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 Ու ղե ցույցն ու ու սու ցո ղա կան նյու թե րը մշակ վել ու հրա տա րակ վել են Միգ րա ցի
այի միջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) հետ ևյալ ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում. 
« Տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն ՀՀ Կա ռա վա րու թյա նը աշ խա տան քային միգ րա ցի այի սխե
մա նե րի նա խա ձեռ նման գոր ծում» (Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) 
Զար գաց ման հիմ նադ րա մի կող մից ֆի նան սա վոր վող), « Հայաս տա նում աշ խա տան քային 
միգ րա ցի այի գիտա վեր լու ծա կան կա ռա վար ման հզո րա ցում» (Եվրո պա կան Մի ու թյան և 
ՄՄԿ Զար գաց ման Հիմ նադ րա մի կող մից ֆի նան սա վոր վող), « Միգ րա ցի այի կա ռա վար
ման ո լոր տի օ րենսդ րու թյա ն՝ ԵՄ ընդ հա նուր օ րե նսդ րու թյա նը հնա րա վոր մո տա րկ ման 
նպա տա կով ի րա զեկ վա ծու թյան բա րձ րա ցում» (ՄՄԿ զար գաց ման հիմ նադ րա մի կող մից 
ֆինան սա վոր վող), «Ա ջակ ցու թյուն՝ Հայաս տա նում, Ադր բե ջա նում և Վրաս տա նում հետ
ընդուն ման գործընթացի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման մե խա նի զմ նե րի ստե ղծ մա նը» 
(Եվրո պա կան հա նձ նա ժո ղո վի և ՄՄԿ Զար գաց ման հիմ նադ րա մի կող մից ֆի նան սա վոր
վող) և « Հայաս տա նում, Ադր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման և վե րա դար ձի գոր
ծընթացի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի զո րա ցում» (ՄՄԿ Զար գաց ման 
հիմ նադ րա մի կող մից ֆի նան սա վոր վող): 

 Սույն հրա տա րա կու թյու նում ար տա հայտ ված կար ծիք նե րը պատ կա նում են հե ղի նակ
նե րին և, պար տա դիր չէ, որ ար տա ցո լեն Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան 
(ՄՄԿ) տե սա կետ նե րը: Հրա տա րա կու թյու նում օգ տա գո րծ վող տե ղա նուն նե րը և նյու թե րի 
ներ կայա ցում նե րը չեն են թադ րում ՄՄԿի կող մից որ ևէ տե սա կե տի ար տա հայ տում՝ կապ
ված որ ևէ երկ րի, տա րած քի, քա ղա քի կամ վայ րի կամ դրա նց իշ խա նու թյուն նե րի ի րա վա
կան կար գա վի ճա կի, կամ դրա նց սահ ման նե րի հետ:

ՄՄԿ–ն հա վա տա րիմ է այն սկզ բուն քին, որ քա ղա քա կի րթ ու կա նո նա կա րգ ված միգ րա
ցի ան շա հա վետ է միգ րա նտ նե րի և հա սա րա կու թյան հա մա ր։ ՄՄԿ –ի՝ որ պես միջ կա ռա վա
րա կան մա րմ նի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը մի ջազ գային հան րու թյան իր գոր ծըն կեր նե րի հետ 
ուղղ ված է միգ րա ցի այի ո լոր տում առ կա մար տահ րա վեր նե րի լուծ մա նը, միգ րա ցի այի հետ 
կապ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բա րձ րաց մա նը, միգ րա ցի այի 
մի ջո ցով սո ցի ա լ–տն տե սա կան զար գաց ման խթան մա նը, ինչ պես նաև միգ րա նտ նե րի մա
րդ կային ար ժա նա պատ վու թյան արժ ևոր մա նն ու բա րե կե ցու թյան ա պա հով մա նը։ 
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը սկ սած 2002թ.ից ակ տի վո րեն նե րգ րավ վել է 
ռե ադ մի սի ոն՝ վե րա դար ձի հա մա ձայ նագ րե րի կնք ման գոր ծըն թա ցում, այն դի տար
կե լով որ պես ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի դեմ պայ քա րի գոր ծիք նե րից մե կը: 

 Ներ կայումս Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը նմա նա տիպ 11 
հա մա ձայ նագ րեր է ստո րագ րել 13 պե տու թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից 12ը եվ րո պա
կան երկր ներ են: ԱՊՀ երկր նե րից այդ պի սի հա մա ձայ նա գիր է կնք վել Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյան հետ: 

 ՀՀ կող մից ստո րա գր ված ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րա կումն ա պա հո
վե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել են հա մա պա տաս խան 
ո րո շում ներ, ո րոն ցով սահ ման վել են ինչ պես հա մա ձայ նագ րե րի հա մար ՀՀ կող մից 
ի րա վա սու մար մի նը, այն պես էլ այդ գոր ծըն թա ցում նե րառ ված պե տա կան մար մին
նե րից յու րա քան չյու րի կող մից ի րա կա նաց վե լիք գոր ծա ռույթ նե րը և դրա նց ժամ
կետ նե րը՝ հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում վե րա դար ձի են թա կա ան ձա նց վե րա
բե րյալ դի մում նե րը ստա նա լիս:

 2013թ.ի ապ րի լի 19ին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ա ռա նց թուլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց մա սին ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նա գիր է ստո րագ րել Եվ րո պա կան 
Մի ու թյան հետ, որն ու ժի մեջ է մտել 2014թ. հուն վա րի 1ից: 

Այս հա մա ձայ նա գի րը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ԵՄ ան դամ բո լոր պե տու
թյուն նե րի հետ սահ մա նել և ի րա կա նաց նել մի աս նա կան ըն թա ցա կար գեր՝ Կող մե րի 
տա րա ծք նե րում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման հար ցե
րում: Հա մա ձայ նագ րում սահ ման ված են նաև նոր դրույթ ներ, ո րո նք առ կա չեն ՀՀի 
կող մից նախ կի նում ստո րա գր ված երկ կո ղմ հա մա ձայ նագ րե րում, ինչ պես օ րի նակ 
հետըն դուն ման հայ ցե րին ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով պա տաս խա նե լը:

 Հա մա ձայ նագ րի կի րա կու մը պատ շաճ մա կար դա կով ա պա հո վե լու նպա տա կով 
ՀՀ վար չա պե տի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել են ո րո շում ներ, ո րո նո ցով 
մի շա րք հար ցե րի թվում նշ ված է նաև հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում նե րառ ված 
պե տա կան մար մին նե րի (ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու
թյան ծա ռայու թյան սահ մա նա պահ ծա ռայու թյուն, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն, ՀՀ տա րած քային 
կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյուն) աշ խա տա
կից նե րի ու սուց ման կազ մա կեր պու մը: 

2013թ.ի հու լիսօ գոս տոս ա միս նե րին, Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյան հայաս տա նյան գրա սե նյա կի ա ջակ ցու թյա մբ, 3 կլոր սե ղան քն նար
կումների ձևա չա փով կազ մա կե րպ վեց հի շա տակ ված ու սու ցու մը: Այդ հան դի պում
նե րի ըն թաց քում, ման րա մա սն, կո նկ րետ օ րի նակ նե րի հի ման վրա ներ կայաց վե ցին 
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Ե վ րո պա կան Մի ու թյան հետ կնք ված հա մա ձայ նագ րի յու րա քան չյուր հոդ վա ծի կի
րա րկ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյու նե րը: 

Վե րո հի շյալ կլոր սե ղան քն նար կում նե րի ար դյունք նե րո վ՝ ու սուց ման ըն թաց քում 
հն չած կար ծիք նե րի հաշ վառ մա մբ փոր ձա գետ նե րի կող մից մշակ վե ցին 3 տար բեր 
ու սու ցո ղա կան նյու թեր՝ նվիր ված հա մա ձայ նագ րի տար բեր հոդ ված նե րի կի րա րկ
մա նը: Այ նու հե տև Միգ րա ցի այի Մի ջազ գային Կազ մա կեր պու թյան հայաս տա նյան 
գրա սե նյա կը ձեռ նար կեց նշ ված ու սու ցո ղա կան նյու թե րը մեկ ձեռ նար կի մեջ ամ փո
փե լու և հրա պա րա կե լու գոր ծը, ին չի ար դյուն քում կա զմ վեց սույն աշ խա տու թյու նը:

