկրների քաղաքացիների վերադարձի, հեռացման, նրանց նկատմամբ հարկադրանքի միջոցների,
ազատությունից զրկման և մուտքի արգելքի կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր չափանիշներ: Հրահանգի
մեջ նշվում է, որ ազատությունից զրկելը չպետք է կիրառվի ավելի երկար ժամ
կ ետով, քան այն ժամ
կ ետը,
որը խիստ անհրաժեշտ է՝ վերադարձի գործընթացը նախապատրաստելու կամ հեռացման գործընթացն
իրականացնելու համար և ոչ մի դեպքում չպետք է կիրառվի տասնութ ամսից երկար ժամ
կ ետով, իսկ
մասնավորապես 15-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշվում է, որ ազատությունից զրկելը պետք է լինի կիրառ
վող վերջին միջոցը, եթե հնարավոր չէ կիրառել հարկադրանքի ավելի մեղմ միջոցներ: Հետագայում այս
միտքը ձևակերպում է նաև Մարդու իրավունքների կոմիտեն՝ նշելով, որ «ազատությունից զրկելը պետք է
կիրառվի միայն այնպիսի ժամ
կ ետով, որի վերաբերյալ պետությունը կարող է պատշաճ հիմ
ն ավորում ներ
կայացնել: Օրինակ` անօրինական մուտք գործելու փաստը կարող է քննության անհրաժեշտություն առա
ջացնել, և կարող են ի հայտ գալ անձի հետ կապված այլ գործոններ, ինչպիսիք արդարադատությունից
խուսափելու հավանականությունն ու փոխգործակցության բացակայությունն են, որոնք կարող են հիմ
ն ա
վորել որոշակի ժամ
կ ետով ազատությունից զրկելը: Այսպիսի գործոնների բացակայության դեպքում ազա
տությունից զրկելը կարող է համարվել կամայական, նույնիսկ եթե մուտքն անօրինական է եղել»37:
Միջազգային գործելակերպը բխում է այն տեսակետից, որ ազատությունից զրկելը սովորաբար հիմ
ն ավորված
է համարվում, եթե հարցում ներկայացրած պետությանն անհրաժեշտ է հաստատել անձի ինքնությունը և իրա
կանացնել նրա հեռացումը: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդպիսի դեպքերում ազատությունից զրկելը չպետք է
կիրառվի երեխաներ ունեցող ընտանիքների, առանց ուղեկցության կամ ընտանիքից առանձնացված երեխա
ների, բռնության ենթարկված կանանց և հղի կամ կերակրող կանանց նկատմամբ: Մինչև հեռացումը ազա
տությունից զրկելու մասին որոշում կայացնելիս հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի մարդկանց որոշ խո
ցելի խմբերին, որոնք սովորաբար չպետք է ազատությունից զրկվեն: Դրանք են՝ ծերերը, այն անձինք, որոնց
անհրաժեշտ են բժշկական հատուկ պայմաններ, հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինք և ծանր հաշմանդամու
թյուն ունեցող անձինք:

Պահելու վայրերը
«Միգրանտների համար նախատեսված կացարաններ» կամ «հատուկ կացարաններ» եզրույթը վերաբերում
է վարչական ձերբակալման ենթարկված անձանց պահելու վայրին: Հատուկ կացարանն այնպիսի հիմ
ն արկ
է, որը հիմք է ծառայում երկրում մնալու իրավական հիմքեր չունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներին խիստ
ռեժիմով հսկողության և միևնույն ժամանակ մարդասիրական վերաբերմունքի դրսևորման պայմաններում ժա
մանակավորապես պահելու համար։ Միգրանտների համար նախատեսված կացարաններում կամ հատուկ
կացարաններում պահելը պետք է իրականացվի երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և համապա
տասխան միջազգային փաստաթղթերի ու միջազգային սովորութային իրավունքի նորմերի համաձայն: Հաշվի
առնելով անկանոն միգրացիային առնչվող՝ իրավական բնույթի ու էթիկայի հետ կապված բարդ խնդիրները՝
այս հաստատություններում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի մարդու իրավունքներին ու առողջապա
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2008/115/ԵՀ հրահանգ «Անդամ պետություն
ներում անօրինականորեն գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձին առնչվող ընդհանուր չափանիշների և
ընթացակարգերի մասին»:
37
CCPR/C/D/59/560/1993, 9.4 պարբերություն և C. v. Australia (900/1999), ICCPR/C/76/D/900/1999 (2002 թվականի
հոկտեմբերի 28), 8.2 պարբերություն:
36
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հական չափանիշներին: Բոլոր անձինք պետք է պահվեն իրենց արժանապատվության լիիրավ հարգման պայ
մաններում:

Հատուկ կացարաններում պահելու կանոնները
Հատուկ կացարաններում պահելու կանոններ սահմանելու նպատակը երաշխավորելն է, որ հաստատությու
նը նախատեսված է ու կառավարվում է մարդասիրության սկզբունքին համապատասխան կենսապայմաններ,
անհատական խնամք ու անվտանգ միջավայր, կյանքի՝ մարդու արժանապատվությանն ու համայնքում ըն
դունված չափանիշներին համապատասխան պայմաններ ապահովելու, հատուկ կացարաններում պահման
բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու, ինչպես նաև պահվող անձանց ու ընտանիքների համար անհրա
ժեշտ՝ հարազատների ու արտաքին աշխարհի՝ համայնքի հետ կապը պահպանելու և ամրապնդելու համար:
Հատուկ կացարանների պայմանները պետք է հնարավորինս մոտ լինեն կյանքի սովորական պայմաններին:
Անցկացվող միջոցառում
ն երը ներառող օրակարգի ծրագիրն առանցքային կարևորություն ունի, և այն պետք
է տրամադրեն հատուկ կացարանների մարմինները: Կացարաններում պահվող անձանց պետք է (առնվազն)
հնարավորություն տրվի դուրս գալու իրենց սենյակներից և ընդգրկվելու ծրագրում ներառված օգտակար միջո
ցառում
ն երում: Ակտիվ և դրական ազդեցություն ունեցող միջոցառում
ն երի վերաբերյալ կանոնները նպաստում
են հատուկ կացարաններում անվտանգության, ապահովության ու պատշաճ կարգի պահպանմանը, և դրանք
պետք է ներառեն հանգստի, այցելությունների38 ապահովման, ֆիզիկական զարգացման ու հոգևոր աջակցու
թյան միջոցառում
ն երը: Չափազանց խիստ կանոնները կարող են բացասական ազդեցություն գործել հաստա
տության գործունեության վրա:
Հատուկ կացարանների պայմանները պետք է նաև հնարավորություն տան ապահովելու ապաստան հայցելու
իրավունքի իրականացումը: Ապաստանի տրամադրման հետ կապված ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղե
կությունները պետք է հասանելի լինեն տարբեր լեզուներով, պետք է տրամադրվեն թարգմանչական ծառա
յություններ ու իրավաբանական խորհրդատվություն, և պետք է մշակվի դիմում
ն երի փոխանցման հստակ ըն
թացակարգ: Երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են ապաստան հայցել, պետք է հստակորեն
իմանան, թե ապաստանի հայցման համար ում կարող են դիմել հատուկ կացարանում:

Միգրանտներին պահելը Հայաստանում
Կենտրոնական հատուկ կացարանի բացակայության պարագայում Հայաստանում անկանոն կարգավիճա
կով միգրանտներն այժմ պահվում են «Վարդաշեն»�, «Նուբարաշեն»39 և «Աբով յան»� քրեակատարողական
հիմ
ն արկներում։ Ազատությունից զրկված օտարերկրացիներն ունեն թարգմանչի ծառայությունից օգտվելու,
դատարան դիմելու, բողոքարկման, օրինական ներկայացուցիչ ունենալու, դիվանագիտական կամ հյուպա
տոսական հաստատությունների աշխատակիցներին դիմելու և անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանա
լու իրավունք: Մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ հասարակական կազմակերպությունների՝ ներառյալ
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն այցելելու քրեակատարողական
հիմ
ն արկներ: Մինչդատական վարույթում, ինչպես նաև մեղադրական դատավճռով նշանակվող կալանքի կի
րառման համար պատասխանատու մարմինը Արդարադատության նախարարությունն է: Անձինք, այդ թվում՝
օտարերկրացիները, կարող են նաև դիմել կալանավորման այլընտրանքային, ինչպես օրինակ՝ զեկուցելու
պահանջով միջոցի կիրառման համար, սակայն դա չի վերաբերում անօրինական մուտք գործելու հանցագոր
ծության դեպքին:
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ օտարերկրացին կարող է
ձերբակալվել և պահվել Հայաստանի տարածքում գտնվող հատուկ կացարանում, եթե բավարար հիմքեր կան
կասկածելու, որ նա կարող է թաքնվել մինչև դատարանում արտաքսման մասին գործի քննությունը կամ ար
Այդ պայմանը հնարավոր չէ ապահովել տարանցիկ գոտում գտնվող հատուկ կացարաններում:
«Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկը մինչդատական փուլում կալանավորվածներին պահելու վայր է, որը
գտնվում է Երևանի արվարձաններից մեկում և նախատեսված է 1200 անձի համար:
38
39
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տաքսման որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելը: Ձերբակալման դեպքում ոստիկանության բնագավառում
լիազորված պետական կառավարման մարմին
 ը 48 ժամվա ընթացքում պետք է դիմի դատարան` օտարերկ
րացուն պահելու թույլտվության վերաբերյալ որոշում ստանալու համար: Նշված թույլտվության առկայության
դեպքում օտարերկրացին կարող է պահվել առավելագույնը 90 օր ժամ
կ ետով: Ոստիկանությունը պարտավոր
է նաև ձերբակալման մասին տեղեկացնել ձերբակալված օտարերկրացու ծագման պետության դիվանագիտա
կան ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմ
ն արկին: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու
թյուն մեջ չկա որևէ դրույթ, որով սահմանվում է, որ օտարերկրացին անմիջ ապես ազատ է արձակվում, եթե
իրավական կամ այլ քննության դեպքում հեռացման իրական հեռանկար այլևս չկա: Ձերբակալված կամ պահ
վող օտարերկրացու իրավունքները սահմանված են 39-րդ հոդվածում: Այդ իրավունքներն են՝

•
•
•
•

ձ
 երբակալման և պահման պատճառների մասին իմանալը,
բ
 ողոքարկելը,
իրավական ներկայացուցչի, ծագման պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյու
պատոսական հիմ
ն արկի պաշտոնյայի այցելությունը,
իրեն ազատ արձակելու դիմումով դատարան դիմել ը և բժշկական օգնություն ստանալը:

Ինչ վերաբերում է այն հաստատությանը, որտեղ պետք է պահվեն ազատությունից զրկված անձինք, ապա
դա, համաձայն 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, հատուկ կացարանն է, որի գործունեութ
 յունը Կառավարության
872-Ն որոշմանը համապատասխան կազմակերպելը դեռևս ընթացքի մեջ է40: Ոստիկանության հսկողության
ներքո գործող՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերը վտարման մասին որոշում կայացնելուց առաջ ազա
տությունից զրկված անձանց պահելու համար չեն օգտագործվում:

Սահմանի անցման կետերում գործող հատուկ կացարանները
Ս
 ահմանի անցման կետերում կարճ ժամ
կ ետով պահելու հետ կապված հարցերը կարգավորելու նպատակով՝
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը 2013 թվականի հուլիսին ընդունել է Հայաստանի Հանրա
պետության պետական սահմանի անցման կետերում ու տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գոր
ծունեութ
 յան կարգի մասին որոշում41: Որոշումն ուժի մեջ է մտել 2013 թվականի օգոստոսին:
Այս որոշմամբ կարգավորվում է սահմանի անցման կետերում օտարերկրացիներին կարճ ժամ
կ ետով տեղա
վորելու42, պահելու և ազատելու կարգը: Սա վերաբերում է այն միգրանտներին, որոնց մուտքը, օրինակ, մերժ
վել է, կամ հետընդունման ենթակա երրորդ երկրի քաղաքացիներին, որոնք վերադարձվել են Հայաստան:
Սահմանի անցման յուրաքանչյուր կետում պետք է գործի հատուկ կացարան, որպեսզի դյուրացվի օտարերկ
րացիների անձի հաստատման ու նախնական հետազոտման գործընթացը և ապահովվեն համապատասխան
վերաբերմունք ու ուղղորդման մեխանիզմ
ն եր:43 Ներկայումս օտարերկրացիներին պահելու համար նախա
տեսված կացարաններ առկա են սահմանի անցման կետերից միայն երկուսում՝ Երևանի «Զվարթնոց» մի
ջազգային օդանավակայանում և «Բագրատաշեն» սահմանի անցման կետում, որն այժմ արդիականացվում
է ԵՀ–ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում:44 Այդ երկու կացարանը գտնվում է Սահմանապահ
զորքերի հսկողության ներքո:
Մ
 իգրացիային առնչվող հարցերի կարգավորման նպատակով հատուկ կացարանների հիմնման ու գործունե
ության վերաբերյալ իրավական դաշտն ստեղծվել է միջազգային ստանդարտների հիման վրա (Աղաբաբյան,
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հատուկ կացարանի գործունեության և ձերբակալված օտարերկրա
ցիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» N 872-Ն որոշումը:
41
«Հայաստանի հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ու տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության և օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության Կառավարության N 783-Ն որոշում:
42
Նախատեսված է, որ հատուկ կացարաններում օտարերկրացիները կարող են պահվել մինչև 72 ժամ:
43
Ապաստան հայցողները հատուկ կացարաններում պահվում են մինչև ապաստանի վերաբերյալ իրենց հայցի ընդունումը
և գրանցումը (տե՛ս N788-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ հոդվածը):
44
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի ղեկավարությամբ իրականացվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական
սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա», «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացում» կոչվող ծրագիրը:
40
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2011 թվական), սակայն գործընթացը Հայաստանում դեռևս իրականացման փուլում է և կարիք ունի հետագա
զարգացման: Գործող իրավական համակարգով միևնույն ժամանակ նախատեսվում է բավականին հստակ
ընթացակարգ:

Օտարերկրացիներին

պահելու կարգը

Ս
 ահմանին օտարերկրացուն պահելու մասին որոշումը կայացնում է Սահմանապահ զորքերի սահմանային
վերահսկողության ստորաբաժանման պետը կամ նրան փոխարինող անձը:45 Հատուկ կացարաններում պահ
վող անձանց վերաբերյալ գրանցում է կատարվում համապատասխան մատյաններում: Բացի դրանից՝ հատուկ
կացարաններում պահվող օտարերկրացիների նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է սահմանային վե
րահսկողության ստորաբաժանման հերթափոխի անձնակազմի կողմից` հերթափոխի պետի պատասխանատ
վությամբ:46
Օտարերկրացիներին այս կացարաններում տեղավորելուց առաջ վարակիչ հիվանդություններով տառապող
օտարերկրացիներին հայտնաբերելու և անհրաժեշտ բժշկական օգնություն տրամադրելու նպատակով նրանք
հետազոտվում են անցման կետում գործող բուժկետի և սանիտարական-կարանտինային կետի անձնակազմի
կողմից:
Օտարերկրացիները հատուկ կացարաններում պահվում են ժամանակավոր հիմունքներով: Սահմանապահ
ներն ապահովում են կացարանների գործունեութ
 յունը, ինչպես նաև օտարերկրացիներին ուղեկցում են կա
ցարաններ և իրականացնում նրանց հանձնումը47: Հատուկ կացարաններում պահվող օտարերկրացիների
նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է սահմանային վերահսկողության ստորաբաժանման հերթափո
խի անձնակազմի կողմից` հերթափոխի պետի պատասխանատվությամբ: Հատուկ կացարաններում պահվող`
ապաստան հայցող անձանց իրավասու մարմիններին հանձնելիս սահմանապահները կազմում են հանձնման
(փոխանցման) ակտ: Մինչև հատուկ կացարանում օտարերկրացիներին տեղավորելը` սահմանապահներն
իրավունք ունեն զննության ենթարկելու և վերցնելու նրանց իրերն ու փաստաթղթերը՝ դրա վերաբերյալ կազ
մելով համապատասխան արձանագրություն: Արգելվում է օտարերկրացիների անձնական զննումն իրակա
նացնել հակառակ սեռի ներկայացուցչի կողմից: Հատուկ կացարաններից օտարերկրացիներին բաց թողնելիս
սահմանապահները վերադարձնում են վերցված բոլոր իրերն ու փաստաթղթերը` բացառությամբ կեղծ փաս
տաթղթերի և այն իրերի, որոնք իրավախախտման կատարման առարկա են:
Ինչ վերաբերում է ձերբակալված օտարերկրացիների իրավունքներին, ապա դրանք նույնն են, ինչ «Օտա
րերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածով սահմանվածները: Այդ իրավունքներն են՝

•
•
•
•
•

օտարերկրացուն հասկանալի լեզվով կամ, անհրաժեշտության դեպքում, թարգմանչի միջոցով ձեր
բակալման և պահման պատճառների մասին իրազեկելը,
դ
 ատարանի` օտարերկրացու վերաբերյալ կայացրած ցանկացած որոշում բողոքարկելը,
իրավական ներկայացուցչի (ներառյալ հասարակական կազմակերպությունների), ծագման պետու
թյան դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմ
ն արկի պաշտոնյայի հետ
հանդիպելը,
ազատ արձակելու դիմումով դատարան դիմելը և
անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանալը:

Կ
 առավարության N 783-Ն որոշման համաձայն՝ «Օտարերկրացիների մասին»48 Հայաստանի Հանրապետու
N 783-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ հոդվածը:
N 783-Ն որոշման հավելվածի 14-րդ հոդվածը:
47
Ոլորտի հետ կապված այս և մյուս հարցերը կարգավորվում են ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի N 783-Ն որոշման,
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի և «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի նորմերով:
48
«Օտարերկրացուն ծագման պետություն կամ այն պետություն, որտեղից նա ժամանել է, վերադարձնելու անհնարինու
թյան դեպքում, առանց անձնագրի, անվավեր անձնագրով Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անց
ման կետ ժամանած կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետում մուտքի վիզայի մերժում
ստացած կամ սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից մուտքի թույլտվություն չստացած օտարերկրա
ցիները կարող են պահվել տարանցիկ գոտում կամ այլ տեղ` այդ նպատակով ստեղծված հատուկ կացարանում»:
45
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թյան օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում օտարերկրացիները հատուկ կացարան
ներում ժամանակավոր պահվում են` մինչև հանգամանքները պարզելը և նրանց նկատմամբ որոշում ընդունե
լը: Հատուկ կացարաններից օտարերկրացիները բաց են թողնվում սահմանապահ զորքերի հրամանատարի
թույլտվությամբ` զեկուցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտան
գության ծառայության տնօրենին, կամ ի կատարումն դատական ակտի:

Տևողությունը
Ս
 ահմանապահ զորքերն օտարերկրացուն հատուկ կացարանում տեղավորելուց հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում
դիմում են դատարան՝ օտարերկրացուն մինչև 90 օր պահելու թույլտվության վերաբերյալ որոշում ստանա
լու համար։ Դատարանի կողմից որոշման կայացման նպատակով օտարերկրացին սահմանապահ զորքերի
ներկայացուցչի ուղեկցությամբ տեղափոխվում է դատարան։ Եթե 90 օրվա ընթացքում օտարերկրացու վերա
դարձը ծագման երկիր անհնար է, ապա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն օտարերկրացուն
պետք է տրամադրի մեկ տարին չգերազանցող ժամ
կ ետով ժամանակավոր թույլտվություն մինչև օտարերկրա
ցու՝ Հայաստանի Հանրապետությունից հեռացումը («Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապե
տության օրենք, 2006 թվական)։

Հատուկ պահանջները և բժշկական օգնությունը
Ն
 ախքան օտարերկրացիներին հատուկ կացարաններում տեղավորելը և նրանց՝ հատուկ կացարաններում
գտնվելու ամբողջ ընթացքում, նրանք պետք է հետազոտվեն սահմանի անցման կետերում գործող բուժկետում
և սանիտարական–կարանտինային կետերում նրանց առողջական վիճակն ստուգելու և վարակիչ հիվանդու
թյուններով տառապող անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև, հարկ եղած դեպքում, հետագա բժշկական հս
կողություն իրականացնելու նպատակով։
Հ
 ատուկ կացարաններում պահվող օտարերկրացիներին առաջին բժշկական օգնություն պետք է տրամադրվի
սահմանի անցման կետի բուժկետի բուժաշխատողի կողմից, կամ նրանք պետք է ստանան մասնագիտացված
բժշկական օգնություն շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից։ Հատուկ կացարանների սանիտա
րահակահամաճարակային հսկողությունն իրականացվում է անցման կետի սանիտարական–կարանտինային
կետի կողմից։ Վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում առաջնային բժշկական օգնությունն ու
օժանդակությունը տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրա
մանով սանիտարական–կարանտինային կետերին կցված՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականաց
նող կազմակերպությունների կողմից։ Հատուկ կացարաններում պահվող այն օտարերկրացիները, որոնք ու
նեն ստացիոն
 ար և մասնագիտացված բժշկական օգնության կարիք, տեղափոխվում են մասնագիտացված
բժշկական հաստատություն՝ համաձայն անցման կետում գործող բուժկետի բուժաշխատողի կամ սանիտարա
կան–կարանտինային կետի մասնագետի կամ տվյալ սանիտարական–կարանտինային կետին կցված՝ բժշկա
կան օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության գրավոր եզրակացության և այդ եզրակա
ցության հիման վրա սահմանապահ զորքերի հրամանատարի կողմից կայացված որոշման49։ Հատուկ կացա
րաններում պահվող՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թույլ է տրվում ունենալ հենակներ և պրոթեզներ։
Վ
 արակիչ հիվանդություններով տառապող օտարերկրացիներին հանձնելուց (փոխանցելուց) կամ բաց թողնե
լուց հետո հատուկ կացարանների սենյակներում իրականացվում է եզրափակիչ ախտահանում։ Տվյալ անցման
կետի սանիտարական–կարանտինային կետը հսկողություն է իրականացնում եզրափակիչ ախտահանման աշ
խատանքների նկատմամբ50։

49
50

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն, Որոշում N 783–Ն, 2013 թվական:
Նույնը:
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Մատակարարումը
Հ
 ատուկ կացարաններում 3 ժամից ավելի պահվող օտարերկրացիներին տրամադրվում են առաջին անհրա
ժեշտության իրեր և սնունդ։ Այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր
ազգային անվտանգության ծառայությունը պայմանագիր է կնքում անցման կետում գործող սննդի կետի հետ՝
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Օտարերկրացիներին թույլ է տրվում
իրենց ցանկությամբ սնունդ գնել՝ օգտագործելով սեփական միջոցները։ Հատուկ կացարաններում պահվող
օտարերկրացիներին տրամադրվում են առաջին անհրաժեշտության իրեր և պարագաներ։ Հատուկ կացա
րանները մաքրվում և ախտահանվում են սահմանային վերահսկողության ստորաբաժանում
ն երի հավաքա
րարների կողմից, իսկ օդային անցման կետերում դա ապահովում է օդանավակայանի վարչակազմը։
Ինչ վերաբերում է սննդին և առաջին անհրաժեշտության այլ իրերի, ապա դրանք տրամադրվում են պետա
կան բյուջեի միջոցների հաշվին, և սահմանի անցման կետում գործող սննդի կետերի հետ պայմանագրերը
կնքվում են ԱԱԾ-ի կողմից:

Կացարանների նկարագրությունը
Հ
 ատուկ կացարանը սենյակ է (շինություն)՝ հուսալի փականներով դռներով և կից միջանցքով, որտեղ այլ ան
ձանց մուտքը բացառված է, և որտեղ սահմանապահները հնարավորություն կունենան մշտապես հսկողություն
իրականացնելու կացարանում պահվող անձանց նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր անցման կետ պետք է ունենա
առնվազն երկու սենյակ՝ տարբեր սեռերի անձանց, տարբեր երկրների քաղաքացիների (ըստ իրենց ցանկու
թյան) կամ տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների առանձնացնելու համար։ Հատուկ կացարանները պետք
է ապահովված լինեն սեղանով, աթոռներով, անշարժ պահարանով՝ անձնական իրերի և ուղեբեռի համար,
կողապահարանով՝ ամեն
 օրյա օգտագործման իրերի համար, մահճակալով (այդ թվում նաև՝ մանկական), խո
հանոցով, անկողնային պարագաներով, հեռուստացույցով, սպասքով, լվացարանով, սանհանգույցով, մաքրող
պարագաներով, այլ կենցաղային իրերով (սրբիչներ, օճառ, գոգաթիակ և այլն), հրդեհային անվտանգության
միջոցներով ու օդափոխիչով։ Անձնական հիգիեն
 այի համար օտարերկրացիներն ապահովվում են տաք ջրով՝
լոգանք (ցնցուղ) ընդունելու համար։
Հ
 ատուկ կացարաններում նվազագույն ջերմաստիճանը պետք է լինի + 18°C, դրանք պետք է ապահովված
լինեն մշտական էլեկտրականությամբ։ Հատուկ կացարաններում պետք է տեղադրված լինի առնվազն երեք
կրակմարիչ՝ ապահովելու հրդեհային անվտանգությունը։
Ն
 երկայումս Հայաստանում գոյություն ունեն երկու կացարաններ, որոնք կարող են օգտագործվել միգրանտ
ներին պահելու նպատակով, և որոնք կոչվում են ինչպես հատուկ կացարաններ, այնպես էլ միգրանտների
համար նախատեսված կացարաններ՝ ըստ տարբեր աղբյուրների։ Դրանք նույն հաստատություններն են և,
հստակության նկատառում
ն երից ելնելով, կոչվում են հատուկ կացարաններ։ Դրանից մեկը գտնվում է «Բագ
րատաշեն» սահմանի անցման կետում, իսկ մյուսը՝ Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում։
ԱԱԾ աշխատակիցները լիազորված են անկանոն կարգավիճակով միգրանտներին ձերբակալելու մինչև երեք
ժամ տևողությամբ՝ լրացուցիչ քննության համար51, իսկ ինքնությունը և գործի հանգամանքները պարզելու ան
հրաժեշտության դեպքում կարող են նրանց ենթարկել մինչև 72 ժամ տևողությամբ վարչական ձերբակալման,
սակայն այդ դեպքում անհրաժեշտ է 24 ժամվա ընթացքում թույլտվություն ձեռք բերել դատարանից։ Գործ
նականում, եթե սահմանի անցման կետում երեք ժամ տևողությամբ լրացուցիչ քննության ընթացքում հնարա
վոր չէ որոշում կայացնել գործի վերաբերյալ, ապա օտարերկրացիները տեղափոխվում են ԱԱԾ–ի՝ Երևանում
գտնվող ժամանակավոր պահման մեկուսարաններ, որտեղ նրանք կրկին հարցաքննվում են, այնուհետև կամ
ազատ են արձակվում կամ ուղարկվում մեկ այլ վայր կամ ուղարկվում են իրենց հայրենիք։ Սակայն եթե նրանք
ձերբակալվում են օրվա վերջում կամ գիշերվա ընթացքում, ապա պահվում են ձերբակալվածներին պահելու
Համաձայն «Սահմանապահ զորքերի մասին» ՀՀ օրենքի 7–րդ հոդված, ը) կետի «Անհրաժեշտության դեպքում այդ
անձինք կարող են պահվել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մարմինների ժամանակավոր պահման
մեկուսարաններում»:
51
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վայրերում՝ մինչև հնարավոր լինի նրանց տեղափոխելը Երևան։
Անձնակազմի հանգստի համար նախատեսված ժամանցի սենյակը նույնպես երբեմն օգտագործվում է միգ
րանտներին պահելու նպատակով։ Այն գտնվում է ներգաղթողների համար նախատեսված շինության ցոկո
լային հարկում՝ ոստիկանության այն գրասենյակ տանող միջանցքի հակադիր կողմում, որտեղ ժամանելուց
հետո ընթացք է տրվում մուտքի վիզա ստանալու համար դիմում
ն երին։ Այն բաղկացած է փոքր խոհանոցից՝
նախաճաշի համար նախատեսված կանգնակով, և մոտավորապես 3մ x 2.5մ մակերեսով հարակից ննջասե
նյակից՝ երկհարկանի մահճակալով, մեկտեղանի մահճակալով և մեկ աթոռով։ Երկու սենյակն էլ մաքուր էին և
կոկիկ։

Գործնական աշխատանք
Օգտվելով պահման և ձերբակալման ընթացակարգի նկարագրությունից՝ քննարկե՛ք Միջազգային հանրային
իրավունքի շրջանակներում այն պարտադիր պայմանագրերը, որոնցով պետք է կարգավորվեն պահման և
ձերբակալման, ինչպես նաև պահման և ձերբակալման ընթացակարգերի հետ կապված ընդհանուր հարցերը.