Դ րա նում հա մա կա րգ ված ձևով օգ տա կար տե ղե կու թյուն ներ են զե տեղ ված ռե ադ
մի սի ոն գոր ծըն թաց նե րի մա սին, ման րա մա սն ան դրա դա րձ է կա տար ված Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև 2013թ. ապ րի լի 19ին ստո
րա գր ված Հա մա ձայ նագ րին, այդ թվում դե տա լաց ված ձևով քն նա րկ ված են ինչ պես 
հա մա ձայ նագ րի ա ռան ձին հոդ ված նե րը, այն պես էլ հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման 
և մո նի թո րին գի հետ կապ ված հար ցե րը: Վեր լուծ ված են նաև ռե ադ մի սի ոն հա մա
ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող դի մում նե րի քն նա րկ մա նն ա պա հով մա նն 
ուղղ ված ՀՀ են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րը: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դա րձ ված այն հար ցե րին ո րո նք կա րող են խնդ րա հա
րույց լի նել հա մա ձայ նագ րի կի րար կա մն ըն թաց քում և բեր ված են դրա նց լուծ մա նն 
ուղղ ված կո նկ րետ ա ռա ջա րկ ներ:

 Սույն աշ խա տու թյու նը օգ տա կար կլի նի ինչ պես ռե ադ մի սի ոն գոր ծըն թա ցում 
ներառ ված ՀՀ հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տա կից ների, 
այնպես էլ խնդ րով հե տա քրքր վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
ուսանող նե րի և հե տա զո տող նե րի հա մար: 

 ԳԱ ԳԻԿ Ե ԳԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ՏԿՆ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱ Ն
 ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 
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1. ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ՈՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐՆ ՈՒ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 

1.1 Հա մա ռոտ պատ մա կան ակ նա րկ 
« Ռե ադ մի սի ա» եզ րույ թը հա մե մա տա բար նոր է նե րառ վել մի ջազ գային ի րա վուն քում: 

Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո, երբ ան հրա ժե շտ էր վե րա կա նգ նել պա
տե րազ մի հետ ևան քով ա վեր ված տն տե սու թյուն նե րը, եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը աշ
խա տան քային միգ րա ցի այի ո լոր տում որ դեգ րե ցին բա վա կա նին ա զա տա կան մո տե ցում: 
Դրա հետ ևան քով ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ կա նո նա կար գել ա նօ րի նա կան միգ րա
նտ նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րը: Ար դյուն քում արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե րը սկ սե ցին 
մի մյա նց մի ջև կն քել սահ ման նե րի վե րա հս կո ղու թյան և եր կիր ա նօ րի նա կան ներ թա փան
ցած ան ձա նց վե րա բե րյալ հա մա ձայ նագ րեր, ո րոն ցով Կող մե րը պա տաս խա նատ վու թյուն 
է ին ստա նձ նում մյուս Կող մի տա րա ծք ի րե նց քա ղա քա ցի նե րի ա նօ րի նա կան մուտ քի կամ 
կա ցու թյան դեպ քե րում: 

Այս պի սով ա ռա ջին ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը տա րած վում է ին մի այն սե փա-
կան քա ղա քա ցի ներ րի վրա:

 
Այդ հա մա ձայ նագ րե րում եր րո րդ երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու

նե ցող ան ձա նց նե րա ռու մը ան հրա ժե շտ դար ձավ մի այն 7090ա կան թվա կան նե րին, հետ
ևյալ եր կու պատ ճառ նե րով՝

1.  նավ թային ճգ նա ժա մի և դրա ար դյուն քում՝ տն տե սու թյուն նե րի կտ րուկ ան կման 
պայ ման նե րում սա ռեց վե ցին Եվ րո պայում նախ կի նում գոր ծող մուտ քի հիմ նա կան 
ծրագ րե րը, 

2. Եվ րո պայում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով հետ
խո րհր դային տա րած քից դե պի եվ րո պա կան երկր ներ սկ սե ցին ուղղ վել միգ րա ցի
ոն մե ծա ծա վալ հոս քեր: Այս պայ ման նե րում կե նտ րո նա կան և ար ևե լյան Եվ րո պայի 
երկր նե րը միգ րա նտ ներ « մա տա կա րա րող» երկր նե րից դրա ձան « տա րան ցիկ մի ջա
նցք ներ» ա նօ րի նա կան միգ րա նտ նե րի հա մար:

 Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի ան հրա ժեշ տու թյունն էլ ա վե լի մե ծա ցավ այն ժա մա
նակ, երբ ԵՄի ներ սում վե րա ցան ներ քին սահ ման նե րը: Ա զատ տե ղա շա րժ ԵՄի ներ սում, 
սա կայն խի ստ հս կո ղու թյուն ԵՄ ար տա քին սահ ման նե րի վրա – այս գա ղա փա րը կյան քի 
կոչ վեց Ամս տեր դա մի պայ մա նագ րի (1997թ.) ըն դուն ման հետ մեկ տեղ, երբ ար տո նագ րե րի, 
ա պաս տա նի, իմ միգ րա ցի այի և մի շա րք այլ՝ ան ձա նց ա զատ տե ղա շար ժի հետ կապ ված 
հար ցեր, ան ցան ԵՄի ի րա վա սու թյան տակ: 

Ար դյուն քում, ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը սկ սե ցին դիտ վել որ պես կար ևոր գոր-
ծիք ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի դեմ պայ քա րում:

ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը ա մե նա մեծ թվով հա մա ձայ նագ րե րը՝ 124 հա մա ձայ նա գիր, 
կն քել են 19902000թթ.ե րին: 1999թ.ից սկ սած ԵՄն ի րա վա սու թյուն ստա ցավ ռե ադ մի
սի ոն հա մա ձայա նգ րեր կն քե լու եր րո րդ երկր նե րի հետ: Նախ կին ԽՍՀՄ պե տու թյուն նե րի 
հետ այս գոր ծըն թա ցը սկս վեց 2008թ.ին, երբ ԵՄն հա մա ձայ նագ րեր ստո րագ րեց Մոլ դո
վայի, Ուկ րաի նայի և Ռու սաս տա նի հետ: 2010թ.ին ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նա գիր ստո րա
գր վեց Վրաս տա նի, իսկ 2013թ.ին Հայաս տա նի հետ:

Մի նչ ԵՄի հետ ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը ՀՀն երր կո ղմ ռե ադ մի
սի ոն հա մա ձայ նագ րեր է ստո րագ րել 11 պե տու թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից 10ը եվ րո պա կան 
պե տու թյուն ներ են և մի այն մե կը՝ Ռու սաս տա նը ԱՊՀ ան դամ պե տու թյուն է:
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1.2 Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի նպա տակ նե րը
 Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի բուն նպա տա կն է հեշ տաց նել պայ մա նա վոր վող կող

մե րի պե տու թյուն նե րի տա րած քում օ րի նա կան գտն վե լու հիմ քեր չու նե ցող ան ձա նց վե րա
դար ձը ի րե նց ծագ ման, կամ ի րե նց վեր ջին բնա կու թյան եր կիր: 

Վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա կե րպ ման նպա տա կով հա մա ձայ նագ
րում հս տակ սահ ման վում են պայ մա նա վոր վող կող մե րի պար տա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև ան ձա նց վե րա դար ձի և տա րա նց ման հեշ տաց մա նն ուղղ ված կազ մա կե րպ չա կան և 
աշ խա տան քային ըն թա ցա կար գե րը, ինչ պես օ րի նակ ծախ սե րի փո խա հա տու ցու մը, ան հա
տա կան տվյալ նե րի պա շտ պա նու թյու նը և այլն: 

Ո ՞րն է պայ մա նա վո րո վող Կող մե րի հիմ նա կան պար տա վո րու թյու նը
 Կող մե րը փո խա դար ձա բար պար տա վոր վում են հետ ըն դու նել այն ան ձա նց, ո րո նց 

կար գա վի ճա կը ա նօ րի նա կան է ճա նաչ վել մյուս պայ մա նա վոր վող պե տու թյան կող մից:
Ը նդ ո րում, հե տըն դուն ման պար տա վո րու թյու նը տա րած վում է հետ ևյալ 3 խումբ ան-

ձա նց վրա.
•	  սե փա կան քա ղա քա ցի ներ 
•	 օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե ր
•	  քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք 

Ի սկ նրա նց կար գա վի ճա կի ա նօ րի նա կան լի նե լը տա րած վում է հետ ևյալ 3 դեպ քե րի 
վրա. 

•	 ան ձը ա նօ րի նա կան է մուտք գոր ծել տվյալ եր կիր 
•	 ան ձը ա նօ րի նա կան է գտն վել տվյալ երկ րում 
•	 ան ձը ա նօ րի նա կան է բնակ վել տվյալ երկ րում

1.3 Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի մի ջո ցով լուծ վող խն դիր նե րը 
Ա կն հայտ է որ ա նօ րի նա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձա նց վե րա դար ձը ի րա կա նաց

վում է նաև ա ռա նց ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի օգ նու թյան: Ընդ ո րում կա մա վոր վե
րա դար ձը այս տեղ չի դի տա րկ վում, քա նի որ ռե ադ մի սի ան այդ ան ձա նց չի վե րա բե րում:

 Ի նչ պե ՞ս է ի րա կա նաց վում ան ձա նց վե րա դար ձը ա ռա նց ռեդ մի սի այի: Այդ դեպ քում ան
ձի վե րա բե րյալ կայաց վում է կամ վար չա կան վտար ման, կամ ար տա քս ման ո րո շում, ինչն 
էլ հի մք է հան դի սա նում նրա նց վե րա դա րձ ման հա մար: Իսկ նման ո րոշ ման կայա ցու մը բա
վա կա նին ժա մա նա կա տար է: Բա ցի այդ, երկ րից վար չա կան վտար ման սո վո րա կան ըն թա
ցա կար գը կա րող է դժ վար ի րա գոր ծե լի լի նել ե թե վտար ման են թա կա ան ձի ծագ ման երկ
րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն չկա: Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նա գի րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս պայ մա նա վոր վել միգ րան տի ծագ ման երկ րի հետ ոչ մի այն ընդ հա նուր հա մա գոր
ծակ ցու թյան շուրջ, այլ հա մա ձայ նեց նել ռեդ մի սի ոն գոր ծըն թա ցի ժամ կետ նե րը, նա խան շել 
այն մար մին նե րը ո րո նք պա տաս խա նա տու են կո նկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց
ման հա մար: Ծագ ման եր կի րը նաև պար տա վոր վում է ա պա հո վել վե րա դա րձ վող ան ձին 
ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թե րով, ո րի ար դյուն քում հետ վե րա դար ձը կա տար վում է ա վե լի 
կա րճ ժամ կետ նե րում: Վեր ջին հան գա ման քը կար ևոր է, ե թե հաշ վի առն վի այն փաս տը, 
որ վար չա կան վտար ման կամ ար տա քս ման դեպ քում, ե թե երկր նե րի մի ջև ռե ադ մի սի ոն 
հա մա ձայ նա գիր չկա, ծագ ման երկ րի հյու պա տո սու թյու նը որ ևէ ժամ կե տային սահ մա նա
փա կում չու նի վե րա դա րձ վող ան ձա նց փաս տա թղ թե րի տրա մա դր ման հար ցում: 

Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը բա վա կա նա չափ հեշ տաց նում են նաև օ տա րե րկ րյա 
քա ղա քա ցի նե րի, կամ եր րո րդ երկր նե րի քա ղա քա ցի ներ վե րա դար ձի հար ցը: Այս պես 
կող մե րը պար տա վոր վում են հետ ըն դու նել ա նօ րի նա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող այն 
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օ տա րեկ րյա քա ղա քա ցի նե րին, ո րո նց ի րե նք տրա մադ րել են ար տո նա գիր, կամ կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ, կամ էլ ո րո նք մյուս Կող մի պե տու թյան տա րա ծք են մուտք գոր ծել ան մի ջա
կա նո րեն ի րե նց երկ րից: Սա շատ կար ևոր հան գա մա նք է եր կու տե սան կյու նից: 

Նախ սրա նով բա րձ րաց վում է հար ցում ստա ցած պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը 
իր երկ րից այլ եր կիր մեկ նող օ տա րե րկ րա ցի նե րի տե ղա շար ժի նկատ մա մբ պատ շաճ վե
րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ա ռու մով, բա ցի դրա նից հար ցում ներ կայաց րած պե տու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում այդ ան ձա նց վե րա դա րձ նել ոչ թե ի րե նց ծագ ման պե
տու թյուն (այդ պե տու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում) այլ այն 
եր կիր, որ տե ղից այդ ան ձի նք ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել իր եր կիր: Ա վե լին, ռաեդ մի
սի ոն հա մա ձայ նագ րի առ կայու թյան դեպ քում ըն դու նող պե տու թյու նը պար տա վոր չէ նույ
նա կա նաց նել օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցուն, ինչ պես դա ար վում է սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի 
դեպ քում: Բա վա րար է մի այն ա պա ցու ցել որ տվյալ ան ձը ե կել է մյուս Կող մի պե տու թյան 
տա րած քից: Տվյալ ան ձի նույ նա կա նաց ման և նրան իր ծագ ման եր կիր ու ղար կե լու պար
տա վո րու թյու նը (ե թե դա հնա րա վոր է) ըն կած է հար ցում ստա ցած պե տու թյան վրա: 

2. ՀՀ-Ի ԿՈՂ ՄԻՑ ՍՏՈ ՐԱ ԳՐ ՎԱԾ ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ՈՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵ ՐԸ
 
2.1 Ե րկ կո ղմ հա մա ձայ նագ րե ր
2002թ.ից ի վեր Հայաս տա նն ակ տի վո րեն նե րգ րավ վել է ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ

րե րի կնք ման գոր ծըն թա ցում, դա դի տար կե լով որ պես ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի դեմ 
պայ քա րի գոր ծիք նե րից մե կը: Այդ հա մա ձայ նագ րե րի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան մար մի նը 
հան դի սա նում է ՀՀ ՏԿՆ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը, ո րը նե րգ րավ ված է այդ 
գոր ծըն թա ցում սկ սա ծ՝ հա մա ձայ նագ րե րի տե քս տե րի մշակ ման, եզ րա կա ցու թյուն նե րի կա
զմ ման, և վեր ջաց րած դրա նց ի րա կա նաց ման աշ խա տա նք նե րում։ 

Այ սօր վա դրու թյա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը 11 հա մա ձայ
նագ րեր է ստո րագ րել 13 պե տու թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից 12ը եվ րո պա կան երկր նե րի, և 
մե կը՝ ԱՊՀ երկ րի (Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն) հետ: 

ՀՀի կող մից կնք ված ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի ցան կը

Հ/հ Հա մա ձայ նագ րի ան վա նու մը Ս տո րա գր ման 
ամ սա թի վը

Ու ժի մեջ է 
մտել

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու
թյան և Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա
րու թյան մի ջև ան ձա նց հա նձն ման և ըն դուն ման 
մա սին

2002թ. 
հու նի սի 26

2003թ. 
մայի սի
17ին 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Դա նի այի Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու
թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան
ձա նց հետ ըն դու նե լու մա սին

2003թ.
ապ րի լի 30

2004թ.
հուն վա րի 
1ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան ապ րող ան ձա
նց հե տըն դուն ման / ռե ադ մի սի այի/ մա սին

2003թ. 
սեպ տեմ բե րի 15

2004թ. 
մայի սի 
22ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Շվեյ ցա րի այի Դաշ նային Խո րհր դի կա ռա
վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին

2003թ. 
հոկ տեմ բե րի 30

2005թ. 
մար տի 1ին
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Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
և Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն
վող ան ձա նց հետ ըն դու նե լու և տա րան ցիկ փո
խադ րե լու մա սին

2006թ. 
նոյեմ բե րի 16

2008թ. 
ապ րի լի 
20ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին

2007թ. 
նոյեմ բե րի 13

2008թ. 
հու լի սի 1ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Շվե դի այի թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու
թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան
ձա նց մասին

2008թ. 
նոյեմ բե րի 7

2009թ. 
ապ րի լի 
19ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Բե նի լյուք սի 
պե տու թյուն նե րի / Բել գի այի Թա գա վո րու թյան, 
Լյուք սեմ բուր գի մեծ Դք սու թյան և Նի դեռ լա նդ նե
րի Թա գա վո րու թյան/ մի ջև ա նօ րի նա կան բնա
կու թյուն հաս տա տած ան ձա նց վե րա դառ նա լու 
մա սին