•
•
•
•
•
•
•
•

1948 թվականի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր
1950 թվականի Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա
1966 թվականի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր ու
դրա՝ 1976 թվականի համապատասխան Արձանագրություն I (ՔՔԻՄԴ)
1966/1976 թվականների Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազ
գային դաշնագիր (ՏՍՄԻՄԴ)
1984 թվականի Խոշտանգում
ն երի և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաս
տացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա
1989/1990 թվականի Երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ–ի կոնվենցիա
Ռ
 ասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա
Կ
 անանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա

Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ներկայացնել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլի հիմ
ն ա
կան գաղափարի հետ։
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-M ԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՎ ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
Վ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Ներածություն, նպատակը
Ս
 ույն մոդուլում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավար
ման ոլորտում հետընդունման ընթացակարգի ներմուծման նկարագիրը՝ կիրառելով ծրագրային մո
տեցումը, մեթոդաբանությունը և տերմին
 աբանությունը։

Միգրացիայի կառավարումը
Ն
 երկայումս աշխարհի բոլոր պետությունները միգրացիան համարում են կարևոր ոլորտ, որը պահանջում է
հատուկ ուշադրություն և, մասնավորապես՝ պետական կարգավորում։ Այլ կերպ ասած, հաշվի առնելով մեր
օրերում միգրացիոն գործընթացների կարևորությունը՝ այն պետք է կառավարվի ինչպես այդ գործընթացում
ներգրավված պետությունների կողմից, այնպես էլ միջազգային մակարդակում։ Սովորաբար «կառավարում»
նշանակում է ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և համակարգում՝ սահմանված նպատակ
ներին հասնելու համար52։ Նույնը վերաբերում է հանրային ոլորտին. պարզապես փոխարինում ենք «ձեռնար
կատիրություն» բառը «պետական» բառով՝ ավելացնելով «միգրացիայի» ոլորտը՝ որպես գործունեութ
 յան
բնագավառ։

Միգրացիայի կառավարում՝ եզրույթ, որը ներառում է միջսահմանային միգրացիայի կանոնակարգված
և մարդասիրական սկզբունքների վրա հիմնված կառավարմանն ուղղված բազմաթիվ պետական գործա
ռույթներ պետական համակարգում, մասնավորապես՝ պետության սահմաններից օտարերկրացիների
մուտքն ու այնտեղ նրանց գտնվելը կառավարելը, ինչպես նաև փախստականների ու պաշտպանության
կարիք ունեցող այլ անձանց պաշտպանությունը։ Դա վերաբերում է քաղաքականության և միգրացիային
առնչվող հիմ
ն ական հարցերի` օրենսդրական և վարչական լուծում
ն երի մշակմանը ծրագրված մոտեցմա
նը։ (ՄՄԿ, 2011 թվական):

Թ
 եև ՄՄԿ–ի կիրառած սահմանումն առավելապես վերաբերում է նպատակակետ երկրներին, սույն սահման
ման կառավարչական շրջանակը հստակ նկարագրում է, թե ինչ է միգրացիայի պետական կառավարումը։
Դա նաև արտացոլված է 2004 թվականի ՄՄԿ–ի «Միգրացիայի կառավարման հիմունքներ» ձեռնարկում
ներկայացված՝ միգրացիայի կառավարման հայեցակարգային մոդելում53։

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

Օրենսդրությունը

Վարչական կառուցվածքը

«Ամենաբարձր մակար
դակով սահմանվում է
պետության մոտեցումը։
Միգրացիոն քաղաքա
կանությունը հիմնված
է ազգային նպատակ
ների վրա և, սովորա
բար, բխում է հանրային
քաղաքականության
այլ տարրերից, ինչպես
նաև՝ առնչվում դրանց,
օրինակ՝ աշխատան
քի շուկային առնչվող
քաղաքականությունը,
արտաքին քաղաքակա
նությունը, ժողովրդագ
րական քաղաքականու
թյունը»։

«Հստակ նկարագրում է միգրացիոն քաղա
քականությունը և նախատեսում է լիազորու
թյուն միգրացիան կառավարելու համար ան
հրաժեշտ միջոցները ձեռնարկելու համար,
այդ թվում՝ հավաքագրումը և ընտրությունը,
մուտքի թույլտվությունը, կացության կարգա
վիճակ տալը, սահմանային հսկողությունը,
անօրինականորեն մուտք գործելուն և երկ
րում գտնվելուն արձագանքը, պետության
տարածքից անձանց հեռացումը։ Օրենսդ
րության հետ մեկտեղ մշակվում են դրա կի
րարկման համար անհրաժեշտ կանոնակար
գեր, ինչպես նաև ընթացակարգեր, որոնցով
ղեկավարվում են պաշտոնատար անձինք՝
քաղաքականության իրականացումն ապա
հովելու համար օրենսդրությամբ նախատես
ված կանոնակարգերում սահմանված պար
տականությունները կատարելու համար»։

«Բաշխում և համակարգում է
միգրացիայի կառավարման
տարբեր գործառույթներ՝ աշ
խատանքային պատասխա
նատվության ու հաշվետվողա
կանության փոխկապակցված
համակարգի շրջանակներում»։

Միգրացիայի կառավարման արդյունավետությունը կարող է երաշխավորվել միայն այն դեպքում, երբ ապա
հովված են բոլոր այս երեք հիմ
ն ական տարրերը, և դրանք գործում են պատշաճ ձևով։ Ավելին, Եվրասիական
միգրացիոն համակարգը ձևավորող նախկին ԽՍՀՄ երկրների դեպքում քաղաքական կամքի դրսևորումը
որոշիչ է։ Պաշտոնապես սահմանված մեխանիզմ
ն երը կարող են արդյունավետ չլինել, եթե դրանք համապա
տասխան կերպով չեն վերահսկվում պետական մարմինների կողմից։
Ռուսաստանի Դաշնությունում հետընդունման մեխանիզմի ներմուծման փորձը վառ օրինակ է։

Ռուսաստանում հետընդունման գործընթացի պատմությունն սկսվել է 2003 թվականից, երբ Ռուսաս
տանի Դաշնության և Լիտվայի Հանրապետության միջև կնքվեց համաձայնագիր։ Ֆորմալ առումով,
հետընդունման գործող ընթացակարգի համար բոլոր նախապայմաններն առկա էին. կնքվել էր հետըն
դունման ցանկացած գործընթացի համար հստակ հիմք համարվող միջազգային պայմանագիր, Պսկո
վում բացվել էր վարչական կառույց՝ «Հետընդունման ենթակա անձանց համար նախատեսված՝ ժամա
նակավոր պահման կենտրոն»։ Սակայն այդ միջոցները բավարար չէին՝ գործընթացը խթանելու համար։
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Քաղաքական կամքի բացակայության հետևանքով հետաձգվեց հետընդունման մեխանիզմ
ն երի պատշաճ
զարգացումը։ 2003–ից մինչև 2006 թվականները, երբ Եվրոպական Միության հետ կնքվեց հետընդուն
ման մասին համաձայնագիր, Լիտվայից Ռուսաստան հետընդունման որևէ դեպք չէր գրանցվել։ Պսկովում
գտնվող Հետընդունման կենտրոնը, որն ապահովված էր կահույքով, անձնակազմով և հատուկ սարքավո
րում
ն երով, այդ երեք տարվա ընթացքում չէր ընդունել որևէ միգրանտի։

Պսկովում գտնվող Հետընդունման կենտրոնի նկարը

Հայաստանում միգրացիայի կարգավորման համառոտ
նկարագրությունը
Ընդհանրապես պետություններն օրենքով կարգավորում են իրենց տարածք օտարերկրացիների մուտքի, այն
տեղից ելքի և այնտեղ գտնվելու հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև ձեռնարկում են իրավական միջոցներ
արտագաղթի հետ կապված հարցերը կարգավորելու համար՝ հիմ
ն ականում արտերկրում գտնվող իրենց քա
ղաքացիներին պաշտպանելու նպատակով։ Ստեղծվում են համապատասխան վարչական կառույցներ՝ այդ
իրավական կարգավորում
ն երը գործնականում կիրառելու համար։ Ինչպես ընդունված է երկրների մեծ մա
սում, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես միգրացիայի ոլորտը կարգավորող իրավական համակար
գը օրենսգրքի միջոցով ամրագրված չէ, այլ բաղկացած է մասնավորապես միգրացիոն հարցերին առնչվող մի
շարք հատուկ իրավական ակտերից և այլ՝ առավել ընդհանուր իրավական դրույթներով սահմանված մի շարք
նորմերից։ Հայաստանում միգրացիային առնչվող տարբեր հարցերը կարգավորվում են Սահմանադրությամբ,
միջազգային պայմանագրերով, առանձին օրենքներով և Կառավարության որոշում
ն երով։ Հայաստանում միգ
րացիոն համակարգի ընդհանուր կանոններն ու սկզբունքները սահմանված են Սահմանադրությամբ։ Սահ
մանադրության 25–րդ հոդվածով երաշխավորվում է անձի՝ ազատ տեղաշարժվելու և Հայաստանի Հանրա
պետություն վերադառնալու իրավունքը։ Կարևոր է նաև նշել, որ 6–րդ հոդվածով սահմանվում է միջազգային
պայմանագրերի գերակայությունը, և ավելին, համաձայն այդ հոդվածի, վավերացված միջազգային պայմա
նագրերը համարվում են իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասը։
Հայաստանում միգրացիայի ոլորտում ինստիտուցիոնալ համակարգը հիմնված է ապակենտրոնացված մոդելի
վրա: Տարբեր մարմիններ իրենց իրավասության շրջանակներում ներգրավված են միգրացիոն քաղաքակա
նության մշակման և իրականացման գործում: Այս մոդելը գործուն է որոշակի պայմանների երաշխավորման
դեպքում։ Դրանցից է խիստ համակարգվածություն ապահովող մարմ
ն ի առկայությունը։ Հայաստանում այս
դերն ստանձնել է Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը, որը
լիազորված է համակարգելու միգրացիոն գործառույթներ կատարող մարմինները՝ միգրացիոն քաղաքակա
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նության, ինչպես նաև դրա իրականացման համար համապատասխան իրավական ակտերի մշակման նպա
տակով։ Մեկ այլ խիստ կարևոր պայման է միջգերատեսչական համակողմանի համագործակցությունը միգ
րացիայի կառավարմանն առնչվող հետևյալ հարցերի շուրջ։

Սահմանների կառավարումը և ներգաղթի վերահսկումը
Պ
 ետական սահմաններով որոշվում է այն տարածքը, որի նկատմամբ պետությունն ինքնիշխանություն ունի։
Պետական սահմանների կառավարումը և հսկողությունը միգրացիայի ոլորտում պետական կարգավորման
առաջնային և ամենակարևոր հարցերն են։ Սահմանային հսկողության միջոցները ներառում են պետական
սահմաններով մուտքի և ելքի կարգավորում, օտարերկրացիների մուտքի և երկրում գտնվելու համար անհրա
ժեշտ հիմքերի ստուգում, անօրինական մուտքի դեպքում համապատասխան միջոցների ձեռնարկում և այլն։
Սահմանը հատող անձինք, կենդանիները, տրանսպորտային միջոցները, բեռները և մյուս ապրանքները են
թակա են սահմանային և մաքսային հսկողության (Հայաստանի Հանրապետություն, 1998 թվական)։

Ս
 ահմանի հատման հետ կապված հարցերի կարգավորմանը և Հայաստանում ներգաղթի վերահսկ
ման կազմակերպմանն առնչվող հիմ
ն ական իրավական փաստաթղթերն են՝ «Պետական սահմանի
մասին» օրենքը, «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքը և 2010 թվականին ընդունված՝ «Սահ
մանային անվտանգության ապահովման և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմա
վարությունը», ինչպես նաև Սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կա
ռավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառում
ն երի ծրագիրը։ Միևնույն

ժամանակ, վերոնշյալ փաստաթղթերն առավել կիրառելի են այս ոլորտում պետության կարողությունների
զարգացման համար, թեև երկիր մուտք գործելու կարգը սահմանող ամեն
 ակարևոր իրավական ակտը «Օտա
րերկրացիների մասին» օրենքն է։ Մասնավորապես, դրանով սահմանվում են՝
-

Հ
 այաստան մուտք գործելու վայրը՝ սահմանի անցման կետեր,

-

Մ
 ուտք գործելու համար որպես հիմք օգտագործվող փաստաթղթերը և այդ փաստաթղթերն ստու
գելու պետության լիազորությունը (Հայաստան, 1998 թվական),

-

Վ
 իզայի հետ կապված պետական կարգավորում
ն երը՝

1)

վիզա ձեռք բերելու պահանջը՝ որպես ընդհանուր կանոն,

2)

որոշ երկրների քաղաքացիներին վիզա ձեռք բերելու պահանջից ազատելը,54

3)

վիզա ստանալու հնարավոր եղանակը՝ Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմիննե
րում, սահմանի անցման կետերում կամ էլեկտրոնային տարբերակով,55

4)

վիզայի տրամադրումը (կամ ժամ
կ ետի երկարաձգումը) մերժելու հիմքերը։

-

Ելքի համար հիմք համարվող փաստաթղթերը՝

1)

վավերական անձնագիր և

2)

երկրում օրինական գտնվելը կամ բնակվելը հավաստող վավերական փաստաթուղթ։

-

Հ
 արկադիր վերադարձին առնչվող կարգավորում
ն երը. ճամփորդական փաստաթղթերի կամ Հա
յաստանում գտնվելու իրավական հիմքերի բացակայության դեպքերում օտարերկրացիները (բացա
ռությամբ ապաստան հայցողների) հարկադրաբար վերադարձվում են պետական սահմանից նույն
փոխադրողի տրանսպորտային միջոցով։ Եթե անհնար է անմիջ ապես կազմակերպել վերադարձը,
ապա նրանք կարող են պահվել տարանցիկ գոտում կամ այդ նպատակով ստեղծված հատուկ կա
ցարանում։

54
Այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները միակողմանիորեն ազատված են վիզա ձեռք բերելու պահանջից. http://
www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/visafreelisteng1.pdf. այն երկրների ցանկը, որոնց հետ Հայաստանն ուն ի առանց
վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի հիման վրա. http://www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/
whoneedsvisa_eng.pdf:

Էլեկտրոնային վիզա կարող է տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
կողմից. https://evisa.mfa.am/pls/dbms/evis_n.put_application_p0:
55
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Մ
 իգրացիային առնչվող հանցանքները ներառված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգր
քում56, համաձայն որի՝ առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ թույլտվությունների պետական սահմանը
հատելը պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 100–ապատիկից 200–ապատիկի չափով,
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամ
կ ետով57։
Ս
 ահմանի կառավարման ընթացակարգի միջոցով իրագործվող՝ պետական սահմանին առնչվող քաղաքա
կանության իրականացման գործում գլխավոր դերը պատկանում է Ազգային անվտանգության ծառայությանը
(ԱԱԾ)։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը ԱԱԾ–ի մաս են կազմում (Հայաստանի Հանրապետություն, 2001
թվական) և պատասխանատու են Հայաստանի սահմանով երկիր մուտք գործող անձանց մոտ ստուգում
ն եր
իրականացնելու համար։ Սահմանապահ զորքերը սահմանին իրականացնում են անձնագրի և վիզայի ստու
գում: Նրանք իրավունք ունեն իրականացնելու պետական սահմանի ռեժիմը խախտած անձանց վարչական
ձերբակալում մինչև երեք օր ժամ
կ ետով, քննելու ձերբակալված անձանց, զննության ենթարկելու նրանց և, ան
հրաժեշտության դեպքում, վերցնելու նրանց իրերը: Սահմանապահ զորքերը պետք է ապահովեն պետական
սահմանի ռեժիմը խախտելու հետևանքով ձերբակալված և ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների
պաշտպանությունը, կազմակերպեն բժշկական և այլ տեսակի օգնության տրամադրումը, տեղեկացնեն ձեր
բակալված և ազատությունից զրկված անձանց ազգականներին նրանց գտնվելու վայրի մասին (Հայաստանի
Հանրապետություն, 1998 թվական): Սահմանապահ զորքերը պատասխանատու են նաև միգրացիայի կառա
վարման ոլորտում կարևոր նշանակություն ունեցող երկու ենթակառուցվածքային տարրերի համար: Սահմա
նապահ զորքերի ենթակայության ներքո են գործում միգրանտների համար նախատեսված հատուկ կացարան
ները, և նրանք վարում են Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգը:
Ս
 ահմանի անցման կետերում ներկա են նաև ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնք մասնակցում են պե
տական սահմանի կառավարմանը։ ՀՀ ոստիկանությունը պատասխանատու է ՀՀ քաղաքացիների անձնագ
րերում ելքի թույլտվության կնիք դրոշմելու (օտարերկրյա պետությունում անձնագրի վավերականության ժամ
կետի մասին նշում կատարելու) և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրային ու բնա
կության վերաբերյալ տվյալների բանկը շահագործելու համար: Դրա գործառույթներից են նաև սահմանին
վիզայի տրամադրումը, վիզայի վավերականության ժամ
կ ետի երկարաձգումը, կացության կարգավիճակի
(կացության թույլտվություն) տրամադրումը, ՀՀ տարածքում օտարերկրացիների հաշվառումը: (Միգրացիոն
քաղաքականության կենտրոնի թիմ, 2013 թվական)։ Ոստիկանությունը, համագործակցելով սահմանապահ
զորքերի հետ, քննում է պետական սահմանի ապօրինի հատման վերաբերյալ գործերը:

Ինքնության վերաբերյալ տեղեկատվության կառավարումը
Լ
 ինելով սահմանը հատելու և ներգաղթի առնչությամբ ընդունված իրավական կարգավորումների կարևոր
առարկա՝ ինքնության վերաբերյալ տեղեկատվության կառավարման և, մասնավորապես, ճամփորդական փաս
տաթղթերի համար պետք է նախատեսել առանձին գլուխ, քանի որ դրանք ընդհանուր առմամբ ինքնության վե
րաբերյալ տեղեկատվության կառավարման հիմնաքար են և համարվում են քաղաքացիության կամ հետընդուն
ման ընթացակարգում երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման համար պայմանների ապացույց58։

Երկրում գտնվելը և աշխատանքը
Հ
 այաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների համար սահմանված են երեք տարբեր կացու
թյան կարգավիճակներ՝ ժամանակավոր, մշտական և հատուկ (Հայաստանի Հանրապետություն, 2006 թվական)։
-

Ժ
 ամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է ուսման, աշխատանքի և ձեռնարկատիրական

Հոդված 329. Պետական սահմանն ապօրինի հատելը:
Միևնույն արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված
խմբի կողմից կամ բռնություն գործադրելով կամ այն գործադրելու սպառնալիքով, պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից
յոթ տարի ժամետով։
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Ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս «I» մոդուլը:
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գործունեութ
 յան նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ամուսնուն
կամ այլ մերձավոր ազգականների59։ Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է 1 տարի
ժամ
կ ետով՝ յուրաքանչյուր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ։
-

Մշտական բնակության կարգավիճակը տրվում է այն օտարերկրյա քաղաքացիներին, որոնք Հա
յաստանի Հանրապետությունում ունեն մերձավոր ազգականներ60, ապահովված են բնակարանով ու
գոյության միջոցներով և առնվազն երեք տարի օրինականորեն բնակվել են Հայաստանի Հանրա
պետությունում, կամ այն օտարերկրացուն, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկատի
րական գործունեություն է իրականացնում։ Մշտական բնակության կարգավիճակը տրվում է հինգ
տարի ժամ
կ ետով՝ յուրաքանչյուր անգամ նույն ժամ
կ ետով երկարաձգելու հնարավորությամբ։

-

Հ
 ատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է ազգությամբ հայ անձանց, ինչպես նաև Հայաստանում
տնտեսական կամ մշակութային գործունեութ
 յուն ծավալող այլ օտարերկրացիների: Հատուկ կացու
թյան կարգավիճակը տրվում է տասը տարի ժամ
կ ետով և կարող է երկարաձգվել։

Վ
 արչական իրավախախտում
ն երի վերաբերյալ օրենսգրքով (հոդված 201) սահմանվում են տուգանքներ այն
օտարերկրացու նկատմամբ, որը գտնվում է Հայաստանում առանց վավերական անձնագրի կամ կացության
կարգավիճակի։ Տուգանքներ են նախատեսված նաև այն անձի համար, որը հրավիրել է օտարերկրացուն՝
խախտելով կեցության, բուժօգնության հետ կապված ծախսերը և ճանապարհածախսը հոգալու պարտավո
րությունը։
Հ
 այաստանում օտարերկրացի աշխատողներն ունեն նույն իրավունքները, ինչ Հայաստանի Հանրապետու
թյան քաղաքացիները, և իրենց գործունեությունն իրականացնում են աշխատանքի թույլտվությունների հիման
վրա։ Թեև «Օտարերկրացիների մասին» օրենքով նախատեսվում է օտարերկրացիների ընդունում աշխա
տանքի նպատակով, աշխատանքի թույլտվության տրամադրում, ինչպես նաև Հայաստանում աշխատանքի
շուկա օտարերկրացիների մուտքի համար իրավական հիմքեր, գործնականում, երկրորդային օրենսդրության
բացակայության պատճառով այդ համակարգը չի գործում։ (Մ. Տեմեշվարի և Ք. Վասալա Կոկկինակի, 2013
թվական) Միգրանտ աշխատողների համար սահմանված չէ քվոտա, սակայն տեղական շուկան պաշտպանե
լու նպատակով ձեռնարկված են որոշակի միջոցառում
ն եր՝ առաջնահերթությունը տալով տեղացի աշխատող
ներին։ Վարչական իրավախախտում
ն երի վերաբերյալ օրենսգրքով (հոդված 201) սահմանվում են տուգանք
ներ գործատուների նկատմամբ (իրավաբանական անձանց դեպքում` գործադիր տնօրենների նկատմամբ),
եթե նրանք աշխատանքի են ընդունում օտարերկրացիների՝ առանց աշխատանքի թույլտվության կամ առանց
համապատասխան կացության կարգավիճակի։ Գործատուի նկատմամբ նշանակվում է տուգանք՝ նվազագույն
աշխատավարձի 100–ապատիկից մինչև 150–ապատիկի չափով։

Արտաքսումը61 և ձերբակալումը
Պ
 ետության օրենքներով սահմանված՝ իրավունքի կիրառման ընթացակարգերով պետական մարմինների
կողմից իրականացվում է հարկադիր վերադարձ, երբ հյուրընկալող պետությունում մնալու օրինական իրա
վունք չունեցող միգրանտները կամավոր չեն հեռանում երկրից, երբ դա նրանցից պահանջվում է։ Ցանկացած
դեպքում, նախապատվությունը պետք է տալ միգրանտներին կամավոր վերադարձի բոլոր տարբերակներից
օգտվելու հնարավորություն ընձեռելուն, ինչը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու
թյամբ (Հայաստանի Հանրապետություն, 2006 թվական), ինչպես նաև շեշտը պետք է դնել դրա վրա։ Միև
նույն ժամանակ, շատ երկրներում հարկադիր վերադարձն ու արտաքսումը դիտվում են որպես բարեհաջող վե
րադարձին առնչվող քաղաքականության և միգրացիայի կառավարման՝ պատշաճ կերպով գործող համակար
գի կարևոր բաղադրիչներ, որոնք անհրաժեշտ են համակարգի հուսալիութ
 յունն ապահովելու համար։ Հարկա
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ Հայաստանում օրինականորեն բնակվող օտարերկրա
ցիներն ունեն նույն իրավունքները, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
60
Ծնող, ամուսին, եղբայր, քույր, զավակ, տատ, պապ, թոռ։
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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ արտաքսումը օտարերկրացու հարկադիր հեռացումն է Հայաս
տանի Հանրապետությունից, երբ բացակայում են իրավական հիմքեր նրա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու
կամ բնակվելու համար։
59
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դիր վերադարձի ընթացակարգերի առկայությունը հաճախ հանդես է գալիս որպես խթան, որպեսզի անձինք
ընտրեն կամավոր վերադարձի ուղին62։
Հայաստանում գտնվելու իրավական հիմքերի բացակայության դեպքում օտարերկրացիները պարտավոր են
կամավոր հեռանալ երկրից։ Կամավոր չհեռանալը կարող է հանգեցնել արտաքսման։ Արտաքսման հարցը
լուծում է դատարանը Ոստիկանության կողմից գործ հարուցվելուց հետո, որի քննության արդյունքում դատա
րանը որոշում է կայացնում օտարերկրացուն արտաքսելու կամ նրա արտաքսումը մերժելու մասին։ Որոշման
մեջ ներառվում են տեղեկություններ արտաքսման կարգի վերաբերյալ (օրը, երթուղին, սահմանի անցման կե
տը, ծախսերը հոգալու հարցը, բնակության նախկին վայրը, նախքան արտաքսումը ներկայանալու պարտա
վորությունը, առանց թույլտվության բնակության վայրը լքելու արգելքը63, նախքան արտաքսումը ձերբակալելու
կամ ազատ արձակելու հարցը)։ Արտաքսումն ի կատար է ածում Ոստիկանությունը։ Եթե 90 օրվա ընթաց
քում անհնար է ի կատար ածել օտարերկրացու արտաքսումը, ապա Ոստիկանության կողմից տրվում է առա
վելագույնը մեկ տարի ժամ
կ ետով ժամանակավոր թույլտվություն։ Ոստիկանությունն իրականացնում է բոլոր
արտաքսված օտարերկրացիների հաշվառումը և նրանց մասին տվյալները մուտքագրում է անցանկալի հա
մարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկ։ Ոստիկանությունը երեք օրվա ընթացքում արտաքսման մասին
տեղեկացնում է Արտաքին գործերի նախարարությանը և արտաքսվող օտարերկրացու ծագման երկրի դիվա
նագիտական ներկայացուցչությանը։ Արտաքսման ծախսերը հոգում է օտարերկրացին կամ դրանք կատար
վում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին (Հայաստանի Հանրապետություն, 2006
թվական)։ Արգելվում է արտաքսել օտարերկրացուն, եթե այն պետությունում, ուր արտաքսվելու է օտարերկ
րացին, խախտվում են մարդու իրավունքները, մասնավորապես, եթե օտարերկրացուն սպառնում է հետապն
դում ռասայական, կրոնական պատկանելիության, սոցիալական ծագման, քաղաքացիության կամ քաղաքա
կան համոզմունքների հիմքով, կամ եթե օտարերկրացին կարող է ենթարկվել խոշտանգում
ն երի կամ դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կամ մահապատժի:64
Ժամանակավոր թույլտվություն տրամադրվում է, երբ անհնար է լինում օտարերկրացու վերադարձը ծագման
պետություն (Հոդված 37, մաս 5)։
Առանց թույլտվության Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող օտարերկրացու վերադարձը կարող է նա
խաձեռնվել՝ մուտքի մերժմամբ, և այդ դեպքում սահմանապահ զորքերն իրականացնում են արտաքսման ըն
թացակարգեր՝ նույն փոխադրողի տրանսպորտային միջոցով։ Եթե մուտքի մերժում ստացած օտարերկրացու
վերադարձն անհնար է, ապա նրան կարելի է պահել տարանցիկ գոտում կամ այդ նպատակով ստեղծված
հատուկ կացարանում։ Այս ընթացակարգը նման է իրենց ծագման երկիր հետագա հեռացման նպատակով
Հայաստան տեղափոխված երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման դեպքին։

Հետընդունման կառավարումը
Վերադարձ ենթադրող միգրացիան և մասնավորապես հետընդունումը ցանկացած երկրի համար ամենաբարդ
դեպքերից են՝ անկախ վերադարձի ուղղությունից։ Պետությունների կողմից իրենց տարածքից հեռացման կազ
մակերպումը շատ նուրբ հարց է, քանի որ այս գործընթացը կապված է միգրանտների ազատության սահմա
նափակման հետ։ Բարդ է նաև իրենց իսկ քաղաքացիների համար կայուն, ապահով և մարդասիրական սկզ
բունքների վրա հիմնված վերադարձ ապահովելու համապատասխան մեխանիզմ
ն եր ստեղծելու հարցը։ Երբեմն
վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հարցով զբաղվելու գործը վերապահվում է հատուկ մարմինների։ Դրանք
կարող են ստեղծվել պետական կառավարման համակարգում՝ վերադարձի գործընթացին առնչվող՝ պետու
թյան բոլոր գործողությունները համակարգելու համար։ Սակայն հիմ
ն ականում դրանք ստեղծվում են որպես
արդեն իսկ գոյություն ունեցող պետական մարմ
ն ի ստորաբաժանում, սովորաբար որպես աշխատանքային
խումբ, հանձնախումբ կամ որպես առանձին վարչություն միգրացիային առնչվող գործակալություններից մե
Վերադարձին առնչվող քաղաքականության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս
Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T.») «R» մոդուլը:
63
Արտաքսված օտարերկրացիների նկատմամբ կիրառվում է մուտքի արգելք՝ երեք տարի ժամկետով։
64
Անձանց վերադարձնելու անթույլատրելիության իրավական հիմքերի մասին առավել մանրամասնորեն նշված է սույն
գլխի «Միջազգային համագործակցություն» պարբերության մեջ։
62
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կում։ Օրինակ՝ ԵՄ–ի հետ հետընդունման մասին համաձայնագիրն ստորագրելուց հետո Ռուսաստանի Միգ
րացիոն դաշնային ծառայությունը ստեղծել է հետընդունման հարցերով զբաղվող հատուկ վարչություն։ Հա
յաստանի դեպքում ընդհանուր համակարգումն ու միգրացիոն քաղաքականության մշակումն իրականացվում է
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության կողմից:

Հետընդունման մեխանիզմ
ն երի ձևավորումը
Հետընդունման ընթացակարգը վերադարձի համեմատաբար նոր մեխանիզմ է, և Հայաստանի Հանրապետու
թյունը սահմանափակ փորձ ունի այս միջոցն օգտագործելու գործում։ Հետընդունման ընթացակարգի ներմու
ծումը և այն միգրացիայի ոլորտի ընդհանուր պետական կառավարման մաս դարձնելը պահանջում է ժամա
նակ և ռեսուրսներ։ Փաստացիորեն այն կարող է ներկայացվել որպես ծրագիր և ուսում
ն ասիրվել՝ ըստ ծրագրի
իրականացման փուլերի։

Հետընդունման կարգը
Հարցում ներկայացրած պետությունից հեռացումը
Հեռացումն իրականացվում է այն դեպքում, երբ ճանաչվում է, որ միգրանտը չունի հարցում ներկայացրած
պետության տարածքում գտնվելու իրավական հիմքեր։ Սովորաբար այդպիսի որոշում
ն երն ընդունվում են
դատարանների կողմից, քանի որ հետընդունման մասին համաձայնագրերով չեն սահմանվում երկրում ան
ձի գտնվելու օրինականության համար չափորոշիչներ։ Դա պետք է գնահատվի ներպետական մարմինների
կողմից՝ պետական կամ ԵՄ–ի պարագայում և համապատասխան դեպքերում՝ ԵՄ օրենսդրության համաձայն
(ԵՀ, 2011 թվական)։ Պետությունների մեծ մասում հեռացման վերաբերյալ գործ հարուցելիս նախ և առաջ հա
մապատասխան անձանց կամավոր վերադարձի հնարավորություն է ընձեռվում։ Սակայն կամավոր վերադար
ձի մեխանիզմ
ն երը կարող են կիրառվել վերադարձի գործընթացի ցանկացած և յուրաքանչյուր փուլում։
2010 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը Լիտվայի Հանրապե
տությունից ստացել է հետընդունման մասին դիմում պրն. Կ.–ի վերաբերյալ՝ 55 տարեկան Ռուսաստա
նի քաղաքացի՝ Դոնի Ռոստովի շրջանից, որն ստացել է ուղեղի կաթված և Լիտվայում չունի կացարան,
ընտանիք կամ խնամող։ Հիմնվելով Լիտվայի իշխանությունների կողմից տրամադրված՝ հետընդունման
մասին դիմումին կից փաստաթղթերի վրա՝ Ռուսաստանի Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը կայաց
րեց պրն. Կ-ին հետ ընդունելու որոշում: Սակայն, հաշվի առնելով պրն. Կ.-ի ծանր առողջական վիճակը,
Ռուսաստանի իշխանությունները որոշեցին նրան վերադարձնել ոչ թե հետընդունման ընթացակարգի հա
մաձայն, այլ որպես աջակցությամբ կամավոր վերադարձող անձ, որպեսզի նա ավելի լավ բուժում և աջակ
ցություն ստանա:
Ռուսաստանի Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը մանրակրկտորեն պատրաստեց պրն. Կ.-ի վերա
դարձը: Ճանապարհին նրան ուղեկցում էր բժշկության բնագավառում մասնագետը, իսկ արդեն Ռուսաս
տանում նրան տրամադրվել էր կացարան սոցիալական օգնության հաստատությունում, որը գտնվում է
Դոնի Ռոստովի շրջանում, և որտեղ նա կստանա անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը: Այս ամենը հա
մաձայնեցվել է Ռուսաստանի առողջապահության և սոցիալական զարգացման նախարարության հետ:
Ներկայումս պրն. Կ.-ն ունի համապատասխան կենսամակարդակ, նա կարողանում է օգտվել անհրա
ժեշտ բժշկական օգնությունից և սոցիալական ապահովության ծառայություններից, ու նրա մասին ինչպես
հարկն է հոգ են տանում: Ռուսաստանի Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը մանրամասն դիտանցում է
իրավիճակը: Հետընդունման այս ծրագրի արդյունքում հաստատվել են համապատասխան կապեր, տրա
մադրվել են տեղեկություններ ու ձեռք է բերվել փոխհամագործակցություն՝ ապահովելու, որ Հետ ընդուն
վող անձանց ցուցակում հայտնված անձը վերադարձվել է հնարավոր լավագույն և մարդասիրական սկզ
բունքների վրա հիմնված տարբերակով՝ ելնելով իր առողջական և տնտեսական վիճակից (Աջակցություն
Ռուսաստանի Դաշնությունում միգրանտների հետընդունմանը, 2010 թվական):
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Երբ կայացվում է հեռացնելու մասին որոշում, հարցում ներկայացրած պետության լիազոր պետական մարմի
նը65, որը պատասխանատու է դրա կատարման համար, իրականացնում է վերահսկողություն: Առանձին ՀԿներ կամ միջազգային կազմակերպություններ որոշ դեպքերում նույնպես կարող են տրամադրել իրավաբա
նական խորհրդատվություն և աջակցություն, երբ վերադարձող անձը պատկանում է որոշակի խոցելի խմբի
(Եվրոպական միգրացիոն ցանց, 2007 թվական):
Ավստրիա
Caritas Österreich-ը հավատի վրա հիմնված հասարակական կազմակերպություն է, որն Ավստրիայում
աջակցում է փախստականներին, ապաստան հայցողներին և միգրանտներին, իսկ 1998 թվականից ակ
տիվ գործունեություն է ծավալել ընդհանուր առմամբ վերադարձի հարցերով խորհրդատվության և մինչև
վտարումը պահելուց հետո վերադարձը նախապատրաստելու գործում։ Վերադարձի եվրոպական հիմ
նադրամի 2009 և 2010 թվականների ծրագրային տարիների համար Österreichische Caritaszentrale-ը Ներ
քին գործերի դաշնային նախարարության կողմից լիազորվել է իրականացնելու «կամավոր վերադարձի
հարցերով խորհրդատվություն» և աջակցվող վերադարձի համար կազմակերպչական գործունեություն
Բուրգենլենդի, Զալցբուրգի, Ստիրիայի, Վերին Ավստրիայի, Վորարլբերգի և Վիեննայի ֆեդերալ նա
հանգներում։ 2009 թվականի ծրագրային տարվա ընթացքում, Österreichische Caritaszentrale-ն իրակա
նացրել է աջակցվող վերադարձի վերաբերյալ խորհրդատվություն և մինչև վտարումը պահելուց հետո վե
րադարձի նախապատրաստում Ստիրիա և Վորարլբերգ ֆեդերալ նահանգներում (Կ. Կրացման, Ե. Պեցլ
և Մ. Տեմեշվարի, 2010 թվական)։
Հետ ընդունվող անձի փոխադրման պատրաստություններն սկսվում են հետընդունման մասին դիմում ուղար
կելով: Հարցում ներկայացրած պետությունը գրավոր տեղեկացնում է որպես հարցում ստացած պետության
իրավասու մարմին հանդես եկող Միգրացիոն պետական ծառայությանը ՝ տեղեկացնելով փոխադրման օրվա,
անցման կետի, հնարավոր ուղեկցման և փոխադրմանը վերաբերող այլ տեղեկությունների մասին66:
Հետագա ընթացակարգն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից
և կարգավորվում է Կառավարության N 300–Ն որոշմամբ67: Միգրացիոն պետական ծառայությունն ստանում
է հետընդունման մասին դիմումը և սկսում ինքնությունը հաստատելու ընթացակարգը: Հետընդունման մասին
համապատասխան համաձայնագրով սահմանված ժամ
կ ետում Հայաստանի Հանրապետության պետական
մարմինները պետք է ստուգեն հետ ընդունվող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու
փաստը կամ հաստատեն երրորդ երկրի անձանց համար հետընդունման պայմանները: Միգրացիոն պետա
կան ծառայությունը հաշվառում է ստացված դիմում
ն երը և՛ էլեկտրոնային և՛ թղթային տարբերակով68, ու ՀՀ
ոստիկանության, Ազգային անվտանգության ծառայության և Արտաքին գործերի նախարարության հետ հա
մակարգում է ստուգման գործընթացը: Այս գործընթացում Ոստիկանությունն առանցքային դեր ունի և պետք է
իր կարծիքը ներկայացնի հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Ստանալով տվյալ մարմինների համապատասխան պատասխանները՝ Միգրացիոն պետական ծառայությու
նը պատրաստում է հետընդունման մասին դիմումի պատասխան՝ համապատասխանաբար ընդունելով կամ
մերժելով այն: Ուղարկելով պատասխանը հարցում ներկայացրած պետությանը՝ այն համակարգում է հետ ըն
ԵՄ–ում նման կազմակերպությունների օրինակ են՝ Ներգաղթի հարցերով ծառայությունը (Բելգիա), Քաղաքացիության
և միգրացիայի հարցերով խորհուրդը (Էստոնիա), Օտարերկրյա անձանց հարցերով մարմինը (Գերմանիա), Քաղա
քացիության և միգրացիայի հարցերով գրասենյակը (Լատվիա), Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը (Շվեդիա), Հայրե
նադարձության և մեկնելու հարցերով ծառայությունը (Նիդեռլանդներ), ինչպես նաև սահմանապահ զորքերն ու ազգային
ոստիկանությունը (Միացյալ Թագավորությունում մասնավոր ծառայություններ մատուցող անձինք)։ Ռուսաստանի
Դաշնությունից հետընդունման դեպքերում պատասխանատու է Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը։
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Հետընդունման մասին դիմումի և համապատասխան ժամկետների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս սույն Ձեռնարկի «A»
մոդուլը
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«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետըն
դունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի շրջանակներում ստացվող դիմումները Հայաստանի Հանրապետության
պետական մարմինների կողմից քննարկելու կարգը հաստատելու մասին
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Ընթացակարգը սահմանվում է Կառավարության N 1360–Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու համար ընդունված՝
Միգրացիոն պետական ծառայության պետի N 54-Ա հրամանով։
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դունվող անձի փոխադրման գործընթացը: Համաձայնության գալով երթուղու շուրջ՝ Միգրացիոն պետական
ծառայությունն Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերին տրամադրում է համապա
տասխան տեղեկատվությունը:
Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ընդունվում է հետընդունման մասին դիմումը,
Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական
հիմ
ն արկը դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անվճար տրամադրում է ճամփոր
դական փաստաթուղթ՝ վերադարձի վկայական69, հետընդունման ենթակա այն անձանց, որոնք չունեն ճամ
փորդական փաստաթուղթ: Անձի քաղաքացիութ
 յունը և ինքնությունը հաստատելու դժվարության դեպքում և
հարցում ներկայացրած պետության դիմումի հիման վրա Արտաքին գործերի նախարարությունը կարող է իր
աշխատակիցներին ուղարկել գործուղման՝ անձի հետ հարցազրույց անցկացնելու նպատակով: Նման դեպքե
րում օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմ
նարկների ներկայացուցիչները կարող են իրականացնել հարցազրույց:
Տ
 եղափոխումը
Հ
 ետ ընդունվող անձի փոխադրման նպատակով իրականացվող տեղափոխումը կազմակերպվում է հարցում
ներկայացրած պետության իրավասու մարմինների կողմից, և այս գործընթացը սովորաբար չի տարբերվում
ստանդարտ հարկադիր հեռացումից: Հետընդունման մասին համաձայնագրերի մեծ մասը ներառում է տեղա
փոխման ստանդարտ ընթացակարգեր՝ օդով, ծովով կամ ցամաքով՝ ելնելով նպատակակետից: Հայաստանի
դեպքում օդով տեղափոխումը թերևս ամեն
 ահարմար տարբերակն է: Ինչ վերաբերում է օդային ճանապարհով
վերադառնալուն, որը տեղափոխման ամեն
 ատարածված եղանակն է, ապա հետ ընդունվող անձը օդանավ
բարձրանում է նախքան մյուս ուղևորների ժամանելը, իսկ վերադարձող անձի վարքագծով պայմանավորված
է նրան օդանավ ուղեկցող մարմինների ձեռնարկած գործողությունները: Հարցում ներկայացրած պետության
պետական մարմինների ներկայացուցիչը փաստաթղթերը հանձնում է անձնակազմին և ուղեկցում վերադար
ձող անձին մինչև ինքնաթիռում իր նստատեղը:
Որոշ դեպքերում ոստիկանության աշխատակիցները (սահմանապահ զորքերի կամ այլ հատուկ ուժերի ներ
կայացուցիչները) կարող են հետ ընդունվող անձին ուղեկցել մինչև հարցում ստացած պետություն, եթե դա
թույլատրվում է համաձայնագրերով: Ուղեկցումը կարող է օգտագործվել՝ օժանդակելու հեռացման գործընթա
ցին՝ ապահովելով ապահով վերադարձ: Ուղեկցումը դարձել է հեռացման գործընթացի անհրաժեշտ և բաղ
կացուցիչ մաս: Ուղեկցելու դերը բոլոր երկրներում հիմ
ն ականում նույնն է, չնայած որոշակիորեն տարբերվում
են այն մարմինները, որոնք իրականացնում են այդ գործառույթը, և նրանց ունեցած լիազորությունները: ԵՄում որոշ դեպքերում ավիաուղիներին իրավունք է տրված չթույլատրելու օդանավով ուղեկցելը: Նման դեպ
քերում Ֆրոնտեքսի աջակցությամբ իրականացվում է նախօրոք ծրագրված հատուկ չվերթ: Հատուկ չվերթը
հնարավորություն է տալիս փոխադրելու մինչև 40 վերադարձող անձի (Եվրոպական միգրացիոն ցանց, 2007
թվական): Գոյություն ունեն կանոնավոր չվերթների օգտագործման նպատակով ազգային ավիաուղիների հետ
համագործակցության հաջողված դեպքերի օրինակներ, ինչն ամեն
 ամատչելի և ընդունված տարբերակն է:
Ռուսաստանում Աէրոֆլոտը նույնիսկ տրամադրել է անվճար նստատեղեր՝ հետընդունման դեպքերի համար:
Բժշկության բնագավառում մասնագետներ նույնպես կարող են ուղեկցել, հատկապես երբ վերադարձող անձն
ունի առողջական խնդիրներ, որոնց մասին հայտնի է:
Ժ
 ամանումը և ընդունումը
Հ
 արցում ստացած պետություն փոխադրվող՝ տվյալ երկրի քաղաքացիների ընդունումն իրականացվում է
տվյալ երկրի քաղաքացիների այլ խմբերի վերադարձի համար սահմանված կանոնների համաձայն: Նրանց
համար հետընդունման ընթացակարգը սովորաբար ավարտվում է այն ժամանակ, երբ նրանք հատում են
իրենց երկրի սահմանը:
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Երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ընդունման ու փոխադրման հետ կապված հարցերը շատ ավելի բարդ են: Հետ ընդունվելուց հետո hարցում ստացած պետության տարածքում
նրանք հայտնվում են անկանոն կարգավիճակում, և նրանց պետք է վերադարձնել իրենց ծագման պետու
թյուն: Նրանց վերադարձի հետ կապված նախապատրաստությունները ժամանակ են պահանջում, և այդ ըն
թացքում երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են ժամանակավորապես պահվել հատուկ փակ կացարաննե
րում, քանի որ նրանք որևէ իրավական հիմք չունեն Ընդունող պետությունում գտնվելու համար: Հատուկ փակ
կացարաններում ժամանակավորապես պահելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել այնպիսի պարտադիր
ընթացակարգեր, ինչպիսիք անձնական խուզարկությունը և անձնական իրերի խուզարկությունն են, ինչպես
նաև անհրաժեշտ տեղեկության, այդ թվում նաև՝ անհատական տվյալների հավաքումը70:

Միջգերատեսչական համագործակցությունը
Որպես կանոն՝ հետընդունումը պետք է համարվի հատուկ ընթացակարգ, որը պետք է իրականացվի վերա
դարձին առնչվող՝ անհրաժեշտ գործող համակարգի շրջանակներում՝ դրա ներմուծման համար հատկացված
նվազագույն հավել յալ ռեսուրսներով: Հատուկ պայմաններից մեկը, որն անհրաժեշտ է հետընդունման հետ
կապված պարտավորությունների արդյունավետ կատարման համար, միջգերատեսչական համագործակցու
թյան ամրապնդումն է։ Միջգերատեսչական համագործակցությունը վերաբերում է միգրացիայի կառավար
ման և, մասնավորապես այս դեպքում՝ հետընդունման մասին համաձայնագրերի իրականացումը կառավարե
լու գործում ներգրավված բոլոր գործակալությունների միջև համագործակցությանը և գործողությունների հա
մակարգմանը: Դա կարող է արդյունավետ գործիք լինել մարդկային և նյութական ռեսուրսների առավել լավ
օգտագործման համար:
Մ
 իջգերատեսչական համագործակցությունը թերևս բնական երևույթ է և անհրաժեշտ պայման այնպիսի միջ
ճյուղային երևույթի համար, ինչպիսին է միգրացիայի կառավարումը։ Սակայն միևնույն ժամանակ այն պետք
է ունենա իրավական հիմք։ Միջգերատեսչական համագործակցության՝ իրավական և օրենսդրական շրջա
նակով հստակեցվում են ներգրավված շահագրգիռ կողմեր
 ի միջև համագործակցության և տեղեկությունների
փոխանակման էությունն ու շրջանակը: Միջգերատեսչական համագործակցության համար իրավական համա
կարգով պետք է առնվազն ապահովվի հետևյալը.

•
•
•

գ
 ործակալություններն օրենքով լիազորված են համագործակցելու այլ գործակալությունների հետ և
պետք է պարտավորվեն առանձին դեպքերում աջակցություն տրամադրել այլ գործակալությունների
գ
 ործակալությունները սահմանում են իրենց համագործակցության շրջանակը պաշտոնական հա
մաձայնագրերի միջոցով, որոնք կարող են լինել համատեղ հրամանների կամ արձանագրություննե
րի, համատեղ հրահանգների կամ ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի ձևով, և որոնցով
պարզաբանվում են գերատեսչությունների՝ համընկնող լիազորություններն ու ոչ հստակ իրավասու
թյուններին առնչվող հարցերը
Տվ յալների պաշտպանության վերաբերյալ պետության օրենքով սահմանվում են այն չափանիշները,
որոնք պետք է կիրառվեն տվյալների հավաքման, փոխանակման և պահպանման համար:

Ս
 ովորաբար, միջգերատեսչական համագործակցությունը կարգավորող փաստաթղթերում պետք է նկարագր
վեն հետևյալ թեմաները.