2009թ.
հու նիսի 3

2010թ հու
նի սի 7ին 
վա վե րաց
վել է ՀՀի 
կող մից 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Նոր վե գի այի Թա գա վո րու թյան կա ռա
վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին

2010թ. 
հուն վա րի 29ին

2010թ. 
հու նի սի 
26ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Չե խի այի 
Հան րա պե տու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին

2010թ. 
մայի սի 17ին

20011թ. 
ապ րի լի 
1ին

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան կա ռա վա րու
թյան միջև ռե ադ մի սի այի մա սին

2010թ. 
օ գոս տո սի 20ին

2011թ. 
մայի սի 31

 Վե րո հի շյալ հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում, ընդ հա նուր առ մա մբ, 2014թ.ի ապ րի լի 
դրու թյա մբ ստաց վել և հա մա պա տաս խան կար գով ըն թա ցք են ստա ցել 70 ռե ադ մի սի ոն 
հայ ցե ր՝ 118 ան ձա նց վե րա բե րյալ: Հայ ցե րը ստաց վել են Շվե դի այի, Նոր վե գի այի, Շվեյ ցա
րի այի, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան լի ա զոր մար մին նե րից:

Եվս ե րեք պե տու թյուն նե րի՝ Ուկ րաի նայի, Մոլ դո վայի և Վրաս տա նի հետ բա նա կա ցու
թյուն ներ են վար վում ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայա նգ րե րի կնք ման ուղ ղու թյա մբ:

2.2 Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան 
միության մի ջև

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան Մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թուլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց մա սին հե տըն դուն ման / ռե ադ մի սի այի/ մա սին հա մա ձայ նա գի րը (Հա-
վել ված 1) ստո րա գր վել է Բրյու սե լում 2013թ.ի ապ րի լի 19ին՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա
խա րար Է. Նալ բան դյա նի կող մից:

 Հա մա ձայ նագ րի նա խա բա նում հս տակ ար ձա նա գր ված է որ Պայ մա նա վոր վող կող մե րի 
հիմ նա կան նպա տա կն է ամ րա պն դել ի րե նց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա նօ րի նա կան միգ րա
ցի այի դեմ ա ռա վել ար դյու նա վետ պայ քար ծա վա լե լու հա մար: 

Հա մա ձայ նագ րի մի ջո ցով Պայ մա նա վոր վող կող մե րը նա խա տե սում են փո խա դար ձու
թյան հի ման վրա ստեղ ծել ա րագ և ար դյու նա վետ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գեր այն ան ձա նց 
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հայտ նա բեր ման և ան վտա նգ ու կա նո նա կա րգ ված վե րա դար ձի հա մար, ո րո նք չեն բա վա
րա րում, կամ այլևս չեն բա վա րա րում Հյաս տա նի կամ Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ պե
տու թյուն նե րից մե կի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ գտն վե լու կամ բնակ վե լու հա մար 
պա հա նջ նե րին, և դյու րաց նե լու այդ պի սի ան ձա նց տա րան ցու մը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ո գով: Ինչ պես վե րը նշե ցի նք մի նչ այ սօր, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ռե ադ մի սի այի 
վե րա բե րյալ երկ կո ղմ հա մա ձայ նագ րեր է ստո րագ րել Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ 10 
պե տու թյուն նե րի հետ: Այս հա մա ձայ նա գի րը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ԵՄ ան դամ բո լոր 
պե տու թյուն նե րի հետ սահ մա նել և ի րա կա նաց նել մի աս նա կան ըն թա ցա կար գեր՝ Կող մե րի 
տա րա ծք նե րում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման հար ցե րում:

Իբրև հիմ նա րար և ա ռա նց քային սկզ բունք՝ Հա մա ձայ նա գի րը ո րո շա կի սահ մա նում է, որ 
դրա գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ան հրա ժե շտ է ա պա հո վել մար դու ի րա վունք նե րի և պար
տա վո րւ թյուն նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մա մբ հար գան քը, ի րա կա նաց նել հե
տըն դուն ված ան ձա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը, ո րո նք բխում են նրա նց վե րա բե
րյալ կի րա ռե լի մի ջազ գային փաս տա թղ թե րից, մաս նա վո րա պես 1948թ.ի դեկ տեմ բե րի 10ի՝ 
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մը նդհ նա ւոր հռ չա կագ րից, 1950թ. նոյ մե բե րի 4ի Մար դու ի րա
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այից և այլն:

Հա մա ձայ նա գի րը բաղ կա ցած է նա խա բա նից, 24 հոդ ված նե րից և դրա ան բա ժա նե լի 
մա սը հան դի սա ցող 6 հա վել ված նե րից:

Հա մա ձայ նագ րի ա ռա ջին հոդ վա ծում տր ված են դրա տե քս տում օգ տա գո րծ վող հաս
կա ցու թյուն նե րի (եզ րույթ նե րի) սահ մա նում նե րը և դրա նց ի րա վա կի րառ նշա նա կու թյու նը:

Հա մա ձայ նագ րի « հիմ նա րար սկզ բունք նե րը» վեր տա ռու թյա մբ 2րդ հոդ վա ծում ա ռա նձ
նա կի շե շտ ված է, որ ան կա նոն միգ րա ցի այի դեմ հա մա գոր ծակ ցե լիս, հար ցում ներ կայաց
րած պե տու թյու նը պե տք է նա խա պատ վու թյու նը տա կա մա վոր, այլ ոչ թե պար տա դր ված 
վե րա դար ձին, ե թե պատ ճառ ներ չկան հա վա տա լու որ այն կխո չըն դո տի ան ձի վե րա դար
ձին հար ցում ստա ցած պե տու թյուն:

Հա մա ձայ նագ րի 1ին և 2րդ բա ժին նե րն ամ րագ րում են հե տըն դուն ման մա սով Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան Մի ու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը, իսկ 3րդ 
բա ժի նը նվիր ված է հե տըն դուն ման ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րին: Նա խա տես ված են 
այն ան ձա նց շր ջա նակ նե րը, ո րո նք են թա կա են սահ ման ված կար գով հե տըն դուն ման, ինչ
պես նաև հե տըն դուն ման պա զո րոշ պայ ման նե րը և հա մա պա տաս խան կա ռու ցա կար գե րը:

Սահ ման ված է, որ հե տըն դուն վող ան ձի ցան կա ցած փո խա նց ման հա մար պա հա նջ
վում է հե տըն դուն ման դի մու մի ներ կայա ցում՝ հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու 
մա րմ նին:

 Հա մա ձայ նագ րի 8րդ հոդ վա ծում շա րա դր ված են հե տըն դուն ման դի մու մին ներ կայաց
վող հիմ նա կան պահ նաջ նե րը, իսկ հե տըն դուն ման դի մու մի հա մար կի րա ռե լի ընդ հա նուր 
ձևը ներ կայաց ված է Հա մա ձայ նագ րի 5րդ հա վել վա ծում:

Հե տըն դուն ման դի մու մը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցա նա կա ցծ մի ջո ցով, այդ թվում՝ 
է լե կտ րո նային մի ջոց նե րով:

Քա ղա քա ցի ու թյան մաով ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը թվա րկ ված են Հա մա ձայ նագ րի 9րդ 
հոդ վա ծում և հա մա պա տաս խա նա բար դրա՝ 1ին և 2րդ հա վել ված նե րում, իսկ 3րդ երկ րի 
քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը՝ Հա մա
ձայ նագ րի 3րդ և 4րդ հա վել ված նե րում:

Հա մա ձայ նագ րին հա մա պա տաս խան՝ հե տըն դուն ման են թա կա ան ձի նք կա րող են տե
ղա փոխ վել ցա նա կա ցծ մի ջո ցով, այդ թվում և օ դային ու ղի նե րով: Սխալ մա մաբ ի րա կա
նաց ված հե տըն դուն ման ի րա վա կան հետ ևա նք նե րը նա խա տես ված են Հա մա ձայ նագ րի 
13րդ հոդ վա ծում:
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Հա մա ձայ նագ րում հատ կա պես մատ նա նաշ ված են ան ձնաց ան ձնա կան տվյալ նե րի 
պա շտ պա նու թյան հան գա ման քը և այդ կա պակ ցու թյա մբ Կող մե րի ո րո շա կի պար տավ րու
թյուն նե րը:

Հե տա գա գլուխ նե րում ա ռա վել ման րա մա սն կա նգ կառ նե նք Հա մա ձայ նագ րի տար-
բեր հոդ ված նե րի և դրան ցում տեղ գտած դրույթ նե րի պար զա բան ման վրա:

ՀՀ ԵՄ ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նա գի րը ու ժի մեջ է մտել 2014թ. հուն վա րի 1ից: 2014թ. 
ապ րի լի դրու թյա մբ, այս հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում ստաց վել է 6 հայց 20 ան ձա նց 
վե րա բե րյալ: Բո լոր հայ ցե րը ներ կայաց վել են Շվե դի այի կող մից:

3.  ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒ ՄԸ: 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍՈՎ Ա ՊԱ ՑՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ 

3.1 Ո՞ր դեպ քե րում է Հայաս տա նը պար տա վոր վում հետ ըն դու նել 
սեփական քա ղա քա ցի նե րի ն

«ՀՀի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի
սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ « Հայաս տա նը հետ է 
ըն դու նում, ան դամ պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա և ա ռա նց հե տա գա ձևա կան (ֆոր մալ) 
պա հա նջ նե րի, բա ցա ռու թյա մբ այն պա հա նջ նե րի, ո րո նք նա խա տես ված են սույն Հա մա
ձայ նագ րով, բո լոր ան ձա նց, ով քեր չեն բա վա րա րում կամ ալևս չեն բա վա րա րում հար ցում 
ներ կայաց րած ան դամ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, ներ կա գտն վե լու կամ բնակ
վե լու գոր ծող պայ ման նե րի ն՝ պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված է կամ կա րող է հիմ նա վոր ված 
ձևով են թա դր վել, ներ կայաց ված ա ռեր ևույթ (prima facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ 
նրա նք Հայաս տա նի քա ղա քա ցի ներ են»: 

Հի շեց նե նք, որ Հայաս տա նի քա ղա քա ցին կա րող է խախ տած լի նել հար ցում ներ կայաց
րած պե տու թյու նում գոր ծող պայ ման նե րը հետ ևյալ 3 գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ՝

•	  հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լը,
•	  հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում ներ կա գտն վե լը,
•	  հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում բնակ վե լը ։

 Հա րց է ա ռա ջա նում, արդյոք այլ տե սա կի խախ տում (միգ րա ցի ոն օ րե նսդ րու թյան 
հետ չկապ ված) կա տա րե լը հի մք է ռե ադ մի սի ոն հայց ներ կայաց նե լու հա մար: Օ րի նակ, 
ՀՀ քա ղա քա ցին որն ու նե ցել է կա ցու թյան ի րա վունք ա ռա նց աշ խա տան քի ի րա վուն քի, 
սա կայն աշ խա տան քի է ան ցել: Կամ, ՀՀ քա ղա քա ցին ո րը դա տա պա րտ վել է այդ երկ-
րում, կրել է իր պա տի ժը և ա զատ է ար ձակ վել և այլն:

 Հա մա ձայ նագ րում հս տակ նշ ված է որ ռե ադ մի սի այի սուբյե կտ է հա մար վում ԵՄ ան դամ պե տու թյան 
միգ րա ցի ոն օ րե նսդ րու թյու նը խախ տած ան ձը, իսկ օ րե նսդ րա կան այլ պա հա նջ նե րը խախ տող նե րին 
(օ րի նակ օ տա րե րկ րա ցի նե րի զբաղ վա ծու թյան) այն չի վե րա բե րում:

 Բա ցի Հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տում նշ ված ան ձան ցից, Հա մա ձայ նա գրում 
նշ վում են ևս 3 խումբ ան ձի նք, ո րո նց Հայաս տա նը պար տա վոր վում է հետ ըն դու նել: Դրանք 
են՝

1.  հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տում նշ ված ան ձա նց ան չա փա հաս չա-
մուս նա ցած ե րե խա նե րը՝ ան կախ նրա նց ծնն դյան վայ րից կամ քա ղա քա ցի ու թյու
նի ց՝ բա ցի այն դեպ քե րից, երբ նրա նք ու նեն հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում 
բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք կամ ու նեն այլ ան դամ պե տու թյան կող մից տր ված 
վավեր բնա կու թյան թույլտ վու թյուն,
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2.  հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տում նշ ված ան ձա նց ա մու սին նե րը, ով քեր 
ու նեն այլ քա ղա քա ցի ու թյուն կամ չու նեն քա ղա քա ցի ու թյուն՝ պայ մա նով, որ նրա նք 
ու նե նան Հայաս տա նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու ի րա վունք կամ 
ստա նա լու մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու ի րա վունք՝ բա ցի այն դեպ քե րից, երբ 
նրա նք ու նեն հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք 
կամ ու նեն այլ ան դամ պե տու թյան կող մից տր ված վա վեր բնա կու թյան թույլտ վու
թյուն,

3. ան ձի նք, ով քեր հրա ժար վել են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու-
թյու նից ան դամ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լուց հե տո՝ բա ցի այն դեպ
քե րից, երբ այդ ան ձա նց առն վա զն խոս տաց վել է հպա տա կագ րում (նա տու րա լի զա
ցի ա) ան դամ պե տու թյան կող մից: 

Ա ռա ջին եր կու խմ բե րում ըստ է ու թյան նե րառ ված են ա նօ րի նա կան միգ րան տի ըն տա
նի քի ան դամ նե րը:

Ե րե խա նե րի դեպ քում ռե ադ մի սի այի են են թա կա մի այն վե րա դար ձի են թա կա ան ձի ան
չա փա հաս և չա մուս նա ցած ե րե խա նե րը: Են թա դր վում է, որ ե թե նրա նք չա փա հաս են, կամ 
էլ ըն տա նիք ու նեն, նրա նց հար ցը դի տա րկ վում է ա ռան ձին և չի կապ վում « հայ րա կան» 
ըն տա նի քի հետ: Հատ կան շա կան է որ ծնն դյան վայ րը կամ քա ղա քա ցի ու թյու նը հաշ վի չեն 
առն վում, բա ցա ռու թյուն է ար վում մի այն այն դեպ քի հա մար, ե թե ե րե խան ու նի կամ այդ 
երկ րում բնակ վե լու ան կախ ի րա վունք, կամ էլ ԵՄ ան դամ այլ պե տու թյան կող մից տր ված 
վա վեր բնա կու թյան թույլտ վու թյուն:

Ն մա նա տիպ կա րգ է գոր ծում նաև ա մու սին նե րի (կա նա նց) վե րա բե րյալ: Այս դեպ քում 
ռե ադ մի սի այի են թա կա լի նե լու հար ցը կախ ված է նրա նից թե արդյոք ա մու սի նը կամ կի նը, 
որն այլ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նի, մի ա ժա մա նակ ու նի, կամ էլ կա րող է ու նե նալ Հայաս տա
նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու և այն տեղ մնա լու ի րա վունք, թե ոչ: 

Եր րո րդ դեպ քը վե րա բե րում է այն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին ով քեր հրա ժար վել են ՀՀ քա
ղա քա ցի ու թյու նից տվյալ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լուց հե տո: Դա չի տա րած վում 
մի այն այն ան ձա նց վրա ում հա մա ձայ նագ րի Կո ղմ հան դի սա ցո ղ՝ վե րա դար ձի հայց ներ
կայաց րած պե տու թյու նը խոս տա ցել է հպա տա կագ րում: 

Ե թե Հայաս տա նը դրա կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, Հայաս տա նի 
ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ 
ըն դուն վող ան ձի ցան կու թյու նից, մի ան գա մից, ան վճար և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան
քային օր վա ըն թաց քում պե տք է տրա մադ րի հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար 
պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ 120 օր վա վե րա կա նու թյա մբ: 

Այս տեղ ան հրա ժե շտ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել այն հան գա ման քի վրա, որ ե թե Հայաս
տա նը ե րեք օր վա ըն թաց քում չի տրա մադ րում փաս տա թուղթ, ա պա են թա դր վում է, որ 
Հայաս տա նը ըն դու նում է ԵՄ վտար ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի 
օգ տա գոր ծու մը: 