•
•
•
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տ
 եղեկությունների և տվյալների փոխանակման պարտավորություններն ու մեխանիզմ
ն երը (օրի
նակ՝ առանձին կենտրոններ, տվյալների բանկի ընդհանուր օգտագործում), այդ թվում՝ տվյալների
պաշտպանության վերաբերյալ նշում: Աշխատակիցներին պետք է հստակ հանձնարարված լինի հա
մապատասխան տեղեկությունները փոխանակել իրենց գործընկերների հետ
ռ
 իսկի համատեղ վերլուծություն և (կամ) ռիսկի գնահատման վերաբերյալ հաշվետվությունների կամ
տեղեկությունների փոխանակում
հ
 ամագործակցության հստակ ընթացակարգեր, այդ թվում՝ միջազգային կազմակերպությունների և
քաղաքացիական հասարակության հետ

Պահման ընթացակարգերի մանրամասների համար տե՛ս սույն Ձեռնարկի «D» մոդուլը։
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հ
 ամատեղ վերապատրաստում
ս
 արքավորում
ն երի (հարմարանքների) համատեղ օգտագործում և համատեղ գնում
ն եր
ն
 ախազգուշացում և չնախատեսված իրավիճակներում գործողությունների ծրագրեր։

Այս համաձայնագրերը պետք է ներառեն դրանց կատարման համար հստակ ցուցում
ն եր, կամ պետք է լրաց
վեն այդպիսի ցուցում
ն երով, և դրանք պետք է հասանելի լինեն այդ համաձայնագիրն ստորագրած գործակա
լության ամբողջ անձնակազմի համար։
Հ
 ետընդունման ընթացակարգերի իրականացումն առաջ է բերում տարբեր գործակալությունների և բազմա
թիվ գործողությունների համակարգման անհրաժեշտություն։ Այս գործընթացին կարելի է նպաստել տարբեր
միջոցներով, օրինակ՝ ստեղծելով համակարգման համար պաշտոնական կառույց՝ միջգերատեսչական աշխա
տանքային խմբի ձևով, որը պետք է կազմված լինի յուրաքանչյուր գերատեսչության բարձրաստիճան պաշ
տոնատար անձանցից, որոնց կաջակցեն փորձագետներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների
և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ (որպես դիտորդներ)։ Կարգավորված և ավելի լավ
համակարգված ընթացակարգերի հասնելու համար պետք է նկարագրվի և վերլուծվի յուրաքանչյուր գործա
կալության աշխատանքային գործընթացը: Համընկնման և ձգձգում
ն երի բացահայտված դեպքերը պետք է
համատեղ լուծում ստանան, իսկ տվյալ ընթացակարգերը պետք է համապատասխանաբար փոփոխվեն։ Բո
լոր աշխատակիցները պետք է իմանան, թե ինչպես է պետք գործել հետընդունման դեպքերում:
Պ
 ետք է մշակվեն չնախատեսված և արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների ծրագրեր, որոնցում հս
տակորեն ներկայացված կլինի պարտականությունների բաժանումը գործերի թվի աճի դեպքում: Այդ ծրագրե
րը պետք է մշակվեն կենտրոնական մակարդակում, սակայն պետք է համապատասխանեցվեն տարածքային
կամ տեղական մակարդակներում կիրառման նպատակով: Հիմ
ն ական հարցերը, որոնց պետք է անդրադարձ
կատարել, ներառում են այն տարբեր տեղական մարմինների կոնտակտային տվյալները, որոնց պետք է դիմել
որոշակի իրավիճակներում:
Մ
 իջգերատեսչական վերապատրաստումը նպաստում է այլ գործակալությունների խնդիրների, պարտականու
թյունների ու կարիքների առավել լավ ընկալմանը: Համատեղ վերապատրաստման գործընթացում պետք է
ընդգրկվեն միգրացիայի կառավարման գործում ներգրավված բոլոր գործակալությունների անձնակազմեր
 ը:
Վերապատրաստման գործընթացը պետք է ոչ միայն նախատեսված լինի նոր աշխատակիցների վերապատ
րաստման համար, այլև լինի շարունակական, աշխատավայրում իրականացվող վերապատրաստման մաս՝
ներառելով բոլոր գործակալությունների գործառական, ինչպես նաև կառավարման մակարդակները: Միջգե
րատեսչական վերապատրաստման օրինակելի դասընթացները, որոնց նպատակը մասնակիցներին սահմանի
վրա գործունեութ
 յուն ծավալող մյուս գործակալությունները ներկայացնելն է, ընդգրկում են հետևյալ ոլորտնե
րը. կազմակերպական կառուցվածք, իրավական դաշտ, հիմ
ն ական խնդիրներ ու իրավասություններ, ինչպես
նաև ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներ։
Տ
 եղեկությունների փոխանակման համապատասխան մեխանիզմը միջգերատեսչական համագործակցության
գլխավոր տարրն է: Այն պետք է պաշտոնապես սահմանվի՝ հստակեցնելու համար, թե ինչ տեղեկություններ
են փոխանակվելու և ում միջև:
Տ
 եղեկությունների փոխանակման մեթոդներն են.

•
•
•
•
•
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ճ
 եպազրույցներ և հանդիպում
ն եր
յուրաքանչյուր գործակալությունում կոնտակտային անձանց նշանակում կամ առանձին կենտրոննե
րի ստեղծում
թղթային տարբերակով զեկույցների և տվյալների փոխանակում
էլեկտրոնային տարբերակով զեկույցների և տվյալների փոխանակում
տվ յալների բանկից որոշ տեղեկությունների փոխանակում այլ գործակալությունների լիազորված
աշխատակիցների հետ, օրինակ՝ գրավոր դիմումի համաձայն կամ որոշակի խումբ տվյալների դեպ
քում՝ ավտոմատ կերպով (օրինակ՝ վիճակագրական տվյալների դեպքում, երբ դրանք չեն վերաբե
րում անհատական տվյալների)։
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Գործնական աշխատանք. դիտանցման և գնահատման
մեթոդաբանության, այդ թվում՝ հետընդունման գործընթացի
ցուցանիշների ու գործիքների կիրառում
Օգտագործելով առաջարկված մեթոդաբանությունը՝ փորձեք լրացնել ցուցանիշների մատրիցան հնարավո
րինս շատ ցուցանիշներով

Հիմնական նկատառումները
Հ
 ետընդունման մասին համաձայնագրերի կատարման համար նախատեսված դիտանցման համակարգը
պետք է հիմնված լինի դիտանցման և գնահատման ընդհանուր մեթոդաբանության վրա՝ հաշվի առնելով հե
տընդունման գործընթացի առանձնահատկությունները։ Մեթոդաբանության մեջ պետք է օգտագործվեն հե
տընդունման գործընթացի և հետընդունման մասին ստանդարտ համաձայնագրի բովանդակության հիմ
ն ա
կան ու կարևոր առանձնահատկությունները, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի հաշվի առնելու տվյալ երկ
րին բնորոշ առանձնահատկությունները այդ հիմ
ն արար համակարգում։
Ուստի՝ հետընդունման ընթացակարգերի ներմուծումը համարվում է գործողություն կամ ծրագիր, իսկ դի
տանցման և գնահատման համակարգը ներկայացվում է որպես դրա տարր։ Բացի դրանից՝ որպես հիմ
ն ական
մեթոդ օգտագործվում է «տրամաբանական կառուցվածքի» մոտեցումը։
Ընդհանուր առմամբ, դիտանցման և գնահատման գործընթացը հարցեր տալու և դրանց պատասխանելու ար
վեստն է։ Հիմ
ն արար հարցերը, որոնց վրա հիմնված է դիտանցման և գնահատման ցանկացած համակարգ,
հետևյալ չորս հարցերն են՝ հաշվի առնելով հինգ հիմ
ն ական չափորոշիչ71.
1. Ի՞նչ և ինչպե՞ս պետք է փոխվի տվյալ գործողության արդյունքում։
2. Որո՞նք են այդ փոփոխությունը կատարելու կոնկրետ նպատակները։
3. Որո՞նք են ցուցանիշները, և ինչպե՞ս է դրանցով գնահատվելու փոփոխությունը։
4. Ինչպե՞ս են հավաքվելու և վերլուծվելու տվյալները։

Խնդրի վերլուծությունը
Առաջին երկու հարցը վերաբերում է խնդրի վերլուծությանը՝ հետևյալ տարրերը հստակեցնելու նպատակով.

•
•
•
•
•

Հ
 իմ
ն ական խնդիրը և այն հանգամանքը (հանգամանքները), որը (որոնք) նախատեսվում է փոխել
գործողությամբ
Այն գործոնները, որոնք առաջ են բերում այդ հանգամանքը (հանգամանքները)
Պ
 ատճառ համարվող գործոնների վրա ազդեցություն գործելու եղանակներ՝ հիմնված պատճառների
և հնարավոր լուծում
ն երի միջև հարաբերության վարկածների վրա
Մ
 իջամտություն՝ պատճառ համարվող գործոնների վրա ազդեցություն գործելու նպատակով
Ակնկալվող փոփոխություններ կամ ցանկալի արդյունքներ

Խնդրի վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի տեղի պայմանների և առկա տվյալների մանրամասն ուսում
նասիրության, ինչպես նաև շահագրգիռ անձանց (կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, ԵՄ)
հետ խորհրդակցությունների վրա։ Այդպիսի տեղեկություններ կարող են առկա լինել հետընդունման մասին
համաձայնագրերում, կարիքների գնահատման, իրագործելիութ
 յան ուսում
ն ասիրության, համայնքների քար
տեզագրման և ՍՎՈԹ (ուժեղ, թույլ կողմերի, հնարավորությունների, սպառնալիքների) վերլուծության72 ար
դյունքում մշակված փաստաթղթերում։ Արձագանքելով այս խնդրին՝ հետընդունման ընթացակարգեր նախա
Համապատասխանություն, գործունություն, արդյունավետություն, կայունություն, ազդեցություն
ՍՎՈԹ վերլուծության օրինակը կցված է Հե տընդունման բնագավառում կարիքների վերլուծության վերաբերյալ
զեկույցին։
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ձեռնելու ամենակարևոր նպատակը, որը սովորաբար ամրագրվում է ցանկացած համաձայնագրի նախաբա
նում, հետևյալն է՝
գ) հակազդել անկանոն միգրացիային
դ) ստեղծել միգրանտների վերադարձի համար գործուն մեխանիզմ
ն եր

Տրամաբանական կառուցվածքի մոտեցումը
Միջամտության, ներդրումի, արդյունքների, հետևանքների և ազդեցության աստիճանակարգը, որն անհրա
ժեշտ է այդ նպատակին հասնելու համար, կարող է ներկայացվել տրամաբանական կառուցվածքի միջոցով։
Բացի նշելուց, թե ինչին է ուղղված տվյալ գործողությունը (նպատակները), տրամաբանական կառուցվածքը
նաև նախատեսում է ցուցանիշներ (ինչպե՞ս են գնահատվելու արդյունքները), որոնց վրա հիմնված է ծրագ
րի դիտանցման և գնահատման համակարգը։ Տրամաբանական կառուցվածքի՝ նպատակների հիերարխիայի
մասին հստակ պատկերացումը կարևոր է դիտանցման և գնահատման պլանավորման համար։ Ի վերջո, դրա
վրա են հիմնված այն կարևոր հարցերը, որոնցով պայմանավորված է գնահատումը։
Նպատակը՝
Երկարաժամ
կ ետ հեռանկարում որքանո՞վ է գործողությունը նպաստել անկանոն միգրացիային հակազդելուն։
Ի՞նչ անսպասելի դրական կամ բացասական հետևանքներ է ունեցել գործողությունը։ Ինչու՞ են դրանք ի հայտ
եկել։
Հետևանքները՝
Արդյունքներն ինչպիսի՞ փոփոխությունների են հանգեցրել, և դրանք որքանո՞վ կարող են ծառայել նպատակին
և ցանկալի ազդեցություն ունենալ։ Արդյո՞ք գործողությունը որևէ ազդեցություն ունեցել է միգրանտների վերա
դարձի հարցում։
Արդյունքները՝
Աշխատանքների արդյունքում գործողությունն ի՞նչ ուղղակի շոշափելի մեխանիզմ
ն եր և ծառայություններ է
առաջ բերել։
Աշխատանքները՝
Արդյո՞ք ծրագրված աշխատանքներն ավարտվել են ժամանակին՝ չգերազանցելով նախատեսված ռեսուրսնե
րը։ Ի՞նչ չծրագրված աշխատանքներ են իրականացվել։
Ներդրումը՝
Արդյո՞ք տրամադրված ռեսուրսներն արդյունավետ են օգտագործվել։
Համանման ձևով, կարևոր է նաև հասկանալ տրամաբանական կառուցվածքի՝ ցուցանիշների հիերարխիան։
Օրինակ՝ սովորաբար ավելի հեշտ է գնահատել այնպիսի ցուցանիշը, ինչպիսին վերադարձած միգրանտների
թիվն է, մինչդեռ ճշգրտության և գնահատման հետ կապված բարդությունը մեծանում է, երբ փորձ է կատար
վում գնահատելու միգրանտների վարքագծի փոփոխությունները, չեզոքացնելու հետընդունման գործընթա
ցի հետևանքները կամ զարգացնելու ընդունող պետության ընդունման ու կացարանով ապահովման կարո
ղությունները։ Միգրացիոն վիճակագրությունը զուտ թվեր չեն այն պարզ պատճառով, որ դա վերաբերում է
մարդկանց։ Ցուցանիշների ավելի խիստ հիերարխիայի դեպքում պահանջվում են տեղեկության տարբեր տե
սակների և աղբյուրների ավելի խոր վերլուծություն ու համադրություն։ Դա ազդում է դիտանցման և գնահատ
ման բնագավառում տվյալների հավաքման մեթոդների ու վերլուծության վրա, ինչն իր ազդեցությունն է թող
նում անձնակազմի կառուցվածքի, բյուջեի և ժամ
կ ետների վրա։
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Միջամտության հիմ
ն ավորումը

Ընդհանուր
նպատակներ

Հակազդել անկանոն միգրա
ցիային՝ ստեղծելով միգրանտների
վերադարձի համար արդյունավետ
մեխանիզմ
ն եր

Կոնկրետ
նպատակներ

1) Տվյալ երկրի քաղաքացիների
կայուն վերադարձը
2) Երրորդ երկրի քաղաքացիների
հետ կապված ընթացակարգերի
արդյունավետ իրականացումը և
նրանց փոխադրումը ծագման պե
տություն

Ակնկալվող
արդյունքներ

1) Իրավական համակարգը համա
պատասխանեցված է հետընդուն
ման նպատակներին
2) Նշանակվել է կենտրոնական
իրավասու մարմինը
3) Ստեղծվել է անհրաժեշտ ենթա
կառուցվածքը
4) Ստեղծվել և պաշտոնապես ըն
դունվել է միջգերատեսչական հա
մագործակցությունը
5)
6)

Գործնական
աշխատանք

1.1) Իրականացնել իրավական
տեսանկյունից կարիքների և բա
ցերի վերլուծություն
1.2)
1.3)

Օբյեկտիվորեն
ստուգման են
թակա ցուցա
նիշներ

Ստուգման
աղբյուրներ
և միջոցներ

Ենթադրու
թյուն

Ցուցանիշները և ցուցանիշների մատրիցան
Հ
 ամապատասխան ցուցանիշները տրամաբանական կառուցվածքի ամենակարևոր տարրն են։ Ընդհանուր
առմամբ, դրանք պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին.
-

Ց
 ուցանիշները պետք է լինեն կոնկրետ, չափելի, իրագործելի, համապատասխանող և որոշակի
ժամ
կ ետի համար (SMART)։

-

Ց
 ուցանիշները պետք է լինեն մեկնաբանման և բացատրման համար հեշտ, ժամանակին համապա
տասխան, ծախսարդյունավետ և տեխնիկապես հնարավոր։

-

Յուրաքանչյուր ցուցանիշ պետք է լինի ճշգրիտ (դրանով պետք է հնարավոր լինի ճշգրտորեն գնա
հատել տվյալ հասկացությունը) և վստահելի (փոփոխականի՝ կրկին իրականացվող ուսում
ն ասիրու
թյան արդյունքում պետք է հնարավոր լինի ստանալ միևնույն տվյալները)։
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Համապատասխան ցուցանիշները որոշելու համար պետք է ուսումասիրել հետևյալ ոլորտները.
1)

Տվ յալ երկրի քաղաքացիների կայուն վերադարձին առնչվող ցուցանիշները

-

Խ
 որհրդատվությունը հյուրընկալող երկրում, վերադարձը հայրենիք, ինչպես նաև ժամանելուն պես
աջակցության տրամադրումը, այդ թվում՝ կացարանով շտապ ապահովումը

-

Օթևանի (ժամանակավոր կացարանի) տրամադրումը

-

Ս
 ոցիալական ցանցերից ստացվող աջակցությունը

-

Երեխաների համար վերաինտեգրման հնարավորությունները (լեզվի դասընթացներ, կրթություն դպ
րոցում, հետագա կրթություն՝ դպրոցական տարիքից բարձր անչափահասների համար)

-

Վ
 երադարձած անձանց մասնագիտական վերապատրաստման ապահովումը գրանցման միջոցով

-

Աջակցությունը՝ աշխատանքի շուկա մուտք գործելու համար

-

Ուղղորդումը՝ փոքր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար, և ուղեգրումը միկրոֆինանսավոր
մամբ զբաղվող կազմակերպություններ

-

Իրավական (վարչական) օժանդակությունը, օրինակ՝ պետական մարմինների հետ կապ հաստատե
լու, գրանցման ընթացակարգերի և բացակայող փաստաթղթերը լրացնելու համար

-

Անհատական հոգեբանական կամ սոցիալական աջակցությունը` ըստ պահանջի

2)

Երրորդ երկրի քաղաքացիների հետ կապված ընթացակարգերի արդյունավետ իրականացմանը և
ծագման պետություն նրանց փոխադրմանն առնչվող ցուցանիշները

3)	
-

Երրորդ երկրների հետ կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրերի առկայությունը

-

Մ
 արդու իրավունքների ապահովման ընդունված երաշխիքները և այս ոլորտում տիրող ընդհանուր
իրավիճակը

-

Պ
 ահելու վայրերի և կացարանների առկայությունը, տեսակն ու պայմանները

-

Երրորդ երկրի քաղաքացիների ապահով վերադարձի կազմակերպման համար հասանելի ռեսուրս
ները

Ց
 ուցանիշներն ընտրելուց հետո հետագա օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է կազմել համապատաս
խան մատրիցա՝ վերոնշյալ գնահատման տրամաբանական կառուցվածքի համապատասխան վանդակները
լրացնելու համար։ Ցուցանիշների մատրիցան կարևոր գործիք է՝ տվյալների հավաքման, վերլուծության և օգ
տագործման գործընթացները ծրագրելու և իրականացնելու համար։ Այն ընդլայնում է տրամաբանական կա
ռուցվածքը՝ սահմանելու յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տեղեկությունների առումով հիմ
ն ական պահանջ
ները, և ամփոփում է դիտանցման և գնահատման հիմ
ն ական առաջադրանքները ծրագրի շրջանակներում։
Ցուցանիշների մատրիցայի հիմ
ն ական բաղադրիչներն են (սյունակների վերնագրերը.73
Ց
 ուցանիշներ. Ցուցանիշների միջոցով հստակ ներկայացվում են ճշգրիտ տեղեկություններ, որոնք անհրա
ժեշտ են՝ գնահատելու, թե արդյոք տեղի են ունեցել առաջարկված փոփոխությունները։ Ցուցանիշները կարող
են լինել քանակական (թվային) կամ որակական (նկարագրական դիտարկում
ն եր)։
Ցուցանիշների սահմանում
ն եր. Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար պահանջվում է դրա առանցքային եզրույթ
ների մանրամասն սահմանումը, այդ թվում՝ գնահատման ենթակա որոշակի հարցերի բացատրությունը (ինչ
պես օրինակ՝ ով է կիրառում, ինչի նկատմամբ կամ երբ է կիրառվում ցուցանիշը)։ Սահմանմամբ պետք է հս
տակորեն բացատրվի, թե ինչպես է հաշվարկվելու ցուցանիշը, օրինակ՝ տոկոսային հարաբերության չափի
համարիչն ու հայտարարը։ Այս սյունակում պետք է նաև նշվի, թե արդյոք ցուցանիշներն անհրաժեշտ է բաժա
նել՝ ըստ սեռի, տարիքի, էթնիկ ծագման կամ որևէ այլ փոփոխականի։
Մ
 եթոդներ (աղբյուրներ). Այս սյունակում ներկայացվում են տեղեկությունների աղբյուրները և տվյալների հա
վաքման մեթոդները կամ գործիքները։ Գնահատման կառուցվածքում դրանք կազմել ու են «Ստուգման միջոց
ներ»–ի վերաբերյալ սյունակը։

73

Սահմանումերը մշակվել են Սկոտ Գ. Չափլոուի կողմից, Կարմիր խաչ, 2008 թվական:
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Հաճախականություն (ժամանակացույց). Այս սյունակում նշվում է, թե ինչ հաճախականությամբ են հավաքվում տվյալները յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար, ինչպես, օրինակ՝ ամսական, կիսամյակային կամ տարե
կան պարբերականությամբ։
Պ
 ատասխանատու անձ (անձինք). Այս սյունակում թվարկվում են տվյալների հավաքման և վերլուծության հա
մար պատասխանատու ու հաշվետու անձինք, այսինքն՝ պաշտոնատար անձինք, ՄՄԿ-ի ծրագրերի աշխա
տակիցները, տեղի գործընկերը (գործընկերները) և արտաքին խորհրդատուները։
Տվ յալների վերլուծություն. Այս սյունակում նկարագրվում է տվյալների հավաքման և վերլուծության գործընթա
ցը՝ որոշելու, թե արդյոք ցուցանիշին հասել են, թե ոչ։ Օրինակ՝ հետազոտությունների տվյալների համար սո
վորաբար պահանջվում է վիճակագրական վերլուծություն, մինչդեռ որակական տվյալները կարող են ուսում
նասիրվել գնահատման թիմի անդամ
ն երի կողմից։
Տ
 եղեկությունների օգտագործում. Այս սյունակում ներկայացվում են թիրախային լսարանը և տեղեկությունների
օգտագործումը։ Այստեղ պետք է նաև նշվեն տվյալների համակարգման (օրինակ՝ աղ յուսակներ, քարտեզներ,
գծապատկերներ, հիստոգրեր ու նկարագրական հաշվետվություններ) և տարածելու (օրինակ՝ համացանցի
կայքէջեր, ճեպազրույցներ, համայնքային հանդիպում
ն եր և զանգվածային լրատվամիջոցներ) եղանակները։

Ցուցանիշ
ներ

Ցուցանիշնե
րի սահմա
նում
ներ

Մեթոդներ
(աղբյուր
ներ)

Պատաս
խանատու
անձ

Հաճախա
կանություն

Տվ յալների
վերլուծու
թյուն

Տեղեկություննե
րի օգ
տագոր
ծում

1) Անձանց
ընդունման
փակ կացա
րաններում
պահվող
ԵԵՔ-ների
թիվը

ԵԵՔ՝ երրորդ
երկրի քաղա
քացի,
Անձանց ըն
դունման փակ
կացարաններ՝
միգրանտների
համար նախա
տեսված փակ
կացարաններ, որոնք
գտնվում են
Սահմա-նա
պահ զորքերի
կամ Ոստիկանության են
թակայության
ներքո

Պետական
լիազոր
մարմ
նի
պաշտո
նական զե
կույցները

Պետական
լիազոր
մարմ
նի
նշանակված
աշխատա
կիցները

Գնահատ
ման ժա
մանակա
հատվածում
ելակետային
գնահատ
մանը և յու
րաքանչյուր
ամիս իրա
կանացվող
գնահատ
մանն առնչ
վող ամ
բողջական
վիճակագ
րությունը

Գնահատման ընթաց
քում գնա
հատ-ման
թիմը

Դիտանց
ման գործ
ընթացը

Տվյալների հավաքման և վերլուծության ծրագիրն ու մեթոդները
Ց
 ուցանիշների մատրիցան կծառայի որպես հարթակ՝ տվյալների հավաքման և վերլուծության ծրագրի մշակ
ման համար։ Սույն ծրագիրը բաղկացած կլինի տվյալների յուրաքանչյուր տեսակի սահմանումը, հավաքագ
րումը, կազմումը և վերլուծումը բացատրող մանրամասն շարադրանքից։ Սույն ծրագրի հիմ
ն ական բաղադրիչ
ներից են՝ վերլուծության միավորը, ցուցանիշների, փոփոխականների և հարցաշարերի միջև կապը, ընտրան
քի շրջանակն ու մեթոդաբանությունը, տվյալների հավաքման ժամ
կ ետներն ու ձևերը, ժամ
կ ետները և նյութա
տեխնիկական բազան, ինչպես նաև տվյալների վերլուծության մեթոդները։
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Հաճախականություն (ժամանակացույց). Այս սյունակում նշվում է, թե ինչ հաճախականությամբ են հավաքկան մեթոդներ։ Երկրորդային տվյալները կհավաքվեն կամեր
 ալ ուսում
ն ասիրությամբ՝ օգտագործելով ստորև
ներկայացված միջոցները։ Ի լրումն ստորև թվարկված փաստաթղթերի՝ ուսում
ն ասիրության մեջ նաև կարող
են օգտագործվել տեսաձայնագրություններ, էլեկտրոնային տվյալներ կամ լուսանկարներ։ Կարևոր է հետևո
ղականորեն ուսում
ն ասիրել այդ փաստաթղթերը։

•
•
•
•

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի տեքստերը
Վ
 երադարձի առնչությամբ վիճակագրությունը
Պ
 աշտոնական զեկույցներում նշում
ն երն ու դիտարկում
ն երը
Առնչվող տեղեկություններ

Առաջնային տվյալները նույնպես կհավաքագրվեն՝ ապահովելու, որ պատշաճ վերլուծություն կատարելու հա
մար տվյալները ներկայացված լինեն ճիշտ ձևով, և որ գնահատմանն առնչվող հարցերին պատասխաններ
տալու համար լինեն բավականաչափ տվյալներ։ Նոր տվյալներ հավաքելու համար անհրաժեշտ է քննարկել,
թե տվյալների հավաքման ի՞նչ գործիքներ են պահանջվում։ Առաջարկվող գնահատման համար կարող են կի
րառվել հետևյալ գործիքները.