Ե թե ի րա վա կան կամ փաս տա ցի պատ ճառ նե րով հա մա պա տաս խան ան ձը չի կա րող 
փո խա դր վել սկզբ նա պես տր ված ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի վա վե րա կա նու թյան ըն
թաց քում, Հայաս տա նի ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց
չու թյու նը ե րեք օր վա ըն թաց քում և ան վճար պե տք է տրա մադ րի նոր ճամ փոր դա կան փաս
տա թուղթ միև նույն վա վե րա կա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծով: Ե թե Հայաս տա նը ե րեք 
օր վա ըն թաց քում չտ րա մադ րի նոր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ, ա պա կեն թա դր վի, որ 
Հայաս տա նն ըն դու նում է ԵՄ վտար ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի 
օգ տա գոր ծու մը: 



15

3.2 Ան ձի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քի հաս տա տու մը 
Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րա րկ ման ըն թաց քում ա մե նա կար ևոր և դժ վար գոր

ծըն թա ցը հա մար վում է ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցու ցու մը, կամ էլ դրա վե րա բե րյալ 
առ ևեր ևույթ փաս տա րկ նե րի ներ կայա ցու մը: Սո վո րա բար ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը 
նե րա ռում են ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցուց ման, կամ դրա վե րա բե րյալ են թադ րու
թյուն կա տա րե լու հա մար ան հրա ժե շտ հիմ քե րը՝ ի դե մս ան ձը հաս տա տող, կամ ան ձի քա
ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ որ պես ա ռեր ևույթ փաս տա րկ հան դի սա ցող փաս տա թղ թե րի 
ցան կի, ինչ պես նաև այլ մի ջոց ներ, ո րո նք կա րող են օգ նել կո ղմ նո րոշ վե լու ան ձի քա ղա
քա ցի ու թյան հար ցում, ինչ պես օ րի նա կ՝ լե զուն, ո րով խո սում է տվյալ ան ձը, կամ էլ վկա
նե րի ցուց մունք նե րը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րում, քա ղա քա ցի
ու թյան մա սով ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը բեր ված են հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ վա ծում: 
Այս տեղ ըստ է ու թյան դի տա րկ վում են 3 դեպ քեր:

Ա ռա ջին դեպ քում խոս քը գնում է այն ան ձա նց մա սին, ով քեր ու նեն ան ձը հաս տա տող 
փաս տա թղ թեր, հետ ևա բար նրա նց քա ղա քա ցի ու թյու նը կա րե լի է ա պա ցուց ված հա մա րել:

Երկ րո րդ դեպ քը վե րա բե րում է նրա նց, ում քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ հնա րա վոր է 
են թադ րու թյուն կա տա րել ել նե լով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րից: 

Ի սկ եր րո րդ դեպ քում որ ևէ հի մք չկա ոչ են թադ րու թյուն կա տա րե լու և ոչ էլ ա ռա վել 
ևս քա ղա քա ցի ու թյու նը ա պա ցու ցե լու հա մար, քա նի որ ան ձը որ ևէ փաս տա թուղթ չի ներ
կայաց նում: 

Դի տար կե նք այս դեպ քե րից յու րա քան չյուրն ա վե լի ման րա մաս նո րեն:

ա/ ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը ա պա ցուց ված լի նե լը 
Հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում աս վում է՝ « քա ղա քա ցի ու թյան մա սով 

ա պա ցույ ցը կա րող է ներ կայաց վել մաս նա վո րա պես սույն Հա մա ձայ նագ րի 1ին հա վել վա
ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րի մի ջո ցո վ՝ նե րա ռյալ այն պի սի փաս տա թղ թե րով, ո րո նց 
վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ վել է մի նչև վեց ա միս: Ե թե ներ կայաց վում են այդ
պի սի փաս տա թղ թեր, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը փո խա դար ձա բար 
ճա նա չում են քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի: Քա ղա քա ցի ու
թյան մա սով ա պա ցույ ցը չի կա րող ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով»: 

Այ սի նքն, սա վեր ևում հի շա տակ ված ա ռա ջին դե պքն է, երբ խոս քը գնում է քա ղա քա ցի
ու թյու նը ա պա ցուց ված լի նե լու մա սին: Ին չը նշա նա կում է, որ ե թե ներ կայաց վում են Հա մա
ձայ նագ րի Հա վել ված 1ում թվա րկ ված քա ղա քա ցի ու թյու նը ա պա ցու ցող փաս տա թղ թե րը՝ 

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

•	  ցան կա ցած տե սա կի նույ նա կա նաց ման քա րտ (նե րա ռյալ ժա մա նա կա վոր և պայ
մա նա կան),

•	  քա ղա քա ցի ու թյան հա վաս տագ րեր և այլ պաշ տո նա կան փաս տա թղ թեր, ո րո նք 
նշում կամ հս տակ մատ նան շում են քա ղա քա ցի ու թյու նը,

•	 ա պա Կող մե րը փո խա դար ձա բար ճա նա չում են քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ ա ռա նց 
հետագա քն նու թյան պա հան ջի:
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Ա նհ րա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ որ բեր ված ցա նկն ընդ հա նուր է Հայաս տա նի և ԵՄ 
ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար, այդ իսկ պատ ճա ռով այն տեղ կա րող են նշ ված լի նել 
փաս տա թղ թեր, ո րո նք Հայաս տա նում ընդ հան րա պես գոյու թյուն չու նեն:

 Կար ևոր է հի շել, որ քա ղա քա ցի ու թյունն ա պա ցուց ված է հա մար վում նաև այն դեպ քե
րում ե թե ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ վել է 
մի նչև 6 ա միս ա ռաջ: 

Քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույ ցը չի կա րող ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի 
մի ջո ցով: 

9րդ հոդ վա ծի 1ին կե տում ա ռան ձին ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն միտ քը որ քա ղա քա
ցի ու թյու նը ճա նաչ վում է «ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի», ին չը նշա նա կում է 
որ ըն դու նող կող մը (տ վյալ դեպ քում Հայաս տա նը), ա ռա նց կաս կա ծի տակ դնե լու և ստու
գում ներ ի րա կա նաց նե լու, ըն դու նում է իր քա ղա քա ցի նե րին ներ կայաց ված փաս տա թղ
թե րի հի ման վրա: Ինչն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ հետ ըն դուն վող ան ձի փո խա նց
ման հա մար հե տըն դուն ման դի մու մի ներ կայա ցու մը պար տա դիր չէ: Այդ մա սին աս վում է 
հա մա ձայ նագ րի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում՝ «Ե թե հետ ըն դուն վող ան ձն ու նի վա վեր 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ կամ ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ, իսկ եր րո րդ երկրի 
քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց դեպ քում՝ հար ցում ստա ցած 
պե տու թյան վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, ա պա տվյալ ան ձի փո խադ
րումը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ա ռա նց հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող մից հար
ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին հաս ցե ա գր վա ծ՝ 12(1) հոդ վա ծում նշ ված հե
տըն դուն ման դի մում կամ գրա վոր ծա նու ցում ներ կայաց նե լու պա հան ջի»: 

Սա կայն կա րող է թվալ, որ նման մո տե ցու մը հա կա սում է Հա մա ձայ նագ րի 9րդ հոդ վա
ծի 1ին կե տում նշ ված հետ ևյալ մտ քի ն՝ « քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույ ցը չի կա րող 
ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով»: 

Հա րց է ա ռա ջա նում, ինչ պե ՞ս է հնա րա վոր հա վաս տի ա նալ, որ ներ կայաց վող փաս-
տա թղ թե րը կե ղծ չեն, ե թե որ ևէ քն նու թյուն չի տար վում:

Կար ծում ենք դա կա րե լի է ա նել հետ ևյալ ճա նա պա րհ նե րո վ՝ 
1. Երբ ան ձը հետ է վե րա դառ նում ա ռա նց հե տըն դուն ման դի մու մի կամ գրա վոր ծա

նուց ման, նրա փաս տա թղ թե րի ստու գումն ի րա կա նաց վում է ընդ հա նուր հի մունք
նե րո վ՝ ՀՀ սահ մա նա կե տում՝ սահ մա նային վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մա րմ
նի աշ խա տակ ցի կող մից: Կե ղծ փաս տա թուղթ հայտ նա բե րե լու դեպ քում, հե տա գա 
գոր ծո ղու թյուն նե րը նույն պես ի րա կա նաց վում են ՀՀ օ րե սնդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով: Պար զա պես այս դեպ քում կար ևոր է նկա տի ու նե նալ, որ ե թե ստու-
գում նե րից պա րզ վի որ հետ վե րա դար ձած ան ձը մեր քա ղա քա ցին չէ, Հա մա-
ձայ նա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրան հետ վե րա դա րձ նել այն եր կիր, 
որ տե ղից նա ժա մա նել է: 