Ուղղակի դիտարկում. Այն հիմ
ն ականում ներառում է այն, ինչ տեսանելի է ոլորտին առնչվող
ճամփորդությունների և դեպի վայր այցելությունների ժամանակ։
Հ
 արցազրույցներ. Դրանք կազմում են տվյալների և տեղեկությունների հավաքագրման մեթոդաբանության
կարևոր մասը։ Կախված շահագրգիռ անձանց առկայության հանգամանքից և գնահատման գործառական
կարողությունից՝ հարցազրույցները կարող են անցկացվել դեմ առ դեմ կամ հեռախոսազրույցով՝ մի շարք
հարցերի և ուղղորդում
ն երի կիրառմամբ։ Կան հարցազրույց վարելու տարբեր եղանակներ, որոնք ընտրվում
են հարցման ենթարկվող անձի բնույթի համաձայն։
Հարցաշարեր. Սա կարող է ծառայել որպես շահագրգիռ անձանց տեսակետներն իմանալու մատչելի և արագ
միջոց։ Հարցաշարերը կարևոր գործիքներ են՝ համակարգված ձևով մեծ թվով մարդկանցից տվյալներ հավա
քելու համար։ Գնահատման սկզբնական փուլում հարցաշարը կարելի է նախապես ուղարկել վերոնշյալ՝ շա
հագրգիռ անձանց թիրախային խմբին։

Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ձևակերպել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլում ներկա
յացված հիմ
ն ական գաղափարի հետ։
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-IԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Ներածություն, նպատակը
Ինքնության կառավարումը նշանակում է ինքնության վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրումը, ստու
գումը, պահումը, օգտագործումը և տնօրինումը, իսկ ապահով ճամփորդական փաստաթղթերի պատրաստ
ման առանցքային հարցերից մեկն ինքնության ուժեղ կառավարումն է։ Ստորև ներկայացված մոդուլն ուղղ
ված է հետընդունման գործընթացի կառավարման ամեն
 ավիճարկելի հարցերից մեկին և, ընդհանուր առմամբ՝
նաև ինքնության կառավարմանը։

Ինքնության կառավարումը և վերահսկողությունը
2001 թվականի սեպտեմբերի 11–ին աշխարհը ցնցվեց՝ դիտելով ԱՄՆ–ի դեմ Ալ Քաեդայի նախաձեռնած
ահաբեկչական հարձակումը։ Այդ ողբերգական իրադարձություններից հետո 9/11 Հանձնաժողովը74 կազմեց
տեղի ունեցած ողբերգության հանգամանքների վերաբերյալ հաշվետվություն՝ նշելով, որ ահաբեկիչների հա
մար ճամփորդական փաստաթղթերն ունեն նույն արժեքն, ինչ զենքերը։ Փոփոխված անձնագրերն ու վիզանե
րը կամ խարդախությամբ ձեռք բերված փաստաթղթերի իսկական օրինակներն ահաբեկիչներին և հանցանք
կատարած այլ անձանց թույլ են տալիս գործողություններ ծրագրելու կամ իրականացնելու ընթացքում սահ
մաններ հատել։ Իհարկե, սա շատ ծայրահեղ դեպքի օրինակ է, բայց այն ցույց է տալիս ինքնության կառա
վարման, ճամփորդական փաստաթղթերում պաշտպանիչ հատկանիշների մշակման, ինչպես նաև անվտան
գության և հանրային կարգի պահպանման համար դրանց վերահսկողության կարևորությունը։
Դարեր շարունակ ճամփորդական փաստաթղթերն օգտագործվել են որպես ինքնության հաստատման, ինչ
պես նաև օտարերկրյա իրավազորության տակ գտնվող ճամփորդողին պաշտպանություն տրամադրելու հիմք։
Երկար ժամանակ տարբեր ձևերով և տեսքով անձնագրերին այդքան շատ ուշադրություն չէր հատկացվում,
քանի որ միջազգային ճամփորդությունը հաճախակի բնույթ չէր կրում և սահմանափակվում էր ազնվականնե
րի՝ դիվանագիտական, առևտրային նպատակներով և շքեղության համար ուղևորություններով։ Անձնագրերը
հեշտությամբ չէին տրամադրվում, և չկար անձնագրերի տրամադրման ստանդարտ ձևաչափ։ Շատ հաճախ
անձնագրի տրամադրումը կախված էր տվյալ երկրի կառավարության ցանկությունից և ոչ թե անձի «իրա
վունքից»։ Միացյալ Թագավորությունում անձնագրի տրամադրումը դեռևս համարվում է որպես թագավորա
կան արտոնություն։ Այնուամեն
 այնիվ, տեսնելով մեծամասշտաբ տուրիզմի, միջազգային առևտրի և, վերջա
պես՝ համաշխարհային մակարդակով աշխատանքային շարժունակությունը, տարբեր երկրների կառավարու
թյուններ սկսեցին մտահոգվել սահմանի վրա գործող՝ վերահսկողության բարդ ընթացակարգերի պատճառով
ստեղծված խոչընդոտներով, ինչպես նաև պետությունների կողմից տրամադրվող ճամփորդական փաստաթղ
թերի ստուգում
ն երով՝ ըստ յուրաքանչյուր պետության առանձնահատկությունների և ստանդարտների։
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Մեր օրերում սահմանապահներին կամ ներգաղթի հարցերով պաշտոնյաներին դեռևս հանձնարարում են
ապահովել երկրի պաշտպանությունը։ Օտարերկրացու մուտքը թույլատրելու կամ արգելելու մասին որոշումը
պետք է կայացվի շատ կարճ ժամանակահատվածում, որը սովորաբար լինում է մեկ րոպեից ոչ ավելի։ Սխալ
որոշման կայացումը կարող է բացասական ազդեցություն թողնել և հանգեցնել լուրջ հետևանքների։ Ներգաղ
թի հարցերով պաշտոնյան/ոստիկանության ծառայողը կարող է կորցնել իր աշխատանքը, իսկ օրինական
կերպով ճանապարհորդող անձի առջև կարող են ծառանալ ազատությունից զրկման, երկիր մուտք գործելը
մերժելու և երկրից հեռացնելու խնդիրներ, ավելի երկարաժամ
կ ետ հետևանքները կարող են ազդեցություն
թողնել միևնույն կամ այլ երկիր ճամփորդելու նպատակով վիզա ձեռք բերելու հետագա փորձերի վրա, օտա
րերկրացուն ներկայացնող դեսպանատներից և երկրի կառավարությունից ստացվող պաշտոնական բողոքնե
րի պատճառով տվյալ երկիրը կարող է քաղաքական հետևանքներ կրել, անձը, ում համար համապատասխան
հետևանքներ է առաջացել կայացված որոշումը, կարող է հայց ներկայացնել վերոնշյալ ներգաղթի հարցերով
պաշտոնյային կամ իրավապահ մարմ
ն ի աշխատակցին աշխատանքի ընդունած կառավարության դեմ, կամ
անձանց կարող են սխալմամբ ընդունել համապատասխան երկիր, որը և կարող է բացասական ազդեցություն
թողնել երկրի տնտեսության և անվտանգության վրա։ Վատագույն դեպքում՝ տվյալ երկրի մարդկանց և ենթա
կառուցվածքների դեմ ահաբեկչական հարձակում իրականացնող ահաբեկչին երկիր ընդունելը կարող է աղե
տալի հետևանքներ ունենալ (ՄՄԿ, 2007 թվական)։
1920 թվականին Ազգերի լիգայի անձնագրային փաստաթղթերի հարցերով կոնֆերանսը սկիզբ դրեց ճամ
փորդական փաստաթղթերի առնչությամբ փոխզիջման հասնելուն ուղղված՝ միջազգային մակարդակով
ներդրվող ջանքերին, որոնք հասան իրենց գագաթնակետին 1944 թվականին ԱՄՆ–ի Չիկագո քաղաքում
դրա իրավահաջորդի՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո 52 պետությունների կողմից
«Քաղաքացիական ավիացիայի» մասին կոնվենցիայի ստորագրմամբ։ Այդ պատմական նշանակության մի
ջազգային փաստաթղթով ներկայացվեց միջազգային ճամփորդությունը հեշտացնելու միջոցներ ձեռնարկելու
անհրաժեշտությունը՝ ներառյալ համապատասխան ճամփորդական փաստաթղթերի մշակումը և Քաղաքա
ցիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ՔԱՄԿ) հիմ
ն ադրումը, որը երկար տարիներ համար
վել է աշխարհում ինքնության կառավարման զարգացման շարժիչ ուժը։ ՔԱՄԿ–ի խնդիրն է սահմանել ներ
դաշնակեցված ընթացակարգերը խթանելուն ուղղված ստանդարտները և առաջարկվող պրակտիկան, ինչպես
նաև պետություններին օժանդակել նշված ստանդարտների, հատկապես՝ անձնագրերին և այլ ճամփորդական
փաստաթղթերին վերաբերող ստանդարտների կիրարկման հարցում։ Այդ գործողություններով համախմբվում
են նույնականացման բարձր տեխնոլոգիաներն՝ ամբողջ աշխարհում ճամփորդողների անվտանգությունը,
ապահովությունը և անձեռնմ
խ ելիությունն ամրապնդելու համար։ ՔԱՄԿ–ի դոկտրինան կիրառվում է ճամփոր
դությունը հեշտացնելու համար՝ ապահով և անվտանգ ճամփորդություն ապահովելիս։
Վերջերս Չիկագոյի կոնվենցիայի բոլոր ստորագրող կողմերը կիրառում են Մեքենայով ընթեռնելի ճամփոր
դական փաստաթղթերը (ՄԸՃՓ), որը որպես միջազգային ճամփորդական փաստաթղթեր պարունակում է աչ
քով և մեքենայով ընթեռնելի տվյալներ (օրինակ՝ անձնագիր կամ վիզա)։ ՄԸՃՓ–ի ստանդարտ ձևաչափով
յուրաքանչյուր տեսակ պարունակում է փաստաթղթի իրավատիրոջ ինքնության վերաբերյալ մանրամասներ՝
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ներառյալ մեքենայով ընթեռնելի երկտող գոտում (ՄԸԳ) արտացոլված ինքնության պարտադիր տարրերով
լուսանկարը կամ թվային պատկերը։ ՄԸՃՓ–ների «համաշխարհային մասշտաբով փոխադարձ գործածու
թյունը» հեշտացնում է միջազգային ճամփորդողների ստուգումը և ընդհանրապես ամրապնդում է անվտան
գությունը։ ՄԸՃՓ–ները ներառում են Մեքենայով ընթեռնելի անձնագրերը (ՄԸԱ), էլեկտրոնային Մեքենայով
ընթեռնելի անձնագրերը (էՄԸԱ) կամ էլեկտրոնային Անձնագիրը75, Մեքենայով ընթեռնելի վիզաները (ՄԸՎ)
և Մեքենայով ընթեռնելի պաշտոնական ճամփորդական փաստաթղթերը (ՃՓ–ները)։ Դրանց մասնագրերը
հրապարակված են ՔԱՄԿ–ի թիվ 9303 փաստաթղթում։
Վստահելի ՄԸՃՓ–ով հեշտացվում է միջազգային ճամփորդությունը, իսկ տեխնոլոգիաներով ավելի արագ
և արդյունավետ է դարձել սահմանների կառավարումը։ Անցյալ տասնամյակում ՌՀՆ–ի76 և ԻՍ–ի77 չիպերի
տեխնոլոգիաների արագ զարգացմամբ փոփոխությունների են ենթարկվել փաստաթղթերի անվտանգության
և կիրառման համակարգերն ու գործընթացները։ Փաստաթղթում ՌՀՆ–ի կամ ԻՍ–ի չիպերի ներդրմամբ, ինք
նության վերաբերյալ ժամանակակից էլեկտրոնային փաստաթղթում կարելի է պահել ավելի շատ թվային տե
ղեկատվություն, ինչպես նաև դրանում կարելի է կատարել ավելի շատ գործառույթներ և գործողություններ։
ՔԱՄԿ–ի գործունեության խթանմամբ էՄԸՃՓ–ներին բնորոշ ստանդարտ հատկանիշներն են դարձել չիպե
րը, կենսաչափական տվյալները և, մասնավորապես՝ լուսանկարը։ Կենսաչափական տվյալն ավելի հուսալի
անձնական հատկանիշ է և այդ պատճառով էլ ծառայում է որպես փաստաթղթի իրավատիրոջ ինքնությունը
հաստատելու համար ավելի վստահելի միջոց։
2005 թվականին էլեկտրոնային անձնագրի (էլ. անձնագիրը) ներդրմամբ սահմանների կառավարումը թևակո
խեց նոր դարաշրջան՝ տեխնոլոգիաների լիակատար շահագործմամբ։ Գործողությունների և անվտանգության
առումով կարողությունների կապակցությամբ միկրոպրոցեսորային քարտն արմատապես փոփոխել է ճամ
փորդական փաստաթուղթը՝ այն դարձնելով ավելի բազմակողմանի։ Քարտով կարելի է կոդավորել ալգորիթմ
ները, մշակել տվյալները, կատարել հաշվարկներ, ինչպես նաև կառավարել տվյալները, ֆայլերը և արձանագ
րությունները։ Էլեկտրոնային Անձնագրում փաստաթղթի իրավատիրոջ կենսաչափական տվյալները պահելու
արդյունքում փաստաթուղթը դարձել է սահմանների կառավարման համար ավելի ապահով և դինամիկ սարք։
Ինքնությունը կեղծելու կարևոր խնդիրը լուծելու համար, որի դեպքերի թիվը կայուն կերպով աճել է վերջին
20 տարվա ընթացքում, ՔԱՄԿ–ը անձնագրերը նախագծողների հետ հաստատել է անձնագրերում էլեկտրո
նային եղանակով կենսաչափական տեղեկատվության ներդրման նոր ստանդարտներ։ Նպատակն է նվազա
գույնի հասցնել անձի՝ անձնագրի միջոցով ինքնության փոխարինման հավանականությունը։ Անցյալում դա
պարզապես նշանակում էր անձնագրի փոխարինումը լուսանկարի միջոցով։ Կենսաչափական տարրերի նե
րառմամբ դա նշանակում է ստանալ և փոփոխել անձնագրում ներդրված էլեկտրոնային չիպում առկա էլեկտ
րոնային տվյալները, ինչպես նաև նշանակում է փոխարինել լուսանկարը, ինչը պաշտպանված է անվտան
գությունն ապահովող հատկանիշներով, որոնք շարունակում են ավելացնել կեղծելու դեպքերից անձնագրերի
պաշտպանության իրենց հնարավորությունը։
Հ
 արկ է նշել, որ չնայած կենսաչափական կողմ
ն որոշիչը դեռևս ստանդարտ չէ, սակայն բազմաթիվ երկր
ներ իրենց ազգային անձնագրերում արդեն կիրառում են կենսաչափական լուծում
ն եր՝ ըստ համաձայնեցված
ստանդարտների։ Անձնագրերի պատրաստման գործում ընտրված կենսաչափական առանձնահատկություն
ներն են դեմքը, մատնահետքերը և աչքի ցանցաթաղանթը։ Դեմքի պատկերը ծառայում է որպես նույնակա
նացման հիմ
ն ական միջոց՝ օգտագործելով ստանդարտացված, թվային եղանակով պահված դեմքի պատկեր
ները որպես աշխարհի մասշտաբով փոխադարձաբար գործածվող կենսաչափական տվյալներ։

Էլեկտրոնային մեքենայով ընթեռնելի անձնագրում (էՄԸԱ) ինքնությունը նկարագրված է ՔԱՄԿ–ի թիվ 9303
փաստաթղթում:

75

Ռադիոյի հաճախականությամբ նույնականացումը (ՌՀՆ) նշանակում է իրեր ին կցված պիտակները մեքեն այաբար
նույնականացնելու և հե տագծելու նպատակներով տվյ ալների փոխանցման համար ռադիո հաճախականության անլար,
առանց հաղորդակցման կիրառումը։
76

77
Ինտեգրալ սխեման կամ մոնոլիտային ինտեգրալ սխեման, որը նաև կոչվում է ԻՍ, չիպ կամ մի կրոչիպ, նշանակում է
մեկ փոքր կրիչի՝ «չիպի», վրա էլեկտրոնային սխեմաների շարան։
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Վերջին տարիներին մեքենայով ընթեռնելի փաստաթղթերը՝ ներառյալ «սմարթ» նույնականացման քար
տերը, էլեկտրոնային նույնականացման քարտերը և էլեկտրոնային անձնագրերն ապահովել են Սահման
ների ավտոմատ վերահսկողության (ՍԱՎ) համակարգի մշակումը։
ՍԱՎ–ի համակարգի միջոցով ապահովվում է ՄԸՃՓ–ով՝ ներառյալ էլեկտրոնային անձնագրերով,
«սմարթ» նույնականացման քարտերով, ՄԸ գոտում փաստաթղթերով ուղևորների կողմից ինքնասպա
սարկման ներգաղթային հարցերով ստուգման իրականացումը։ Համակարգը ներառում է փաստաթղթերն
ընթերցող սարքավորում
ն եր, իսկ ինքնության հաստատման կամ նույնականացման համար համակար
գում կիրառվում է կենսաչափական կողմ
ն որոշիչների տեխնոլոգիան (կա՛մ նախապես գրանցվելու համա
կարգով, կա՛մ էՄԸՃՓ–ում պահվող կենսաչափական տեղեկատվության օգտագործմամբ)։ Ամբողջ գոր
ծընթացը պարզ է և արդյունավետ։ Ուղևորը պարզապես փաստաթուղթը տեղադրում է ընթերցող սարքա
վորման մեջ։ Ընթերցող սարքավորումը վերցնում է ուղևորի անձնական տվյալները՝ ներառյալ կենսաչա
փական տվյալները կամ ուղղակիորեն փաստաթղթից կամ էլ օգտագործելով տեղեկատվությունը որպես
սերվերային համակարգից տվյալների ստացման գործիք։ Այնուհետև ուղևորն իր մատը դնում է տեսած
րիչի մեջ կամ նայում է ապարատին, կամ ցանցաթաղանթի տեսածրիչի մեջ կենսաչափական տվյալները
լուսանկարելու համար՝ պահվող կենսաչափական տվյալների հետ համեմատելու նպատակով։ Համընկնե
լու դեպքում, ստուգումն ավարտվում է, և ուղևորը կարող է գնալ։
ՍԱՎ համակարգերն արագորեն զարգացում են ապրել վերջին տասը տարիների ընթացքում։ Դրանք լայ
նորեն ներդրվել են Ասիայում, ինչպես նաև ԵՄ և աֆրիկյան երկրներում։ Դրանցով ուղևորների ստուգումը
մատչելի է և վստահելի՝ հատկապես ցածր ռիսկային խմբերի դեպքում։
Գալիք տարիներին շրջանառության մեջ գտնվող է ՄԸՃՓ–ների թվի ավելացմամբ, կարագանա ՍԱՎ հա
մակարգերի մշակումը, իսկ դրա գործառույթները և նախագծերը կդառնան ավելի բարդ։
Բարձր տեխնոլոգիական սարքերի և կիրառման համակարգերի հարցերով լիազորված ներգաղթի հար
ցերով պաշտոնյան այժմ կարող է կենտրոնանալ իր մասնագիտական փորձը պահանջող այնպիսի բնա
գավառների վրա, ինչպիսիք են դիտարկումը, հարցման ենթարկելը, մարդկային դատողությունը և այլն,
ինչպես նաև կարող է կարճ ժամանակահատվածում կայացնել ողջախոհ որոշում
ն եր։ Տեխնոլոգիաները
ներգաղթի հարցերով պաշտոնյային դարձրել են «սուպերմեն». մի բան, որն իր նախորդները չէին պատ
կերացնում։ Նա կարող է աշխատել ավելի արագ, հասնել ավելի լավ արդյունքների և նույնիսկ կարող է
միաժամանակ կառավարել մի քանի ուղիներ, ինչպես դա անում է Սահմանների ավտոմատ վերահսկողու
թյան (ՍԱՎ) համակարգը։

Մարդկանց բարձր շարժունակության և սահմանային ստուգման կետերում ուղևորների ավելացող թվի պատ
ճառով եղել է ճամփորդողների ինքնության արագ հաստատման մեծ պահանջարկ։ Ճամփորդողի ճամփորդա
կան փաստաթղթի վստահելի լինելը մեծ մարտահրավեր է։ Կան հարցեր, թե արդյո՞ք ճամփորդական փաս
տաթուղթը տրվել է իրավասու մարմ
ն ի կողմից, թե ոչ, և արդյո՞ք անձի ինքնությունը հարցականի տակ է, թե՞
ոչ։
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Այժմ հայտնի է, որ կեղծ ինքնությունը սպառնում է անվտանգությանը և առաջացնում այլ անօրինական գոր
ծողությունների կատարում, և որ մեր օրերում մեծ կարևորություն է տրվում վստահելի նույնականացման փաս
տաթղթին։ Համաշխարհայնացման, քաղաքական խառնաշփոթ, տնտեսական աճի, տուրիզմի, տեղաշարժ
վելու ազատության ու տեղաշարժվելու հեշտության պատճառով բնակչության շարժունակությունը դարձել է
միջազգային մասշտաբով մտահոգության առարկա։ Հարկավոր է հաստատել անձի իսկական ինքնությունը՝
երաշխավորելու, որ «ճամփորդությունը հեշտացվում է, երբ նաև ապահովվում է, որ այն ապահով և անվտանգ
է ։»
Նախկինում ուղևորի ստուգումը հիմ
ն ականում իրականացվում էր տեսողական ստուգման միջոցով տեսուչի
դիմաց կանգնող անձի և նրա մոտ առկա ճամփորդական փաստաթղթի ստուգմամբ։ Այս գործընթացը ներա
ռում է որոշակի հիմ
ն ական քայլեր, որոնք հետևյալն են՝
-

Պաշտոնյան պետք է ստուգի անձի ճամփորդական փաստաթղթի իսկությունը,

-

անձի դիմաց պետք է ստուգի նրա լուսանկարը՝ հաստատելու, որ այդ անձը փաստաթղթի օրինա
կան իրավատերն է և հաստատելու այդ անձի ինքնությունը,

-

այցի նպատակը հաստատելու համար, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է ստուգի ճամփորդա
կան փաստաթղթում և համապատասխան մուտքի արտոնագրում կնիքների առկայությունը,

-

ճամփորդողի մտադրությունը սահմանելու համար պետք է հարցնի պարզ, բայց ուղղորդող հարցեր,

-

պետք է ստուգի համապատասխան արձանագրությունները՝ տեսնելու, թե արդյո՞ք անձը հետախուզ
ման մեջ է, թե՞ ոչ, կամ արդյո՞ք նախկինում ճամփորդական արձանագրություններում ունի բացասա
կան կողմեր, թե՞ ոչ,

-

տեղաշարժն արձանագրելու համար համակարգչում պետք է մուտքագրի համապատասխան գրա
ռում
ն երը,

-

 ետք է որոշի, թե արդյո՞ք անձին կարելի է ընդունել կամ թույլատրել գնալ և նրա անձնագրում դնել
պ
ներգաղթի կնիքը՝ երկրում մնալու պայմանով (օրինակ՝ որպես այցելու կամ գործարար նպատակնե
րով) և երկրում մնալու ժամ
կ ետը (օրերի թիվը)։

Դիմում
ն երի հանձնման հարմարեցված համակարգերն այժմ կատարում են ներգաղթի հարցերով պաշտո
նյայի օժանդակ գործառույթների մեծ մասը, օրինակ՝ ստուգում են փաստաթղթի իրավատիրոջ տվյալները,
ներգաղթի հարցերով պաշտոնյային տրամադրում են օգտակար խորհուրդներ (օրինակ՝ համապատասխան
արձանագրությունների ստուգումը, կենսաչափական տվյալների միջոցով ինքնության հաստատումը, փաս
տաթղթում անվտանգության հատկանիշների նախնական ստուգումը և այլն)։

Ինքնության վերաբերյալ փաստաթղթերը
Միջազգային ճամփորդության նպատակով օգտագործվող ինքնության վերաբերյալ փաստաթղթեր հանձնելու
հիմ
ն ական նպատակն այդ փաստաթղթերի իրավատիրոջ ինքնությունը և նրա քաղաքացիությունը հաստա
տելն է։
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Փաստաթուղթ

Հայաստանում դրա օգտագործումը

Ներգրավված
մարմինները

Անձնագիրը
Փաստաթուղթ, որը տրամադր
վում է այն պետության իրա
վասու մարմ
ն ի կողմից, որն
անձին նույնականացնում է որ
պես տրամադրող պետության
քաղաքացի՝ ի ապացույց այդ
փաստաթղթի իրավատիրոջ՝
այդ պետություն վերադառնա
լու իրավունքի առկայության։
Ըստ արևմտյան ավանդույթնե
րի, անձնագրերն օգտագործել
են օտարերկրյա ճամփորդու
թյան նպատակներով և ոչ որ
պես ինքնությունը հաստատող
ներպետական փաստաթուղթ։
Անձնագիրն ընդունված մի
ջազգային վկայագիրն է կամ
քաղաքացիության ապացույ
ցը՝ չնայած որ դրա ապացու
ցողական նշանակությունը
միայն առերևույթ է։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը
հաստատող փաստաթուղթն անձնագիրն է։ Ըստ մի
շարք ընդհանուր գործածություն ունեցող սահմանում
ների՝ անձնագիրը պետության կողմից տրված ճամ
փորդական փաստաթուղթ է, որով հաստատվում է
դրա իրավատիրոջ ինքնությունը և քաղաքացիությունը
միջազգային ուղևորությունների նպատակով։ Հայաս
տանի օրենսդրությամբ նախատեսվում են այս երկու
հիմ
ն ական առանձնահատկությունները։ Անձնագիրն
ինքնությունը հաստատող, միջազգայնորեն ճանաչված
ճամփորդական փաստաթուղթ է, որը տրամադրվում
է օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազ
մակերպության կողմից և իրավատիրոջը թույլատրում
է հատել պետական սահմանը («Օտարերկրացիների
մասին» ՀՀ օրենք, 2006 թվական)։ Միաժամանակ,
անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղա
քացիությունը հաստատող փաստաթուղթ է («Հայաս
տանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին»
ՀՀ օրենք, 1995 թվական)։ Ներկայումս միջազգային
ճամփորդությունների համար Հայաստանում կիրառ
վում է անձնագրի երեք տեսակ։
Հայաստանի Հանրապետության հին անձնագրերը
(որոնք ծառայում են և՛ որպես ազգային նույնականաց
ման քարտեր, և՛ որպես ճամփորդական փաստաթղ
թեր) պետք է կնքվեն Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչու
թյան կողմից՝ որպես միջազգային ճամփորդական
փաստաթուղթ հաստատվելու համար։
2007 թվականին սկսված աշխատանքների արդյուն
քում 2012 թվականին ներդրվեց նոր կենսաչափական
անձնագիրը (Կառավարություն, 2007 թվական)։ Այն
դրա իրավատիրոջը տրամադրում է միջազգային ճամ
փորդության իրավունք։ Այնուամենայնիվ, քանի որ
հին անձնագրերի փոխարինումը նոր անձնագրերով
պարտադիր չէ, հին անձնագրեր ունեցող Հայաստա
նի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներից
դեռևս պահանջվում է նախքան ճամփորդությունը
ձեռք բերել անձնագրում վավերականության կնիք
(Մարիա Տեմեշվարի, 2013 թվական)։
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
անձնագիրը
2012 թվականին Հայաստանն անձնագրերում ներդ
րեց կենսաչափական տվյալներ։ Անձնագիրը պարու
նակում է կենսաչափական տվյալներ, որոնք քաղա
քացու ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները
բնութագրող անձնական տվյալներ են և հնարավոր
են դարձնում քաղաքացուն նույնականացնելը (լուսան
կար, ստորագրություն, մատնահետքեր)։

Հայաստանի
Հանրապետու
թյան ոստիկա
նությունը պա
տասխանատու
է անձնագրերի
տրամադրման
համար։
Սահմանա
պահ զորքերը
սահմանային
անցակետերում
իրականացնում
են անձնագրի և
վիզայի ստուգում:
Նրանք ստու
գում են անձանց
ելքի և մուտքի
փաստաթղթե
րը, դրանցում
կատարում հա
մապատասխան
նշում
ն եր և, ան
հրաժեշտության
դեպքում, ժամա
նակավորապես
առգրավում են
դրանք:
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Վիզան
Պետության տարածք մուտք
գործելու, տարածքը լքելու
կամ դրանով տարանցելու
ցանկացող քաղաքացիություն
չունեցող անձի անձնագրում
կամ ինքնության վկայակա
նում պետության իրավասու
մարմինների կողմից կատար
վող մակագրություն, որով
սահմանվում է, որ անձնագրի
կամ ինքնության վկայականի
տրամադրման պահին մարմի
նը կարծում է, թե իրավատերը
մտնում է քաղաքացիություն
չունեցող այնպիսի անձանց
կատեգորիայի մեջ, որոնք
կարող են մուտք գործել պե
տություն, լքել դրա տարածքը
կամ տարանցել դրա տարած
քով՝ ըստ տվյալ պետության
օրենսդրության։ Վիզայով
հաստատվում են պետություն
մուտք գործելու չափանիշնե
րը։ Միջազգային պրակտիկան
շարժվում է ԻԿԱՕ–ի հետ հա
մատեղելի, մեքենայով ընթեռ
նելի վիզաների տրամադրման
ուղղությամբ 105 Միգրա
ցիայի ոլորտի եզրույթների
բառարան՝ պիտակների վրա
անվտանգության հատկանիշ
ներով տպագրված (Քաղաքա
ցիական ավիացիայի միջազ
գային կազմակերպության)
ստանդարտները:

Մուտքի վիզան Հայաստանի Հանրապետության լիա
զորված պետական մարմ
ն ի թույլտվություն է, որն
օտարերկրացուն իրավունք է տալիս մուտք գործելու
Հայաստանի Հանրապետություն, տարանցիկ երթևե
կելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքով,
գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում և դուրս
գալու Հայաստանի Հանրապետությունից` դրանում
նշված նպատակներով, պայմաններով և ժամ
կ ետնե
րում («Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք, 2006
թվական)։
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է
մուտքի վիզաների չորս տեսակ՝ այցելության մուտքի
վիզա, պաշտոնական մուտքի վիզա, դիվանագիտա
կան մուտքի վիզա և տարանցիկ մուտքի վիզա։ Որոշ
պետությունների, այդ թվում՝ ԵՄ պետությունների
քաղաքացիներից մուտքի վիզա չի պահանջվում։
Առավել մանրամասն հարցերը կարգավորվում են կա
նոնակարգերով, մասնավորապես՝ Կառավարության
այնպիսի որոշում
ն երով, որոնցում նախատեսվում են
վիզայի հետ կապված ընթացակարգերին վերաբերող
մանրամասներ, և սահմանվում են այն պետություն
ների ցանկերը, որոնց քաղաքացիները պետք է վիզա
ձեռք բերեն հրավերների հիման վրա։ Բացի վիզայի
պահանջից ազատման ծրագրերից, որոնք ներդրվել
են այն պետությունների համար, որոնք Հայաստանը
համարում է անվտանգ կամ բարեկամական պետու
թյուն, հեշտացված վիզային քաղաքականությունն
ուղղված է նաև որոշակի կատեգորիայի անձանց։ Օրի
նակ՝ ազգությամբ հայերն ունեն արտոնություններ,
եթե նրանք մտնում են օտարերկրացիների այն կատե
գորիայի մեջ, որոնք սահմանային անցակետերում վի
զա ստանալու իրավունք չունեն և նրանց մուտքի վիզա
տրամադրելու համար անհրաժեշտ է հրավեր։

Մուտքի վիզա
կարող են տրա
մադրել՝
1) Արտաքին
գործերի նախա
րարությունը (դի
վանագիտական
ներկայացուցչու
թյունները կամ
հյուպատոսական
հիմ
ն արկները*)՝
պաշտոնական
կամ դիվանա
գիտական մուտ
քի վիզաների,
էլեկտրոնային
մուտքի վիզաների
համար՝ սահմա
նային անցակե
տերում.
2) Ոստիկանու
թյունը՝ այցելու
թյան և տարան
ցիկ մուտքի վի
զաների համար՝
Հայաստանի
Հանրապետու
թյան սահմանին
կամ դրա տարած
քում։
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նույնականացման քարտ
Ազգային նույնականացման
փաստաթուղթ

Ազգային նույնականացման քարտը կիրառվում է որ
պես նույնականացման ներպետական փաստաթուղթ։
Նույնականացման քարտը վավեր է 10 տարի ժամ
կ ե
տով և կարող է տրամադրվել Հայաստանի Հանրա
պետության 16–ից բարձր յուրաքանչյուր քաղաքացու
(կամավոր հիմունքներով)։ 2012 թվականին Հայաս
տանը նույնականացման քարտերում ներդրեց կենսա
չափական տվյալներ։

Հայաստանի
Հանրապետու
թյան ոստիկա
նությունը պա
տասխանատու է
նույնականացման
քարտեր տրա
մադրելու համար։

Ծննդյան վկայական
Ծննդին վերաբերող հանգա
մանքները վկայող բնօրինակ
փաստաթուղթ

Ծննդյան վկայականը (ԾՎ) փաստաթուղթ է, որով
հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության քա
ղաքացիութ
 յան առկայությունը մինչև 16 տարին լրա
նալը։ Միաժամանակ, ծննդյան վկայականը հայտնի
ժամին և վայրում ծննդյան վերաբերյալ գրառում է։

ԾՎ–ները սովո
րաբար պատ
րաստվում են
որպես թղթային
փաստաթղ
թեր, որոնցում
կան անձնական
տվյալների զեղ
ծարարությունից
և կեղծարարու
թյունից պաշտ
պանելու համար
անվտանգության
հատկանիշներ։
Հայաստանի
Հանրապետու
թյունում ծննդյան
վկայականը
տրամադրվում
է Հայաստանի
Հանրապետու
թյան արդա
րադատության
նախարարության
Քաղաքացիական
կացության ակ
տերի գրանցման
գործակալության
կողմից։

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

Քաղաքացիության ապացույցը և քաղաքացիության
կանխավարկածը
Հ
 ետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման գործընթացում քաղաքացիութ
 յան ապացույցը համար
վում է ամեն
 աորոշիչ և ամենաբարդ ընթացակարգը։ Հետընդունման գործընթացը կարգավորող կանոնն ու
ստանդարտ ընթացակարգն այն է, որ հարցում ներկայացրած պետությունն ապացույց է ներկայացնում այն
մասին, որ հետընդունման ենթակա անձն իսկապես հարցում ստացած պետության քաղաքացի է։ Քաղաքա
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ցիության ապացույցի վերաբերյալ պահանջը պարտադիր է և ընդգրկված է հետընդունման մասին ցանկացած
համաձայնագրում։ Ամենաակնհայտ ապացույցը միգրանտի վերաբերյալ տվյալներով հագեցած և նրա քաղա
քացիությունը հիմ
ն ավորող ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթն է։ Անձի ինքնությունը հաստատող կամ
քաղաքացիության վերաբերյալ առերևույթ ապացույցներով ապահովող փաստաթղթերի ցանկը սովորաբար
համաձայնեցվում է բանակցությունների ընթացքում և կցվում է հետընդունման մասին համաձայնագրին կամ
թվարկվում կիրարկման արձանագրության մեջ։ Հաշվի առնելով հետընդունման մասին համաձայնագրերի շր
ջանակներում վերադարձվող միգրանտների հիմ
ն ական կատեգորիաները՝ կարող են օգտագործվել հետևյալ
ապացույցները՝

Սեփական քաղաքացիներ
Հայաստանը հետ է ընդունում, անդամ պետության դիմումի հիման վրա և առանց հետագա ձևական (ֆոր
մալ) պահանջների, բացառությամբ այն պահանջների, որոնք նախատեսված են սույն Համաձայնագրով,
բոլոր անձանց, ովքեր չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում հարցում ներկայացրած անդամ
պետության տարածք մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ բնակվելու գործող պայմանները՝
պայմանով, որ ապացուցված է կամ կարող է հիմ
ն ավորված ձևով ենթադրվել, ներկայացված առերևույթ
(prima facie) փաստարկների հիման վրա, որ նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են:
«Հայաստանի Հանրապետության ևԵվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 3(1) հոդված
 արցն այն է, թե ինչպե՞ս պետք է դա ապացուցվի կամ ենթադրվի, և ո՞վ պետք է ապացուցի կամ ենթադրի։
Հ
Հետընդունման մասին համաձայնագիրն ընդգրկում է կից ներկայացված փաստաթուղթ, որում թվարկված են
քաղաքացիության ապացույց համարվող փաստաթղթերը։ Այլ կերպ ասած՝ ինքնությունը հաստատելու գոր
ծընթացն իրականացնում են հարցում ներկայացրած պետության մարմինները։ Ավելի ուշ, նրանք ապացույցը
կցում են հետընդունման մասին դիմումին, իսկ հարցում ստացած պետության մարմինները ստուգում են այն՝
դրական կամ բացասական որոշում կայացնելու համար։
Քաղաքացիության մասով ապացույցը կարող է ներկայացվել մասնավորապես սույն Համաձայնագրի
1–ին հավելվածում թվարկված փաստաթղթերի միջոցով։ Եթե ներկայացվում են այդպիսի փաստաթղ
թեր, ապա անդամ պետությունները և Հայաստանը փոխադարձաբար ճանաչում են քաղաքացիությունը՝
առանց հետագա քննության պահանջի։
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 9(1) հոդված
Փաստաթղթերի ընդհանուր ցանկը, որոնց ներկայացումը համարվում է քաղաքացիության մասով ապա
ցույց՝
-

ցանկացած տեսակի անձնագիր (ազգային անձնագրեր, դիվանագիտական անձնագրեր, ծա
ռայողական անձնագրեր, հավաքական անձնագրեր, փոխարինող անձնագրեր՝ ներառյալ երե
խաների անձնագրերը),

-

ցանկացած տեսակի նույնականացման քարտ (ներառյալ ժամանակավոր և պայմանական),

-

քաղաքացիության հավաստագրեր և պաշտոնական այլ փաստաթղթեր, որոնք նշում կամ հս
տակ մատնանշում են քաղաքացիությունը78:

«Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Հավելված 1
Ծննդյան վկայականները հազվադեպ են համարվում հավաստի փաստաթղթեր, և դրանք հիմնական ցանկին կցելը
բացառությունը է:
78
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Քաղաքացիության առերևույթ79 ապացույցը կարող է հատկապես տրամադրվել ընդգրկված փաստաթղթերի
միջոցով, քանի որ փաստաթղթերի երկրորդ ամենակարևոր ցանկը կցվում է հետընդունման մասին ստան
դարտ համաձայնագրին։ Եթե ներկայացվում են նման փաստաթղթեր, ապա պայմանավորվող կողմերը քա
ղաքացիությունը համարում են հաստատված։

Փաստաթղթերի ընդհանուր ցանկը, որոնց ներկայացումը համարվում է քաղաքացիության մասով
առերևույթ ապացույց՝
-

1-ին հավելվածում թվարկված փաստաթղթերը, որոնց վավերականության ժամ
կ ետն ավարտվել
է 6 ամսից ավելի,

-

սույն Համաձայնագրի 1-ին հավելվածում թվարկված փաստաթղթերից որևէ մեկի պատճենները,

-

վարորդական իրավունքի վկայականներ կամ դրանց պատճեններ,

-

ծննդյան վկայականներ կամ դրանց պատճենները,

-

կազմակերպության նույնականացման քարտեր կամ դրանց պատճենները,

-

վկաների հայտարարություններ,

-

համապատասխան անձի հայտարարություններ, լեզուն, որով նա խոսում է, ինչպես նաև պաշ
տոնական քննության արդյունքներ,

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, Հավելված 2

Երրորդ երկրի քաղաքացիները
Երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման դեպքում, հարցում ներկայացրած պետությունը պարտավոր
չէ հաստատել հետընդունման ենթակա անձի ինքնությունը: Բավարար է ապացուցել, որ անձը եկել է հարցում
ստացած պետության տարածքից (կամ տարանցիկ երթևեկել է այդ տարածքով), և որ վերադարձը կատարվել
է հետընդունման վերաբերյալ պայմաններին համապատասխան: Ինքնությունը հաստատելու և ապա ծագման
երկիր ուղարկելու (հնարավորության դեպքում) պարտականությունը վերապահված է հարցում ստացած պե
տությանը80: Նշված պայմանները նախատեսվում են համաձայնագրերում և, օրինակ, ՀՀ-ԵՄ հետընդունման
համաձայնագրի դեպքում, ինչը նշանակում է, որ հետընդունման ենթակա անձը պետք է ա) ունենա Հայաս
տանի կողմից տրամադրված վավեր վիզա կամ բնակության թույլտվություն, կամ բ) անօրինական ձևով և ուղ
ղակիորեն մուտք գործած լինի Եվրոպական միության տարածք՝ Հայաստանի տարածքում գտնվելուց կամ
դրանով տարանցիկ երթևեկելուց հետո: Երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման համար նախատես
ված պայմանների առկայության ապացույցը կամ ենթադրությունը հաստատվում է Հավելված 3–ում և 4–ում
թվարկված փաստաթղթերի հիման վրա, և դրանցով ներկայացվում է ընդհանուր ստանդարտ ապացույց, որն
օգտագործվում է այդպիսի նպատակներով։

Առերևույթ (լատիներեն՝ «առաջին հայացքից»)՝ ապացույց, որը բավարար է քննարկվող փաստի կանխավարկածն
առաջ քաշելու կամ փաստն արձանագրելու համար, եթե առկա չէ հերքում, կամ, այլ կերպ ասած՝ քաղաքացիության
կանխավարկած։
80
«Մուտք գործելու, գտնվելու կամ բնակվելու անօրինականությունը հաստատվում է համապատասխան անձի ճամփոր
դական փաստաթղթերի միջոցով, որոնցում բացակայում են անհրաժեշտ վիզան կամ հարցում ներկայացրած պետության
տարածքում բնակվելու այլ թույլտվությունը։ Հարցում ներկայացրած պետության հայտարարությամբ այն մասին, որ
հայտնաբերվել է համապատասխան անձի մոտ անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի, վիզայի կամ բնակության
թույլտվության բացակայությունը, համանման ձևով տրամադրվում է անօրինական մուտքի, գտնվելու կամ բնակության
վերաբերյալ առերևույթ ապացույց»։ ԵՄ-ՀՀ հետընդունման համաձայնագիր, Հոդված 10։
79
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Երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքացիութ
 յուն չունեցող անձանց հետընդունման համար պայմաննե
րի ապացույց համարվող փաստաթղթերի ընդհանուր ցանկ
-

Հարցում ստացած պետության կողմից տրված վիզա և (կամ) բնակության թույլտվություն,

-

համապատասխան անձի ճամփորդական փաստաթղթում մուտքի (ելքի) կնիքներ կամ նմանա
տիպ հաստատում կամ մուտքի (ելքի) այլ ապացույց (օրինակ՝ լուսանկար)։

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագիր, Հավելված 3
-

հարցում ներկայացրած պետության համապատասխան մարմինների կողմից տրված նկարագրու
թյուն վայրի և հանգամանքների վերաբերյալ, որոնց ներքո համապատասխան անձը կանգնեցվել
է այդ պետության տարածք մուտք գործելուց հետո,

-

միջազգային կազմակերպության (օրինակ՝ ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն
հանձնակատար) կողմից տրված տեղեկատվություն անձի ինքնության և (կամ) գտնվելու վերաբե
րյալ,

-

ընտանիքի անդամ
ն երի, ճանապարհորդող ընկերակիցների և այլոց կողմից տեղեկատվության
հաստատում (զեկուցում), և այլն

-

համապատասխան անձի հայտարարություն,

-

մատնահետքեր,

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միութ
 յան միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիս
 իայի) մասին» համաձայնագիր, Հավելված 4

Փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող անձինք
Հ
 ետընդունման գործընթացն անկանոն միգրացիայի կառավարման գործիք է և, շատ դեպքերում, անձն ու
նի փաստաթղթային խնդիրներ կամ թաքցնում է ինքնությունն հաստատող փաստաթղթերը։ Երբեմն փաս
տաթղթերը կարող են ոչնչացվել մաքսանենգ գործողություններ իրականացնող կամ թրաֆիքինգով զբաղ
վող անձանց կողմից կամ ինքնին միգրանտների կողմից՝ իրենց ինքնությունը թաքցնելու նպատակով։ Նման
դեպքերում առկա են քաղաքացիութ
 յունը կամ մուտքն ապացուցելու այլ միջոցներ, և այդ միջոցները նույնպես
նախատեսված են համաձայնագրերով։ Հետընդունում իրականացնելիս վերադարձող անձանց ինքնությունը
պատշաճ կերպով հաստատելու ժամանակ հաճախ հանդիպող խնդիրներն հետևյալն են՝
-

երբ ոչնչացված են ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը,

-

երբ տրամադրված են քաղաքացիության և երթուղու վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ, որոնք,
իրենց հերթին, հանգեցնում են բարդությունների ճամփորդական փաստաթղթեր ձեռք բերելիս,

-

երբ անձինք, վերադառնալուց խուսափելու համար, պնդում են, որ եկել են այնպիսի երկրից, դեպի
ուր վերադարձը հնարավոր չէ իրականացնել, կամ նրանք կարող են նաև իսկապես այդ երկրներից
եկած լինել (Շրջան, Բ. 2009)

Իհարկե, սա ամենաբարդ և, միևնույն ժամանակ՝ առավել հաճախ կրկնվող դեպքն է, երբ հնարավոր չէ որևէ
փաստաթուղթ ներկայացնել։ Նման իրավիճակներում, խնդիրը ոչ միայն համաձայնեցված ապացույցների բա
ցակայությունն է, այլ նաև այն, որ անձը կտրականապես հրաժարվում է անձնական հավաստի տեղեկություն
ներ տրամադրելուց և, հետևաբար, հարցում ներկայացրած պետության մարմինների հետ համագործակցե
լուց։ Համանման իրավիճակներում շատ բարդ է, եթե ոչ անհնարին, գտնել որևէ ապացույց, որը հիմքեր կտա
դեպի՝ անձի ենթադրյալ քաղաքացիութ
 յան երկիր հետընդունման դիմում ներկայացնելու համար։ Նման դեպ
քերում հետընդունման մասին համաձայնագրերով սահմանվում են մեխանիզմ
ն եր, որոնք հարցում ներկայաց
րած պետությանը թույլ են տալիս դիմել Հայաստանի դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուց
չություններին անձի հետ հարցազրույց կազմակերպելու հայցով, որպեսզի պարզեն անձի քաղաքացիութ
 յունը։
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Եթե 1–ին կամ 2–րդ հավելվածում թվարկված փաստաթղթերից ոչ մեկը չի կարող ներկայացվել, ապա
հարցում ստացած համապատասխան պետության իրավասու դիվանագիտական կամ հյուպատոսական
ներկայացուցչությունները, հարցում ներկայացրած պետության դիմումի հիման վրա, որը ներառվում է հե
տընդունման դիմումի մեջ, հարցազրույց են անցկացնում այն անձի հետ, ում հետընդունումը պետք է իրա
կանացվի առանց անհիմն ձգձգում
ն երի՝ նրա քաղաքացիությունը հաստատելու համար։ Նման հարցազ
րույցների կազմակերպման կարգը կարող է սահմանվել սույն Համաձայնագրի 20–րդ հոդվածում նշված
կիրարկման արձանագրություններով։
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 9-րդ հոդված

Քաղաքացիությունն ապացուցելու դեպքում, անձին հետ ընդունելու համար պետք է տրամադրվեն համա
պատասխան փաստաթղթեր՝ ապահովելու համար նրա՝ Հայաստանի պետական սահմանն անցնելը։ Վերա
դարձի համար անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրումը հետընդունման մասին համաձայ
նագրի իրականացումն ապահովող առանցքային մեխանիզմ
ն երից մեկն է։ Այդ իսկ պատճառով, Հայաստանի
դիվանագիտական կամ հյուպատոսական մարմինների կողմից պետք է տրամադրվեն ճամփորդական փաս
տաթղթեր։

Այն բանից հետո, երբ Հայաստանը դրական է արձագանքում հետընդունման դիմումին, Հայաստանի
իրավասու դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչությունը, անկախ հետ ընդունվող անձի
ցանկությունից, միանգամից, անվճար և ոչ ավելի, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրա
մադրում է հետ ընդունվող անձի վերադարձի համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթուղթը՝ 120
օր վավերականությամբ: Եթե Հայաստանը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում չի տրամադրում նոր
ճամփորդական փաստաթուղթը, ապա ենթադրվում է, որ այն ընդունում է ԵՄ արտաքսման համար օրի
նակելի ճամփորդական փաստաթղթի օգտագործումը։
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 3(4) հոդված

Նշված ճամփորդական փաստաթուղթը ստանդարտ անցագիր է կամ վերադարձի վկայական, որն օգտա
գործվում է Հայաստան վերադարձող՝ տարբեր կատեգորիաների անձանց համար։ Սա մեկանգամյա օգտա
գործման ճամփորդական փաստաթուղթ է, որն հնարավորություն է տալիս հրատապ վերադառնալու Հայաս
տան այն դեպքում, երբ բացակայում է պետական սահմանը հատել թույլատրող օրինական փաստաթուղթը։
Կարող են լինել նաև հանգամանքներ, երբ հայ դիվանագետները չեն կարողանում աջակցել հետ ընդունվող
անձի փաստաթղթային հարցերի լուծման մեջ։ Ներկայումս Հայաստանն ամբողջ աշխարհում ունի յոթանա
սուներեք դիվանագիտական և հյուպատոսական պաշտոններ: Որոշ դեպքերում մեկ պաշտոնի տարածքային
իրավասությունն ընդգրկում է մի քանի երկրներ: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպա
տոսական պաշտոններում աշխատողների թիվը սահմանափակ է, և անձնակազմն աշխատում է լարված ճնշ
ման տակ։ Հաճախ մեկ պետությունում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ծառայություն
ներ է մատուցում մի քանի պետությունների (ՄՊԾ-ՄՄԿ, 2013 թվական)։ Հետևաբար, հյուպատոսական ծա
ռայություններում երբեմն չեն ապահովվում բավարար թվով աշխատակիցներ քաղաքացիությունը պարզելու
նպատակով պատշաճ անհատական հարցազրույցներ անցկացնելու համար (Զուզաննա Բրունարսկա, 2013
թվական): Նման իրավիճակներում ԵՄ–ն փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող անձանց վերադարձի հա
մար ընդունել է ստանդարտացված «միակողմանի» փաստաթուղթ։ «Երրորդ երկրների քաղաքացիների ար
տաքսման համար պահանջվող ստանդարտ ճամփորդական փաստաթղթի հաստատման մասին» Խորհրդի
հանձնարարականն ընդունվել է 1994 թվականի նոյեմբերի 30–ին։ Փաստաթուղթը վավեր է մեկ ճամփորդու
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թյան համար, այն պետք է կազմված լինի այն անդամ պետության լեզվով, որն իրականացնում է արտաքսման
հրամանը և, անհրաժեշտության դեպքում՝ թարգմանված լինի և՛ ֆրանսերեն, և՛ անգլերեն։ (ՄՊԾ–ՄՄԿ, 2013
թվական)

Գործնական աշխատանք
Խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին81՝
1. Արդյո՞ք դուք կարծում եք, որ մատնահետքեր վերցնելը մասնավոր կյանքի անձեռնմ
խ ելիության խախ
տում է։ Բացատրե՛ք.
2. Ի՞նչ կլինի, եթե հետքերը վերցնեք՝ նախապես նրանց տրված բաժակից՝ առանց նրանց մատնահետքե
րի նմուշները վերցնելու մասին հարցնելու։ Արդյո՞ք դա կհամարեիք մասնավոր կյանքի անձեռնմ
խ ե
լիության խախտում։ Բացատրե՛ք.