•	 Ե րբ ան ձը հետ է վե րա դառ նում հետ ըն դուն ման դի մու մի հի ման վրա, ար դեն գոր
ծում է ան ձի փաս տա թղ թե րի ստուգ ման Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված ընդ հա
նուր կար գը: Նույ նի սկ 1.1 կե տում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րի առ կայու թյան դեպ
քում ան ձի հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ դի մու մի ներ կայաց ման հնա րա վո րու թյու
նը բա ցառ ված չէ, քա նի որ վե րը նշ ված 7րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տից հետ ևում է, 
որ ան ձի փո խա դր ման վե րա բե րյալ դի մու մի ներ կայա ցու մը կախ ված է նրան հետ 
ու ղար կող պե տու թյան հայե ցո ղու թյու նից: Այս դեպ քում, ինչ պես ար դեն նշե ցի նք, 
հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող մից հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա
վա սու մա րմ նին հաս ցե ա գր ված հե տըն դուն ման դի մու մը հի մք է դի մու մում նշ ված 
փաս տա թղ թե րի իս կու թյու նը ստու գե լու հա մար: 
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բ. ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լու մա սով ա ռեր ևույթ (prima facie) 
փաստարկ նե րը 

 Քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցուց ման երկ րո րդ դեպ քը վե րա բե րում է այն դեպ քին երբ քա
ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ հնա րա վոր է են թադ րու թյուն կա տա րել ել նե լով ա ռեր ևույթ 
փաս տա րկ նե րից: 

 Դի տար կե նք հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում բեր ված մյուս դեպ քը՝ «3(1) և 
5(1) հոդ ված նե րի հա մա ձայն քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րը կա րող 
են տրա մա դր վել մաս նա վո րա պես սույն Հա մա ձայ նագ րի 2րդ հա վել վա ծում թվա րկ ված 
փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով, ան գամ ե թե դրա նց վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ վել է: 
Ե թե ներ կայաց վում են այդ պի սի փաս տա թղ թեր, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս
տա նը քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խա դար ձա բար հաս տատ ված են հա մա րում, ե թե հա կա ռա կը 
չեն կա րող ա պա ցու ցել: Քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րը չեն կա րող 
ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով»: 

Այ սի նքն, ե թե ներ կայաց վում են Հա մա ձայ նագ րի Հա վել ված 2ում թվա րկ վա ծ՝ քա ղա
քա ցի ու թյան մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ հան դի սա ցող ստո րև բեր ված փաս տա թղ թե րը՝ 

•	 3.2 կե տում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րը, ո րո նց վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տը 
ա վա րտ վել է 6 ամ սից ա վե լի, 

•	 3.2 կե տում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րից որ ևէ մե կի պատ ճեն նե րը, 
•	 վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կան ներ կամ դրա նց պատ ճեն ներ, 
•	 ծնն դյան վկայա կան ներ կամ դրա նց պատ ճեն նե րը, 
•	 կազ մա կեր պու թյան նույ նա կա նաց ման քար տեր կամ դրա նց պատ ճեն նե րը, 
•	 վ կա նե րի հայ տա րա րու թյուն ներ, 
•	 հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն ներ, լե զուն, ո րով նա խո սում է, ինչ

պես նաև պաշ տո նա կան քն նու թյան ար դյունք ներ, 
•	 ցան կա ցած այլ փաս տա թուղթ, ո րը կա րող է օգ նել հաս տա տել տվյալ ան ձի քա

ղա քա ցի ու թյու նը, 
•	 մատ նա հետ քեր, 
•	 հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից տր ված ան ցա գիր (laissez passer), 
•	 ծա ռայո ղա կան գր քույկ և նույ նա կա նաց ման ռազ մա կան քար տեր, 
•	 նա վագ նա ցու թյան հաշ վառ ման քար տեր և հրա մա նա տա րա կան ծա ռայու թյան 

քար տեր, 
•	 վի զայի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում կա տար ված ո րոն ման ար դյուն քում ինք

նու թյան հաս տա տում, 
•	 վի զայի տե ղե կատ վա կան հա մա կա րգ չկի րա ռող ան դամ պե տու թյուն նե րի դեպ

քում՝ այդ ան դամ պե տու թյուն նե րի վի զայի հա մար դի մում նե րի գրա ռում նե րի մի
ջո ցով ինք նու թյան դրա կան հաս տա տում:

 Վե րո հի շյա լից հետ ևում է որ քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ ներ են 
հա մար վում վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ ված փաս տա թղ թե րը, կամ փաս-
տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը, կամ այլ տա րաբ նույթ ա նուղ ղա կի փաս տա րկ նե րը, ո րո
նք կա րող են հի մք տալ ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ են թադ րու թյուն ներ ա նե լու 
հա մար: 

Ե թե ներ կայաց վում են այդ պի սի փաս տա թղ թեր, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և 
Հայաս տա նը քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խա դար ձա բար հաս տատ ված են հա մա րում, ե թե հա-
կա ռա կը չեն կա րող ա պա ցու ցել: 
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Ու շադ րու թյուն դա րձ նե նք այն հան գա ման քի վրա որ հա կա ռա կը ա պա ցու ցե լու պար-
տա վո րու թյու նը դր ված է հար ցում ստա ցած պե տու թյան վրա: 

Ա մե նա կար ևոր հար ցը որն ա ռա ջա նում է այս դեպ քի հետ կապ ված այն է թե ինչ-
պե ՞ս պե տք է ստուգ վեն ներ կայաց ված ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րը, և ո՞րն է հա կա-
ռա կը ա պա ցու ցե լու մե խա նիզ մը:

 Դի տար կե նք հնա րա վոր դեպ քե րն ըստ Հա մա ձայ նագ րի Հա վել ված 2-ում բեր ված 
փաս տա թղ թե րի. 

1. Ե թե հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող մից ներ կայաց վում են ան ձը հաս տա
տող փաս տա թղ թեր (նաև վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ ված), կամ դրա նց 
պատ ճեն ներ, վա րոր դա կան ի րա վուն քի կամ ծնն դյան վկայա կան ներ, կամ դրա նց 
պատ ճեն ներ, կազ մա կեր պու թյան նույ նա կա նաց ման քար տեր, հար ցում ստա ցած 
պե տու թյան կող մից տր ված ան ցա գիր (laissezpasser), ծա ռայո ղա կան գր քույկ և նույ
նա կա նաց ման ռազ մա կան քար տեր, ա պա դրան ցում նշ ված տվյալ նե րով ան ձը պե
տք է փնտր վի ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րային տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում: 
Սա կայն այս տեղ ան հրա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ որ ան ձը լի նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի, 
կա րող է չհայտ նա բեր վել այդ հա մա կար գում, քա նի որ կա րող է տար բեր պատ ճառ
նե րով ան ձնագ րա վոր ված չլի նել ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնագ րով: Նման դեպ քե րում ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րե րի և վի զա նե րի վար չու թյու նը պե տք է փոր ձի ան ձի քա
ղա քա ցի ու թյան մա սին ա պա ցույց ներ գտ նել ի րեն հա սա նե լի այլ ճա նա պա րհ նե րով: 

2. Ե թե ներ կայաց վում են վկա նե րի կամ այլ ան ձա նց հայ տա րա րու թյուն ներ, պաշ
տո նա կան քն նու թյան ար դյունք ներ, ա պա վե րո հի շյալ վկայու թյուն նե րում բեր ված 
տվյալ նե րով ան ձը կա րող է ո րոն վել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րային տե
ղե կատ վա կան հա մա կար գում: 

3. Ան ձի մատ նա հետ քե րը ներ կայաց նե լու դեպ քում, հնա րա վոր կլի նի նույ նա կա նաց
նել մի այն այն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր կեն սա չա փա կան ան ձան գիր են ստա ցել, 
ինչ պես նաև նրա նց, ով քեր նախ կի նում հան ցա գոր ծու թյուն են կա տա րել և նրա նց 
մատ նա հետ քե րն առ կա են ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա
նում նե րում: 