Հիմ
ն ական գաղափարը
Խնդրում ենք ձևակերպել մոդուլի հիմ
ն ական գաղափարը և այն համեմատել Ձեռնարկի «T» մոդուլում ներկա
յացված հիմ
ն ական գաղափարի հետ։

81

Հարցերը վերցված ենմիգրացիոն գործելակերպի վերաբերյալ ՄՄԿ հիմունքներից:
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-T ԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
Վ
Ներածություն, նպատակը
Այս մոդուլի նպատակն է աջակցել ՄՊԾ անձնակազմին և այլ անձանց, որոնք կկազմակերպեն հետընդուն
ման վերաբերյալ վերապատրաստման հեշտացված դասընթացներ։ Ենթադրվում է, որ առաջարկվող նյութերը
մեկ կամ երկու օրում՝ կախված գործնական պարապմունքների համար սահմանված ժամ
կ ետից, կմատուցվեն
վերապատրաստում անցկացնողների համար նախատեսված վերապատրաստման՝ միջգերատեսչական հեշ
տացված դասընթացների տեսքով։
Վերապատրաստման միջգերատեսչական դասընթացները նպաստում են այլ գերատեսչությունների առջև
դրված խնդիրները, պարտականություններն ու կարիքներն առավել լավ ընկալելուն: Համատեղ վերապատ
րաստման գործընթացում պետք է ընդգրկվեն միգրացիայի կառավարման գործում ներգրավված բոլոր գերա
տեսչությունների անձնակազմեր
 ը: Նման հմտությունները թույլ են տալիս նախատեսված թեմաներն ավելի մեծ
լսարանի համար լսելի դարձնել՝ ապահովելով ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում և, միևնույն
ժամանակ՝ իրականացնում են վստահության ձևավորման և տեղեկատվության փոխանակման գործառույթ։
Սույն վերապատրաստումը ոչ միայն նպատակաուղղված է նոր աշխատողներ ընդունելուն, այլ նաև կազմում է
շարունակական բնույթ կրող, աշխատավայրում տրամադրվող վերապատրաստման մի մասը, ինչպես նաև նե
րառում է բոլոր գերատեսչությունների գործառնական և կառավարման մակարդակները։

Մեծահասակների ուսուցման սկզբունքները
Ընդհանուր առմամբ ուսուցումը կարող է սահմանվել որպես գիտելիք կամ հմտություններ ձեռք բերելու գոր
ծողություն, գործընթաց կամ փորձ։ Մեզ շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ հիմ
ն ական հասկացությունների
մասին գիտելիքները մենք ձեռք ենք բերում մանկության ընթացքում։ Իսկ այն ամենն ինչ սովորում ենք որպես
մեծահասակ, հիմնված է հենց այդ հասկացությունների վրա։ Սրանք երկու տարբեր գործընթացներ են. այլ
կերպ ասած՝ երեխաներն ու մեծահասակները տարբեր ձևերով են սովորում։
Անդրագոգիկան82 (մեծահասակների ուսուցում) տեսություն է, որն ընդգրկում է մի շարք ենթադրություններ
այն մասին, թե ինչպես են մեծահասակները սովորում։ Եզրույթն ի սկզբանե գործածվել է Ալեքսանդր Կապպի
կողմից (գերմանացի մանկավարժ) 1833 թվականին, ապա Մալքոլմ Նոուլեսի կողմից (1913 թվականի ապրիլի
24 – 1997 թվականի նոյեմբերի 27) վերածվել է մեծահասակների կրթության մասին տեսության։ Նա սահմա
նում է ներքոհիշյալ հետևյալ հիմ
ն ադրույթները՝

•
•
•
•

Մեծահասակները պետք է ընդգրկվեն իրենց ուսուցման գործընթացը պլանավորելու և գնահատելու
հետ կապված հարցերում (Ինքնագնահատական և ուսանելու ձգտում):
Փ
 որձը (ներառյալ սխալները) հիմք է ապահովում ուսում
ն ական գործունեության համար։
Մեծահասակներին առավել շատ են հետաքրքրում ուսում
ն ական այն թեմաները, որոնք անմիջա
կան առնչություն ունեն իրենց աշխատանքի կամ անձնական կյանքի հետ (ուսանելու պատրաստա
կամություն)։
Մ
 եծահասակների ուսուցման գործընթացն ավելի շատ խնդրակենտրոն է, քան բովանդակամետ
(ուսման կողմ
ն որոշում)։

Ընդհանրապես, մեծահասակների ուսուցման սկզբունքների էութ
 յունն այն է, որ այն հաջողությամբ և արդյու
նավետորեն իրականացնելու համար մեծահասակների վերապատրաստման դասընթացների ժամանակ տրա
մադրվող տեղեկությունները պետք է լինեն նրանց մասնագիտական կամ սոցիալական գործունեութ
 յան հա
82

Հունարեն «մարդ–առաջատար» նշանակությունն ունեցող բառերից:
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մար օգտակար և համապատասխանեն նրանց փորձին։ Դա երաշխավորելու դեպքում, վերապատրաստում
անցնողներն ամենայն հավանականությամբ ակտիվորեն կմասնակցեն վերապատրաստմանը։
Այս դեպքում վերապատրաստում անցկացնողը կամ ուսուցանողն ավելի շատ ստանձնում է դասընթացավա
րի դերը, որը տալիս է հանձնարարության թեման և անցկացնում քննարկում
ն եր։ Անդրագոգիկան ընդգծում է
ուսուցման գործընթացի արժեքը։ Այն կիրառում է ուսուցման այնպիսի մոտեցում
ն եր, որոնք ավելի շատ հիմն
ված են խնդիրների վրա և համագործակցային են, քան դիդակտիկ, ինչպես նաև ընդգծում է ուսուցչի և սովո
րողի միջև հավասարությունը։

Դասընթացավարի դերը վերապատրաստման մեջ
Դասընթացավարն ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնի երկու հանգամանքների վրա՝ գործընթացի և բո
վանդակության։ Արդյունավետ դասընթացը հնարավորություն կընձեռի հավասարակշռություն ապահովելու
ներկայացվող բովանդակության և հնարավոր շփման միջև, ինչն ապահովում է բովանդակության կապն այն
ամենի հետ, ինչն անհրաժեշտ, ցանկալի է սովորողների համար, կամ ինչին ընդունակ են նրանք: Այս հավա
սարակշռությունն ապահովելու դեպքում, խումբը սովորում է ինչպես իր անդամ
ն երից այնպես էլ՝ քննարկվող
նյութից՝ այդպիսով ձևավորելով սովորողների միավորում։ Մեծահասակներին հաճելի է, երբ իրենց հնարավո
րություն է ընձեռվում կիրառելու կյանքի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների պաշարն ու փորձը, ինչն ավե
լանում է իրենց ուսուցման նոր փորձին։ Քանի դեռ անցկացվում են միջգերատեսչական վերապատրաստման
դասընթացներ, դա նույնիսկ առավել, քան տեղին է։ Միգրացիան բազմակողմանի ոլորտ է, և, շատ հաճախ,
օրական կտրվածքով իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնող և տարբեր իրավիճակների հետ բախվող
աշխատողները երբեմն քննարկվող խնդիրն ավելի լավ են հասկանում, քան ուսուցանողը։ Նման իրավիճա
կում ուսուցանողը ստանձնում է դասընթացավարի դեր և պետք է հարգանքով ու երախտագիտությամբ կիրա
ռի սովորողների հմտությունները։
Քանի որ ենթադրվում է, որ առաջարկվող դասընթացը պետք է լինի կարճատև (մեկ կամ առավելագույնը՝
երկու օր), շատ բարդ է խումբը վերածել սովորողների միավորման։ Նման հանգամանքներում շատ կարևոր
է այդ դասընթացներին որպես դասընթացավարի պարտականություններ ունեցող գործընկեր մասնակցելու
հնարավորություն ձեռք բերել։ Սովորողների հետ շփումը պետք է լինի շփում գործընկերների և աշխատակից
ների հետ, որոնք միգրացիայի վերաբերյալ ուսում
ն առության ժամանակ նույն շահերն են հետապնդում։ Ող
ջունվում են յուրաքանչյուրի հմտությունները, և դասընթացավարի դերը որպես «ծրագրավար» հանդես գալն
է։ Միևնույն ժամանակ, որպես ղեկավար, դասընթացավարն ունի գործառույթներ կարգավորելու լիազորու
թյուն, և նրա առաջին խնդիրը ժամանակային առումով ճշտապահությունն ապահովելն է։

Ելույթը, մատուցումը
Մատուցումը «արվեստի ձև» է, քանի որ ստեղծագործականությունը պատշաճ ուսուցման հիմ
ն ական մասն
է կազմում։ Մատուցման ցանկացած տեսակ պետք է ոչ միայն համապատասխանի բովանդակությանն ու ու
սուցման նպատակներին, այլ նաև լինի բարոյագիտական, քաղաքավարի և գրավիչ այն մարդկանց համար,
որոնք տարբեր ձևերով են սովորում։ Վերապատրաստման անցկացման առավել պատշաճ եղանակը դասըն
թացավարի մասնակցությամբ դասընթացներն են՝ առանցքում պահելով ելույթը՝ լսարանի բարձր ինտերակ
տիվությամբ։ Ելույթները պետք է կազմված լինեն տեսողական տարբերակով՝ «PowerPoint» ծրագրի սահիկ
ների ձևով։ Այս մեթոդն ապահովում է ելույթի շարադրանքի կառուցվածքը՝ ընդգծելով այն հիմ
ն ական կետե
րը, որոնք պետք է քննարկվեն։ «PowerPoint» ծրագրի սահիկներն անհատական բնույթ են կրում և պետք է
համապատասխանաբար կազմված լինեն այնպես, որ հնարավոր լինի ներկայացնել անձի մոտեցումը տեղե
կությունների, թեմաների, եզրահանգում
ն երի և դիտարկում
ն երի առանցքային հատվածների կազմակերպման
և նույնականացման վերաբերյալ։
«PowerPoint» ծրագիրը կազմված է այնպիսի բաղկացուցիչ տարրերից, որոնք թույլ են տալիս ձանձրալի շա
րադրանքը վերածել տեղեկատվության փոխանցման հիանալի ինտերակտիվ միջոցի։ Ելույթին բնորոշ կա
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ռուցվածքը պարունակում է բոլոր այս տարրերը՝

•
•
•
•
•
•

Տ
 եքստ
ֆ
 ոն, նկարներ և գրաֆիկական պատկերներ
Ձևեր
Լցում
ն եր, տողեր և էֆեկտներ
Ձ
 այն և տեսանյութ
Անիմացիաներ և սահիկին անցում կատարելը

Տ
 եքստը ելույթի հիմ
ն ական մասն է և անմիջականորեն կապված է բովանդակության հետ։ Տեքստը կարող
է ձևակերպված լինել վերնագրերի, ենթավերնագրերի, թվարկման, արտահայտությունների, տակագրերի և
նույնիսկ նախադասությունների տեսքով։ Ծավալուն տեքստը ինչ որ լավ բանի չարաշահում է հիշեցնում՝ այն
կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ։ Օրինակ՝ 20 տողանոց մանր տեքստ ունեցող սահիկն առանձ
նապես ուշագրավ չէ։ Լսարանը չի կարող այն կարդալ, և այդքան մեծ բովանդակությունը բացատրելը սահ
մանափակում է քննարկման ժամանակը: Միևնույն ժամանակ, սահիկն այդքան մեծ տեքստով հագեցնելը
կհանգեցնի ելույթի նկատմամբ ուշադրության կորստի։
«PowerPoint» ծրագիրն օգտագործում է գրաֆիկական տարրերի երեք տեսակներ
-

Ֆ
 ոն՝ ֆոն սահիկների համար: Ընտրված ֆոնը պետք է լինի մեղմ։ Գեղարվեստական ֆոնը ելույ
թին կենդանություն է հաղորդում, սակայն, հաշվի առնելով, որ լսարանին դա կարող է ծանոթ չլինել
կամ կարող է ժամանակ չլինել վերապատրաստման ընթացքում թիմ ձևավորելու համար, խորհուրդ
է տրվում ելույթները պատրաստել պարզ սպիտակ ֆոնի վրա:

-

Նկարներ՝ պատկերներ, որոնք կարելի է զետեղել սահիկների մեջ:

-

Գրաֆիկական պատկերներ՝ պատկերներ, որոնք պարունակում են տեսողական և տեքստային նյու
թեր՝ բարդ տեղեկատվությունը և վիճակագրությունն առավել պարզ հասկանալու համար։ Գրա
ֆիկական պատկերներն ընդգրկում են գծույթներ, աղ յուսակներ, քարտեզներ, գծապատկերներ,
դիագրամ
ն եր, կազմակերպչական գծույթներ, ժամանակագծեր և հոսքային գծապատկերներ։

Պատկերներն ու տեքստը միշտ գործածվում են համատեղ. միասին դրանք ձեռք են բերում ավելին, քան
դրանցից յուրաքանչյուրի ներուժն ընդհանուր վերցրած։ Այնուամենայնիվ, պատկերները պետք է լինեն թե
մային համապատասխան և կենտրոնացված։ Ոչ պատշաճ տեսողական պատկերի օգտագործումն ավելի վատ
է, քան ընդհանրապես տեսողական պատկեր չօգտագործելը։ Միևնույն կանոնները գործում են նաև գրա
ֆիկական պատկերների դեպքում։ «PowerPoint» ծրագիրն ապահովում է պատկերները ներկայացնելու շատ
տարբերակներ՝ սկսած վերաներկված ոճերից, էֆեկտներից և ուրվագծերից մինչև անիմացիաներ և կառուց
վածքներ։
Պ
 արզ օբյեկտները, ինչպես օրինակ՝ շրջանները, ուղղանկյուններն ու քառակուսիները կարող են օգնել հաս
կացություններն ավելի լավ բացատրելուն։ «Ձևերի» սրահում առկա ձևերը շատ հարմար են ելույթը խմբագ
րելիս և կազմել իս օգտագործելու համար: Ձևերը կարող են դիտարկվել որպես կառուցվածքային տարրեր և
հիմք դառնալ համալիր դիագրամ
ն երի և նկարազարդում
ն երի համար։
Ձևերը, նկարները և նույնիսկ գրաֆիկական պատկերները կարելի է չներառել «PowerPoint» ծրագրի սահի
կում՝ օգտագործելով լցում
ն երի, տողերի և էֆեկտների ոճերի տեսականին։ Ոճերի մեծ մասը կարելի է գտնել
«Երիզների» ներդիրների սրահում:
«PowerPoint» ծրագիրն ապահովում է ձայնային էֆեկտ ներառելու տարբեր եղանակներ՝ զետեղված ձայներ,
միջոցառման ձայներ, սահիկին անցում կատարելու ձայներ, ֆոնային միավորներ և շարադրանքները, որոնք
կարող են գործածվել որոշակի տեսակի տեսաձևաչափերի հետ համատեղ։ Սակայն նման հնարավորություն
ների վրա հույսը դնելը վտանգավոր է։ Տեսանյութի ցուցադրությունը կարող է լինել դանդաղ, և այն ճիշտ ձևով
օգտագործելու համար անհրաժեշտ են տեխնիկական որոշակի հմտություններ։
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Անիմացիաներն ու սահիկին անցում կատարելը կարևոր նպատակ են հետապնդում. տրամաբանության շրջանակներում միաժամանակ ներկայացվում են մի քանի տարրեր՝ լսարանի համար հասկացության ընկալումն
ավելի դյուրին դարձնելու համար։ Այնուամեն
 այնիվ, անիմացիան պետք է նպատակային օգտագործվի։ Եթե
անիմացիան օգտագործվում է ոչ նպատակային, ապա ելույթը կարող է այնպիսի տպավորություն ստեղծել,
կարծես հայտնվում և անհետանում են նյութի հետ որևէ առնչություն չունեցող ինչ որ օբյեկտներ։ «Կառուց
վածք» և «աշխատանքային գործընթաց» բառերը գուցե փոքր ինչ վախեցնող հնչեն, սակայն դրանք լոկ մի
միջոց են Ձեր ելույթի տարրերի համատեղ գործածությունն ապահովելու համար։
Ելույթը պետք է հաջորդի ներկայացվող մոդուլի բովանդակությանը։ Դրանք բոլորն էլ ընդհանուր կառուց
վածք ունեն՝
-

Ն
 երածական մաս և նպատակներ

-

Գ
 ործողությունների՝ կոնկրետ ընտրված հատվածի էակ
 ան բաղադրիչներ

-

Հետընդունման ընթացակարգի առարկայի կիրառում

-

Գ
 ործունեութ
 յուն

Հարցման տեխնիկաները
Դ
 ասընթացավարի օգնությամբ իրականացվող վերապատրաստումը բնութագրվում է որպես բավականին ծա
վալուն երկխոսություն և քննարկում։ Հաշվի առնելով առաջարկվող դասընթացի շատ սահմանափակ ժամա
նակահատվածը՝ դասընթացավարի դերը քննարկումը վարելն է։ Հարցման տեխնիկաներն օգտագործվում են
դասընթացն առավել արդյունավետորեն վարելու համար։
Պ
 ատշաճ հարցեր տալն արդյունավետ հաղորդակցություն և տեղեկատվության փոխանակում իրականացնե
լու գրավականն է։ Առանձին իրավիճակներում ճիշտ հարցեր օգտագործելով՝ կարող եք հաղորդակցության
մի շարք հմտություններ զարգացնել։ Օրինակ՝ կարող եք ավելի լավ տեղեկություններ հավաքել և ավելի շատ
բան իմանալ. կարող եք ավելի ամուր հարաբերություններ ստեղծել, մարդկանց ավելի արդյունավետ կառա
վարել և օգնել, որ ուրիշներն էլ սովորեն։

Բաց և փակ hարցեր
Փ
 ակ հարցերին սովորաբար տրվում է մեկ բառով կամ շատ հակիրճ՝ փաստացի պատասխան։ Օրինակ՝
«Դուք սահմանապահների հարցերով պաշտոնյա՞ եք»։ Պատասխանն է՝ «Այո» կամ «Ոչ». «Որտե՞ղ եք ապ
րում»։ Պատասխանը սովորաբար Ձեր քաղաքի կամ հասցեի անվանումն է։ Բաց հարցերն ավելի երկար պա
տասխան են ակնկալում։ Դրանք սովորաբար սկսվում են ի՞նչ, ինչու՞, ինչպե՞ս հարցական դերանուններով։
Բաց հարցերը սովորաբար վերաբերում են պատասխանողի գիտելիքներին, կարծիքին կամ զգացմունքներին։
«Ասացե՛ք խնդրեմ» և «Նկարագրե՛ք» բառերով սկսվող նախադասությունները նույն կերպ կարող են օգտա
գործվել որպես բաց հարցեր։ Ահա մի քանի օրինակներ՝
-

Ի՞նչ էր պատահել Ձեր հերթափոխի ժամանակ։

-

Ի՞նչ կասեք վերապատրաստման դասընթացի վերաբերյալ։

-

Հ
 անգամանքները բացատրե՛ք ավելի մանրամասն։
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Բաց հարցերը նախատեսված են՝

Փակ հարցերը նախատեսված են՝

զրույց ծա
վա
լե
լու հա
մար՝ «Ի՞նչ կա
րող եք • Վերապատրաստում անցնողների ըմբռնելու ու
• աԲաց
սել հետընդունման համաձայնագրի շրջանակ
նակությունը ստուգելու համար՝ «Թեման Ձեզ
ներում Ձեր
րյալ»։

պարտականությունների

վերաբե

Ավելի շատ մանրամասներ պարզելու համար՝ «Ու
• րիշ
ի՞նչ է անհրաժեշտ ՄՊԾ–ին, որպեսզի այն

համար հասկանալի՞ էր»։

Քննարկումը եզրափակելու կամ որոշում կա
• յաց
նե
լու հա
մար՝ «Այժմ, ե
րբ մեզ հայ
տի են

պատրաստ լինի հետընդունման գործընթացին»։

փաստերը, արդյո՞ք բոլորս համաձայն ենք, որ
դա գործողությունների ճիշտ ընթացքն է»։

թյունների վերաբերյալ»։

առաջադրանքներ իրականացնելուն»։

Այլ անձի կարծիքը կամ խնդիրները բացահայ • Հնարավորությունները հստակեցնելու համար՝
• տե
լու համար՝ «Ի՞նչ կարծիք ունեք այդ փոփոխու
«Ձեր գործակալությունը պատրա՞ստ է նոր
 յուս կողմից ոչ տեղին տրված փակ հարցը կարող է վերջ դնել զրույցին և անհարմար լռության պատճառ
Մ
դառնալ. դրանցից պետք է հնարավորինս խուսափել, մանավանդ երբ զրույցը թեժ փուլում է։

Աստիճանական hարցեր
Այս տեխնիկայի էությունն ընդհանուր հարցով սկսելն է, պատասխաններից յուրաքանչյուրում հիմ
ն ական գա
ղափարը շեշտելը և յուրաքանչյուր փուլում ավելի շատ մանրամասներ պահանջելը։ Այս տեխնիկան օգտագոր
ծում են խուզարկուները՝ վկաներից ցուցմունք վերցնելիս՝
«Քանի՞ մարդ կար Ձեր խմբում»։
«Հինգ»։
«Նրանք երեխանե՞ր էին, թե՞ մեծահասակներ»։
«Մեծ մասը՝ երեխաներ էին»։
«Մոտավորապես ի՞նչ տարիքի էին»։
«Մոտավորապես տասնչորս կամ տասնհինգ տարեկան»։
«Նրանք իրենց անձնական փաստաթղթերո՞վ էին, թե՞ Ձեր անձնագրով էին գործում»։
«Այո, նրանցից երկուսն իրենց փաստաթղթերով էին»։
«Կարո՞ղ եք հիշել՝ ինչպիսի՞ տեսք ունեին նրանց անձնագրերը։
Կ
 արո՞ղ եք հիշեցնել դրանց վրա առկա մակագրությունները կամ խորհրդանիշը»։ «Հիմա Դուք պետք է նշեք
այն՝ այո, հիշում եմ, դրանց վրա...»։
Այս տեխնիկան օգտագործելով վկային հրահրում են վերապրելու տեսարանը և աստիճանաբար կենտրոնա
նալու անհրաժեշտ մանրամասների վրա։ Դժվար թե նա նման տեղեկություններ տրամադրեր, եթե նրան պար
զապես բաց հարցով հարցնեին «Կա՞ն արդյոք այնպիսի մանրամասներ Ձեր տեսածի վերաբերյալ, որ կցան
կանայիք հաղորդել ինձ»։ Սա ճշմարիտ է նաև թեմայի ուսում
ն ասիրության վերաբերյալ քննարկում
ն եր ան
ցկացնելիս։
Աստիճանական հարցեր տալու ժամանակ ավելի նպատակահարմար է սկսել փակ հարցերից։ Ընթացքում
փակ հարցերի միջոցով աստիճանաբար բաց հարցերին անցնելն առավել հարմար է։ Աստիճանական հար
ցերը հարմար են հետաքրքրությունը շարժելու կամ վստահության աստիճանը բարձրացնելու համար։ «Դուք
օգտվե՞լ եք ՄՄԿ–ի կողմից տրամադրված ուսուցողական նյութերից», «Դրանք օգնե՞լ են Ձեր խնդիրը լուծելու
հարցում» և «Ինչպիսի՞ն էր Ձեր զանգին պատասխանող անձի վերաբերմունքը»։
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Հստակեցնող հարցեր
Հստակեցնող հարցեր տալն ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու մեկ այլ ռազմավարություն է։ Եր
բեմն դա նույնքան հեշտ է, որքան օրինակ պատասխանողին խնդրելը ներկայացնելու որևէ օրինակ՝ օգնե
լու համար հասկանալու որևէ արտահայտություն և տրամադրելու հավել յալ տեղեկություններ կամ պարզաբա
նում
ն եր։ «Ե՞րբ է սույն զեկույցը Ձեզ հարկավոր, և արդյոք կցանկանայի՞ք մինչ դրա վերջնական տարբերակը
Ձեզ տրամադրելը՝ տեսնել դրա սևագիր տարբերակը», կամ ստուգելու համար կա՞ արդյոք ապացույց՝ ասվա
ծը հաստատելու համար՝ «Որտեղի՞ց գիտեք, որ այլ գործակալություններ չեն կարող օգտագործել տվյալների
նոր բազան»։ Հստակեցնող հարցերը նախատեսված են՝
-

հստակ պատկերացում կազմել ու նպատակով պարզաբանում
ն եր ստանալու համար,

-

Ձեզ ինչ–որ բան ասելուց խուսափող մարդկանցից տեղեկություններ կորզելու համար։

Ուղղորդող հարցեր
Ուղղորդող հարցերի միջոցով փորձ է արվում պատասխանողի մոտ ձևավորել որոշակի մտածելակերպ։
Նրանք կարող են դա անել հետևյալ եղանակներով՝
-

Ենթադրության միջոցով՝ «Ի՞նչ եք կարծում, որքանո՞վ է հետընդունումն արդյունավետ հայերի վերա
դարձի համար»։ Սա ենթադրում է, որ նախագիծն, անշուշտ, հնարավոր չի լինի ավարտել ժամանա
կին։

-

Ի վերջո համաձայնության գալու նպատակով անհատական մոտեցումն ավելացնելու միջոցով՝ «Հե
տընդունումը բավականին արդյունավետ միջոց է, այնպես չէ՞»։

-

Հ
 արցն այնպես ձևակերպելու միջոցով, որ «ամենադյուրին» պատասխանը լինի՝ «այո» («ոչ» պա
տասխանելու փոխարեն «այո» պատասխանն ընտրելու մեր բնազդային միտումը կարևոր դեր է
խաղում համազգային հարցեր կազմել իս). «Բոլորս համաձա՞յն ենք, որ հետընդունումն արդյունա
վետ միջոց է» հարցը դրական պատասխան ստանալու ավելի մեծ հավանականություն ունի, քան
«Ի՞նչ եք կարծում, հետընդունումն արդյունավետ միջո՞ց է, թե՞՝ ոչ» հարցը։

-

Մ
 արդկանց երկու տարբերակի միջև ընտրություն կատարելու հնարավորություն ընձեռելու միջոցով,
որոնցից երկուսն էլ կգոհացնեն Ձեզ, քան նրանց մեկ տարբերակ ընտրելու հնարավորություն ընձե
ռելը կամ ընդհանրապես ոչինչ չանելը։ Այսինքն՝ եթե հարցնեք. «Ո՞ր տարբերակը կնախընտրեք՝ Ա,
թե՞ Բ», ապա հնարավոր է ի պատասխան լսել. «Ոչ մեկը» տարբերակը, թերևս պատասխանողների
մեծ մասը կորոշի ընտրություն կատարել հնարավոր երկու տարբերակի միջև։

Ուղղորդող հարցերը հակված են փակ լինելու և նախատեսված են անհրաժեշտ պատասխանն ստանալու հա
մար՝ միևնույն ժամանակ թույլ տալով մյուս անձին կարծելու, որ նրանք ընտրության հնարավորություն են ու
նեցել։ Ամեն դեպքում, ուղղորդող հարցեր տալիս պետք է ուշադիր լինել։ Սեփական շահերից ելնելով տրվող
հարցերը կամ այլ անձի շահերը ոտնահարող հարցերը կարող են միանգամայն արդարացիոր
 են դիտարկվել
որպես մանիպուլ յացիոն և խարդախ։

Հռետորական հարցեր
Հռետորական հարցերն իրականում բացարձակապես հարցեր չեն, դրանք պատասխան չեն ակնկալում և տր
վում են լսողին պարզապես ներգրավելու նպատակով։ Դրանք, իրականում, պարզապես պնդում
ն եր են՝ ձևա
կերպված հարցերի ձևով՝ «Հետընդունումն այնքան էլ արդյունավետ չէ՞»։

Հ
 արցման գործընթացը
Մ
 եծահասակներին դուր է գալիս իրենց փորձի և այնպիսի թեմաների մասին խոսելը, որոնք առնչվում են
իրենց մասնագիտությանը, ուստի ակտիվ քննարկում կազմակերպելու հարցում խնդիրներ չպետք է լինեն։ Այ
նուամենայնիվ, գործընթացը պետք է վերահսկել։ Ավելի լավ է օգտվել ուղիղ հարցերից և խուսափել մասսա
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յական բաց հարցեր տալուց։ Շատ արագ խմբեր կազմավորելու դեպքերում, արդար և ուշադիր մասնակցու
թյան հնարավորություն ապահովելու հարցում մեզ կօգնեն զույգեր, փոքր խմբեր կազմելն ու միաժամանակ
անձի հետ հարցազրույց վարելը։ Օրինակ՝ յուրաքանչյուր անձի կարելի է խնդրել մեկնաբանելու, թե իրենց
պարագայում խնդիրն ի՞նչ ազդեցություն ունի իրենց վրա։ Հարցերը պետք է տրվեն այնպես, որ յուրաքանչյուր
անձ ունենա մասնակցելու հնարավորություն, իսկ ուշադրության արժանի պատասխանները պետք է ավելի ուշ
գրանցվեն և համապատասխան կերպով քննարկվեն։
Միևնույն ժամանակ, վերապատրաստում անցկացնողի կողմից տրված բոլոր հարցերը պետք է ընդունվեն
հարգանքով, իսկ մեկնաբանություններն անտեսելն անընդունելի է միայն այն պատճառով, որ դրանք չեն վկա
յակոչում ուսուցանողի կարիքները կամ ակնկալիքները կամ դուրս են նրա փորձառության շրջանակներից։ Այս
դեպքում ուսուցանողը կրկին ստանձնում է դասընթացավարի դեր և հարցը կրկին ուղղում է լսարանին։

Խոչընդոտող արտահայտություններ
«Խոչընդոտող արտահայտությունները» զրույցը դադարեցնելու հատկանշական արտահայտություն
ներ են, որոնք ընդհատում են մտքերի արտահայտման հոսքն ու այդկերպ կանխում քննարկման հետա
գա զարգացումը։ Հատկանշական խոչընդոտող արտահայտությունները, որոնցից պետք է խուսափել,
հետևյալն են՝

• Այսպես գործը գլուխ չենք բերի։
• Գ ուցե և տեսականորեն դա ճիշտ է, սակայն …
• Ձեր բաժնում դա գուցե և հնարավոր է, բայց ոչ մեր բաժնում։ • Որտեղի՞ց եք։
• Այդ ամենը մեզ արդեն քաջ հայտնի է։ • Լ ինելով փորձագետ՝ կարող եմ Ձեզ ասել ...
• Մենք միշտ էլ այդպես ենք արել։
• Մ իևնույն է՝ ոչինչ չեք կարող փոխել։
• Եթե Դուք մի քանի տարի այստեղ ապրած լինեիք ... • Ս ին երազանքներ են։
• Դա մեր գործը չէ։
•

Լսելը
Լսելու և արտահայտելու երևույթները նույնպես կարևոր ձևեր են ուսում
ն ական փորձի ձեռք բերման մեջ մաս
նակցություն ունենալու համար։ Որոշ մասնակիցներ կարող են ինքնապարփակված լինել կամ քննարկման
փորձ չունենալ։ Հարցեր տալը պետք է համաձայնեցնել լսելու մեծագույն արվեստի հետ։ Չինական հնագույն
նշանագրերում նկարագրվում է ակտիվ լսելու գործընթացի ճիշտ տարբերակը։
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Ներկայացված մոդուլները
N
1

Նկարագիրը
-R-

Վերադարձը և հետընդունումը
Մոդուլում նկարագրվում են վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հիմունքները և դրա կառավար
ման հիմ
ն ական մոտեցում
ն երը: Դրա ներքո ներկայացվում և դիտարկվում է վերադարձ ենթադ
րող միգրացիայի կառավարման նկատմամբ տարբեր երկրների կողմից կիրառվող ընթացա
կարգերի առնչությամբ միջազգային փորձը, և դրանով ապահովվում են՝ հետընդունման մոդելը
Հայաստանի միգրացիոն իրավական դաշտ ներմուծելու հիմ
ն ավորում
ն երն ու հիմքերը:
Հիմ
ն ական գաղափար՝ հետընդունումը ոչ կամավոր վերադարձը կառավարելու հատուկ դեպք է
և տեխնիկական գործիք։

2

-E-

Անգլերենը՝ որպես միգրացիայի կառավարման արդյունավետ գործիք
Մոդուլում ուշադրություն է դարձվում հետընդունման համաձայնագրերում գործածվող շարադ
րանքին, ինչպես նաև միգրացիայի հետ կապված եզրույթների ու լեզվաբանական վերլուծության
հիմունքներին: Ներկայացված գործիքները պետք է օգնեն պատրաստել վերապատրաստում
անցնողներին՝ հետընդունման համաձայնագրերի բարդությունների հետագա վերլուծության
գործընթացին՝ միևնույն ժամանակ նպաստելով միգրացիայի կառավարման ոլորտում ներգրավ
ված անձնակազմի ընդհանուր զարգացմանը:
Հիմ
ն ական գաղափար՝ ընդհանուր վերցրած լեզվաբանական հմտությունները և, մասնավորա
պես՝ անգլերենը, օգտակար գործիք են միգրացիայի կառավարման համար։
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N
3

Նկարագիրը
-A-

Հետընդունման համաձայնագրերը

Այս մոդուլում մանրամասն վերլուծություններ են տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության
կողմից Եվրոպական միության և Ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքած՝ առավել առնչություն
ունեցող երկու հետընդունման համաձայնագրերի մասին։ Միևնույն ժամանակ, վերապատրաս
տում անցնողներին մոդուլի միջոցով ներկայացվում է միջազգային հարաբերությունների ընդհա
նուր տեսությունը՝ միջազգային պայմանագրերի համատեքստում:
Հիմ
ն ական գաղափար՝ հետընդունման համաձայնագրերը ստանդարտ երկկողմանի պայմա
նագրեր են միջազգային մակարդակում։

4

-D-

Միգրանտներին պահելը և հատուկ կացարանները
Մոդուլում ուսում
ն ասիրվում են միգրանտներին պահելու առնչությամբ կիրառվող միջազգային
ստանդարտները։ Դրանում նաև տրամադրվում է այն հարմարությունների ընդհանուր նկարա
գիրը, որոնք կարող են ծառայել որպես միգրանտների համար կացարաններ և Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող հաստատությունների ու ընթացակարգերի ընդհանուր
նկարագիրը։
Հիմ
ն ական գաղափար՝ միգրանտների բերման ենթարկելիս անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ
հարմարություններ և ցուցաբերել հատուկ վերաբերմունք։

5

-M-

Հետընդունման ընթացակարգի կառավարումը
Մոդուլի շրջանակներում հետընդունման մոդելի ներմուծումը միգրացիայի կառավարման համա
կարգ դիտարկվում է որպես ծրագիր: Դրա ներքո դիտարկվում են միգրացիայի կառավարման
ընդհանուր իրավական դաշտը և ծրագրի մշակման ու իրականացման հարցում կիրառվող ժա
մանակակից մոտեցում
ն երը: Դրանով նաև մանրամասն նկարագրվում է Հայաստանում քննվող
հետընդունման վերաբերյալ գործերի ալգորիթմը:
Հիմ
ն ական գաղափար՝ ծրագրի զարգացման և իրականացման մեթոդաբանությունը կարող է
արդյունավետորեն կիրառվել միգրացիայի կառավարման ոլորտում։

6

-I-

Ինքնության կառավարումը
Մոդուլում ներկայացվում են անձի ինքնության կառավարման հիմունքները և հետընդունման ըն
թացակարգի շրջանակներում քաղաքացիության ապացույցի համար պահանջվող հիմ
ն ական
փաստաթղթերի վերլուծությունը:
Հիմ
ն ական գաղափար՝ ճամփորդական փաստաթղթերը միգրացիայի կառավարման գործում
կարևոր մաս են կազմում։

7

-T-

Վերապատրաստումը
Մոդուլում ներկայացվում են մեծահասակների ուսուցման մեթոդաբանության ժամանակակից մո
տեցում
ն երը և գործնական ցուցում
ն եր են տրվում այն մասին, թե ինչպես օգտագործել «Վերա
պատրաստման դասընթաց մշակելու և իրականացնելու ու վերապատրաստում անցկացնողների
համար նախատեսված վերապատրաստման աշխատանքների մասին» ձեռնարկը:
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Վերադարձի և հետընդունման գործընթացների կառավարման վերաբերյալ
դասընթացի ցուցադրական օրինակ

-M ետընդունման ընթացակարգի կառավարումը
Հ
Ժամանակը

Ծրագիրը

5 րոպե

Ուսում
ն ական նպատակները ներկայացնելը

5 րոպե

Միգրացիայի կառավարման հիմունքները

10 րոպե

ՀՀ միգրացիայի կառավարման իրավական դաշտը

15 րոպե

Հետընդունում
Վարչաիրավական դաշտը
Ալգորիթմ

15 րոպե

ՄՄԿ ծրագրի իրականացման փուլեր, Դիտանցում և գնահատում

10 րոպե

Ցուցանիշներ

20 րոպե

Գործունեութ
 յունը

5 րոպե

Եզրակացություն

Ուսում
ն ական նպատակները

•
•
•
•

Հ
 ասկանալ միգրացիայի կառավարման համակարգում առկա բաղադրիչների փոխկապակցված
բնույթը
Հ
 ասկանալ ծրագրի կառավարման մոտեցումն ու ծրագրի իրականացման փուլերը
Վ
 երանայել հետընդունման ալգորիթմի հիմ
ն ական կետերը
Հզորացնել մասնակիցների վերլուծական կարողությունները
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Հետընդունումը միգրացիայի կառավարման շրջանակներում
Սահիկներ.

Շարադրանք.
Սկսել «միգրացիայի կառավարում» սահմանումից։ Բացատրել
միգրացիայի կառավարման երեք տարրերը։ Շեշտել, որ երեք
հիմ
ն ական բաժինների սկզբունքը կիրառելի է պետական կա
ռավարման յուրաքանչյուր ոլորտի համար։
Խմբակային քննարկում՝ հարցնել մասնակիցներին, թե ինչ
պե՞ս է միգրացիայի կառավարման վերաբերյալ Հայաստանի
իրավական դաշտն արտացոլված միգրացիայի կառավարման
հայեցակարգային մոդելում։ Կենտրոնանալ հետընդունման
մեխանիզմ
ն երի վրա՝ թե ո՞րն է հետընդունման իրավական
հիմքը, և թե ի՞նչ վարչական կառույցներ են մասնակցում հե
տընդունման իրականացմանը։
Խմբակային աշխատանք։ Կազմել խմբեր տարբեր գործակա
լությունների ներկայացուցիչներից։ Խնդրել նրանց պատրաս
տել երեք րոպե տևողությամբ ելույթ հետևյալ թեմաներով՝
1–ին խումբ՝ հետընդունման ալգորիթմը սեփական քաղաքա
ցիների համար

2–րդ խումբ՝ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար
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Ծրագրի կառավարման մոտեցում
ն երը միգրացիայի կառավարման ոլորտում
Սահիկներ.

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

Տալ դիտանցման և գնահատման սահմանումները։

Տալ ցուցանիշների սահմանումը և շեշտել պլանավորման ու
դիտանցման հարցում դրանց կարևորությունը։ Վերանայել
ցուցանիշների առանձնահատկությունները։
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Ծրագրի կառավարման մոտեցում
ն երը միգրացիայի կառավարման ոլորտում
Սահիկներ.

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

Խնդրել մասնակիցներին ձևակերպել տվյալ բաժնի հիմնական
գաղափարը։
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Գրականության ցանկ
Գրքեր, հոդվածներ և զեկույցներ
Պ. Աղաբաբյան
Հայաստանի Հանրապետության՝ միգրացիային առնչվող օրենսդրության համակարգված բովանդակու
թյուն, 2011 թվական։ Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտությունների կոնսորցիում
(Արևելք)։
Թ. Բարանյայի
Գրավոր և բանավոր թարգմանությունների դերը դիվանագիտական հաղորդակցության մեջ, 2011 թվական։
Գրավոր և բանավոր թարգմանությունների տեղեկագիր, 5(2)։
Թ. Բալզաք
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հետևությունները սահմանների հսկողության համատեքս
տում, 2008 թվական։
Զ. Բրունարսկա
Վերադարձը, հետընդունումը և վերաինտեգրումը Արևել յան գործընկերության երկրներում. ընդհանուր նկա
րագիր, 2013 թվական։
Հ. Չոբանյան
Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն քաղաքականությունը կարգավորող իրավական դաշտի մա
սին, 2012ա։ Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտությունների կոնսորցիում( Արևելք)
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մասին, 2012բ: Միջազգային
միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտությունների կոնսորցիում (Արևելք)
Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի և վերաինտեգրման հարցեր. Հայաստան, 2013 թվական։ Միջազգային
միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտությունների կոնսորցիում (Արևելք)
Ն. Քոլման
Հետընդունմանն առնչվող եվրոպական քաղաքականություն, 2009 թվական։ Երրորդ երկրի շահերն ու փախս
տականների իրավունքները։ Լայդեն։
Ա. Դեվիլլարդ
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտում
ն երն ու քաղաքականության տարբերակները,
2012 թվական։
Եվրոպական միգրացիոն ցանց
Վերադարձ ենթադրող միգրացիա, 2007 թվական։
Ա. Ֆլետչեր
Վիճակագրական ակնարկ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձ ենթադրող միգրացիայի վերա
բերյալ, 2012 թվական։
Ա. Գրիգորյան
ԵՄ–Հայաստան. Վիզային ռեժիմի դյուրացման հնարավորությունները, 2011 թվական։
Ա. Հոլցշայթեր
Հաղորդակցության փոխհարաբերությունների և իմաստային կառուցվածքների միջև. Բանավեճի տեսություն
և միջազգային հարաբերությունների վերլուծություն, 2013 թվական։ Միջազգային ուսում
ն ասիրությունների հե
ռանկարները։
Հ. Ջանքս
Բանավեճի քննադատական վերլուծությունը որպես հետազոտությունների իրականացման գործիք։
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Կ. Կրացմանն, Ե. Պեցլ և Մ. Տեմեշվարի
Ավստրիայի՝ դեպի երրորդ երկրներ աջակցվող վերադարձը և այնտեղ վերաինտեգրումը խթանող ծրագրերն
ու ռազմավարությունները, 2010 թվական։ ՄՄԿ, Վիեննա
Մ. Լեսինսկա
Վերադարձ ենթադրող միգրացիային առնչվող քաղաքականության դիլեմաները, 2013 թվական։ Լեհաստանի
նախադեպը ԵՄ անդամակցությունից հետո, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol2-no-1-june-2013/articles/dilemmas-policy-towards-return-migration-case-poland-after-eu
Ա. Լոքսթոն և Ք. Լուգոֆեր
Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների համար հատուկ կացարանների հետ կապված կա
րիքների գնահատումը։ ՄՄԿ, Երևան, 2013 թվական։
Գ. Մակարյան
ԵՄ–ի և Արևել յան գործընկերության երկրների միջև աշխատանքային շարժունակության ծախսերն ու եկա
մուտները Երևան, 2012 թվական։
Հ. Մանասյան
Արտագաղթի սոցիալական հետևանքները և գյուղական ու քաղաքային միգրացիան Արևել յան ու Կենտրոնա
կան Եվրոպայում, 2012 թվական։
Թ. Մավրոդի
Ներգաղթը ԵՄ–ում. Քաղաքականության ուղղություններն ու քաղաքականությունը 2007–2012 թվականներ.
ճգնաժամի ժամանակ, 2012 թվական։ Եվրոպական միության ժողովրդավարության հետազոտության մասով
Ռոբերտ Շումանի անվան՝ առաջատար ուսում
ն ասիրությունների կենտրոն, Ֆլորենցիա
Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմ
«Միգրացիոն բնութագիր. Հայաստան». կազմված է Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի կողմից՝ Մի
ջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտությունների կոնսորցիումի (Արևելք) տվյալների
բազայի վրա հիմնված հրապարակում
ն երի հիման վրա, 2013 թվական:
Ս. Նիք
Լեզվի կիրառությունը դիվանագիտության մեջ, 2001 թվական։ Լեզուն և դիվանագիտությունը։ Մալթա
ՏՀԶԿ
Միգրացիայի միջազգային հեռանկարները, մաս III՝ վերադարձ ենթադրող միգրացիան. նոր հեռանկարները,
2008 թվական։
Օ. Պոզդորովկինա
«Միգրացիայի եզրաբանության վերաբերյալ» ձեռնարկ, 2010 թվական։ ՄՄԿ, Մոսկվա
Ս. Ռասմուսսեն
ԵՄ հանրային դիվանագիտության շրջանակներում բանավեճի վերլուծություն։
Բ. Շրջան
Հետընդունմանն առնչվող մարտահրավերների, առաջարկությունների և լավագույն գործելակերպի ժողովա
ծու, 2009 թվական։ Զագրեբ
Ֆ. Թրաուներ
ԵՄ վիզային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման մասին համաձայնագրեր, 2008 թվական Արդյո՞ք նոր չա
փանիշը կարող է ԵՄ արտաքին քաղաքականության գործիք լինել։ Հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://
www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/058.pdf
Մ. Տեմեշվարի և Ք. Վասալա Կոկկինակի
ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն
օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն, ՄՄԿ, 2013 թվական:
Ս. Ուոչ
Հետընդունման վտանգը, 2009 թվականի հասարակական դիտարկում
ն երի հաշվետվություն, 2009 թվական,
հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.socialwatch.eu/2009/readmission_agreements.html
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Եվրոպական միության խորհուրդ (ԵՄ Խորհուրդ)

Արտաքին սահմանների հսկողության վերաբերյալ Շենգենյան կատալոգը թարմացնելու նախագծեր մշակող
խումբ
Շենգենյան կատալոգ, 2008 թվական՝ Արտաքին սահմանների հսկողություն. Վերադարձ և հետընդունում.
Առաջարկություններ և լավագույն փորձ։
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2008 թվականի թիվ 2008/115/ԵՀ հրահանգ «Անդամ պետություննե
րում անօրինական կերպով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձին առնչվող ընդհանուր չափա
նիշների և ընթացակարգերի մասին», 2010 թվական։ Բրյուսել։
Մամլո հաղորդագրություն, 2013 թվական։ ԵՄ–ի և Հայաստանի միջև hետընդունման մասին համաձայնագիր։
8630/13 (OR. en) PRESSE 160. Բրյուսել։

Եվրոպական հանձնաժողով

«Երրորդ երկրի քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքականության
առաջնահերթությունների մասին» Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, 2006 թվական։
«Միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամ
ն երի իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայ
նագիր, 2010 թվական։
«Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» Հանձնաժողովի կողմից Եվրոպա
կան պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված՝ 2011 թվականի փետրվարի 23-ի COM (2011 թվական) 76 վերջնա
կան հաղորդագրությունը, 2011 թվական։ Բրյուսել։

Եվրոպական պառլամենտ

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ Խորհրդի որոշման նախագծի
մասին առաջարկություն, 2013 թվական, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0289&language=EN

Եվրոպական միություն (ԵՄ)

Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև շարժունության հարցերով գործընկերության համատեղ հռչակա
գիր, 2011 թվական։
Հետընդունման մասին համաձայնագրեր, ԵՄ օրենսդրության ամփոփում
ն եր, 2013 թվական, հասանելի է
հետևյալ կայքէջում՝ http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm
Հետընդունման մասին համաձայնագրեր, ԵՄ օրենսդրության ամփոփում
ն եր, 2014 թվական, հասանելի է
հետևյալ կայքէջում՝ http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0034_
en.htm

Եվրոպական խորհուրդ

«Քաղաքացիներին ծառայող և պաշտպանող բաց ու ապահով Եվրոպա» Ստոկհոլմյան ծրագիրը, 2009 թվա
կան։
«Հետընդունման մասին համաձայնագրեր. անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վերադարձի մեխա
նիզմ», 1741–րդ բա
նաձև, 2010 թվա
կան։ http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/coe-parl-ass-readmissionagreement.pdf

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (ՀՀ կառավարություն)

«Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմիննե
րի գործառույթների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 200 որոշում, 1998 թվական։
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«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում հատուկ կացարանների գործունեության ու
օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 127–Ն որոշում, 2008 թվական։
Հայաստանի Հանրապետությունում Միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցա
կարգ, 2010 թվական։
«Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցա
կարգի իրականացման 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագիր», 2011ա
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հե
տընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի շրջանակներում ստացվող դիմում
ն երը Հայաստանի
Հանրապետության պետական մարմինների կողմից քննարկելու կարգը հաստատելու մասին որոշում, 2011բ
Սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարություն և Սահ
մանների համալիր կառավարման (ՍՀԿ) 2011-2015 թվականների գործողությունների ծրագիր, 2011գ
«Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայականի նկարագիրը և տալու կարգը հաստատելու մա
սին» Կառավարության 297–Ն հրաման, 2011դ
Որոշում # 783–Ն, 2013 թվական։ «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում
ու տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության և օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու
կարգը սահմանելու մասին»

Միջազգային համաձայնագրեր

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հե
տընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, 2013 թվական։
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ)

Միգրացիայի կառավարման հիմունքները, 1–ին հատոր, ՄՄԿ, Ժնև, 2004ա։
Միգրացիայի կառավարման հիմունքները, 3–րդ հատոր, ՄՄԿ, Ժնև, 2004բ։
Վերադարձ ենթադրող միգրացիա, 2004գ։
Քաղաքականության ուղղություններն ու ընդունված գործելակերպերը Եվրոպայում։ ՄՄԿ, Ժնև։
Միգրացիայի կառավարման միջազգային օրակարգը, ՄՄԿ, Ժնև, 2004Բ։
Անձնագրերի ստուգման կարգի վերաբերյալ ձեռնարկ, 2007 թվական։ ՄՄԿ, Ժնև։
Միգրացիոն գործելակերպի հիմունքները, 2009 թվական;
Փորձագետների և գործող մասնագետների համար նախատեսված՝ հետընդունման հարցերի վերաբերյալ ձեռ
նարկ, 2010 թվական։
Հետընդունման և վերադարձի վերաբերյալ օտարերկրյա գործելակերպերի ընտրանի, ՄՄԿ, Մոսկվա։
Միգրացիայի ոլորտի եզրույթների բառարան, ՄՄԿ, 2011 թվական: ՄՄԿ, Ժնև։
Վերապատրաստման համար նախատեսված նյութեր՝ հետընդունման գործընթացում ընդգրկված հետևյալ
մարմինների աշխատակիցների համար, ՄՄԿ, Երևան

Հայաստանի Հանրապետություն (ՀՀ)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» օրենք, 1995 թվական
«Պետական սահմանների մասին» օրենք, 1998 թվական:
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«Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենք, 2001 թվական:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական։

Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)

Սահմանում
ն երը, 2014 թվական։ ՄԱԿ–ի պայմանագրերի հավաքածու։ Հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝
https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml#agreements
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Մ
 իգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
Հետընդունման վերաբերյալ վերապատրաստման
ձեռնարկ

Կ
 ազմվել է Հայաստանում ՄՄԿ առաքելության ծրագրի զարգացման և իրականացման գրասենյակի կողմից՝
հրապարակման համար
Հեղինակ՝

Սերգեյ Բրեստովիցկի

Թարգմանվել է՝

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից

Էջադրումը և շապիկի
ձևավորումը`

ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ հրատարակչության