4. Ե թե ներ կայաց վի մի այն տե ղե կատ վու թյուն լեզ վի մա սին ո րով խո սում է տվյալ ան
ձը, սա կա րող է հի մք հան դի սա նալ մի այն նրա հետ հար ցազ րույց կազ մա կե պե լու 
հա մար, քա նի որ մի այն այս տե ղե կատ վու թյա մբ ան հնար է պար զել ան ձի քա ղա քա
ցի ու թյու նը:

գ. ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան հան գա ման քի հաս տա տու մը՝ փաս տա թղ թե րի 
բացա կայությոն դեպ քում

 Սա ար դեն վե րը նշ ված եր րո րդ դե պքն է: Ե թե 3.2 և 3.3 կե տե րում թվա րկ ված փաս տա
թղ թե րից ոչ մե կը առ կա չէ, ա պա ան ձի նույ նա կա նա ցու մը դառ նում է բա վա կա նին դժ վար 
լու ծե լի հա րց: Ընդ հան րա պես հա մար վում է որ ռե ադ մի սի ոն գոր ծըն թա ցի ա մե նա խր թին 
խն դի րը դա ան ձա նց նույ նա կա նաց ման խն դի րն է: Կար ծիք կա նաև, որ հատ կա պես այս 
խումբ ան ձա նց են ա վե լի հա ճախ փոր ձում հետ ու ղար կել ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի 
շր ջա նակ նե րում: 

Ի՞նչ լու ծում է տա լիս այս խնդ րին Հա մա ձայ նա գի րը: 
Այս դեպ քում պար տա վո րու թյուն է դր վում հար ցում ստա ցած պե տու թյան դի վա նա գի

տա կան և հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րի վրա, հար ցում ներ կայաց րած պե
տու թյան դի մու մի հի ման վրա, կազ մա կեր պել հար ցազ րույց ան ձի հետ, նրա քա ղա քա ցի ու
թյու նը հաս տա տե լու հա մար: Դի տար կե նք այս դե պքն ա ռա վել ման րա մաս նո րեն:
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 Հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ վա ծի եր րո րդ կե տում աս վում է՝ «Ե թե 1 –ին և 2րդ հա
վել վա ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րից ոչ մե կը չի կա րող ներ կայաց վել, ա պա հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց
չու թյուն նե րը, հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա, ո րը նե րառ վում է 
հե տըն դուն ման դի մու մի մեջ, հար ցազ րույց են ան ցկաց նում այն ան ձի հետ, ում հե տըն դու
նու մը պե տք է ի րա կա նաց վի ա ռա նց ան հի մն ձգձ գում նե րի՝ 11(2) հոդ վա ծին հա մա պա տաս
խան հե տըն դուն ման դի մու մը ստա նա լուց հե տո ա մե նաու շը հի նգ աշ խա տան քային օր վա 
ըն թաց քում՝ նրա քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: Նման հար ցազ րույց նե րի կազ
մա կե րպ ման կար գը կա րող է սահ ման վել սույն Հա մա ձայ նագ րի 20րդ հոդ վա ծում նշ ված 
կի րա րկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րով»։

 Նախ կի նում Հայաս տա նի կող մից ստո րա գր ված և գոր ծող ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ
րե րի փոր ձը ցույց է տա լիս որ սա մի կող մից ա մե նա դժ վար, մյուս կող մից էլ բա վա կա նին 
հա ճախ հան դի պող դե պք է: Այն դժ վար է հա մար վում այն պատ ճա ռով, որ ան ձը ակն հայ
տո րեն չի ցան կա նում ճի շտ տե ղե կու թյուն ներ հայտ նել իր մա սին և հրա ժար վում է որ ևէ 
փաս տա թուղթ ներ կայաց նել, և հետ ևա բար հա մա գոր ծակ ցել ըն դու նող երկ րի իշ խա նու
թյուն նե րի հետ: Նման ի րա վի ճա կում վեր ջին նե րիս հա մար բա վա կա նին դժ վար է, ե թե չա
սե նք ան հնար է որ ևէ փաս տա րկ գտ նել, ո րը հի մք կտար ռե ադ մի սի ոն հայց ներ կայաց նել 
այդ ան ձի կար ծե ցյալ քա ղա քա ցի ու թյան երկ րին:

 Սա է պատ ճա ռը, որ Հա մա ձայ նագ րով սահ ման վում է մի մե խա նի զմ, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ըն դու նող պե տու թյա նը դի մել ի րե նց երկ րում Հայաս տա նի դի վա նա գի տա
կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյա նը՝ այդ ան ձի հետ հար ցազ րույց կազ մա
կեր պե լու խնդ րա նքպա հան ջով, ո րի նպա տա կն է հաս տա տել տվյալ ան ձի քա ղա քա ցի ու
թյու նը: 

 Պե տք է նկա տել որ հար ցազ րույ ցի կազ մա կե րպ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցն 
իր մեջ բա վա կան դժ վա րու թյուն ներ, ե թե չա սե նք ռիս կեր է պա րու նա կում:

Հնա րա վոր ռիս կե րը կապ ված են այն ի րո ղու թյան հետ, որ ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ
կայա ցուց չու թյուն նե րը կամ հյուպ տո սա կան հիմ նա րկ նե րը հա ճախ փոք րա թիվ աշ խա
տա կա զմ ու նեն և նաև այդ պատ ճա ռով, խի ստ ծան րա բե ռն ված են աշ խա տում: Միև նույն 
ժա մա նակ, ա ռան ձին դեպ քե րում մի երկ րում տե ղա կայ ված դի վա նա գի տա կան ներ կայա
ցուց չու թյու նը սպա սար կում է մի քա նի երկր նե րի: Այս պա րա գայում, հար ցազ րույ ցի կազ
մա կե րպ ման հա մար ա զատ ժամ, կամ աշ խատ կից չու նե նա լու հնա րա վոր ռիս կին, կա րող 
են գու մար վել զուտ տեխ նի կա կան խն դիր ներ ևս, կապ ված հար ցում ներ կայաց րած եր կիր 
գոր ծուղ ման կազ մա կե րպ մա նդժ վա րու թյուն նե րի հետ: 

Հա մա ձայ նագ րով ՀՀի կող մից ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը չխախ տե լու՝ սահ ման
ված ժամ կետ նե րում հար ցազ րույ ցի կազ մա կեր պումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ա ռա ջար
կում ենք մեկ ան գամ ևս քն նար կել այս հար ցե րը դրա նց հնա րա վոր լու ծում ներ տա լու և 
հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման ըն թաց քում ծա գե լիք դժ վա րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա
տա կով: 

Հա ջո րդ ա ռա ջար կը կապ ված է հար ցազ րույ ցի վե րա բե րյալ հայ ցի ներ կայաց-
ման հետ: Բա նն այն է, որ Հա մա ձայ նագ րի 5րդ հա վել վա ծի հա մա ձայն, հար ցազ րույց 
ան ցկաց նե լու ան հրա ժե տու թյան վե րա բե րյալ նշու մը նե րառ վում է հե տըն դուն ման դի մու
մի մեջ: Իսկ հե տըն դուն ման դի մումն ու ղա րկ վում է Հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման հա մար 
ի րա վա սու մա րմ նին, տվյալ դեպ քում ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյա նը: Հա մա ձայ նագ րի 9րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տի հա
մա ձայն, հար ցազ րույ ցը պե տք է ի րա կա նաց վի դի մու մը ստա նա լուց հե տո ա մե նաու շը 5 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: Այդ ա ռա նց այն էլ կա րճ ժամ կե տը ար դյու նա վետ 
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օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք Հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո, երբ սկս վեն քն նար կում նե րը ԵՄ-ի կող մից հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րած 
երկր նե րի հե տ՝ երկ կո ղմ կի րա րկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստո րա գր ման շուրջ, 
դրան ցում նա խա տե սել այն պի սի մե խա նի զմ ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա հար ցազ-
րույց ան ցկաց նե լու խնդ րա նք պա րու նա կող հե տըն դուն ման դի մում նե րը, Միգ րա-
ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյա նն ու ղար կե լուն զու գա հեռ ու ղար կել նաև տվյալ պե-
տու թյու նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն կամ հյու պա տո սա կան հիմ-
նա րկ: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա տն տե սել այն ժա մա նա կը որն ան հրա ժե շտ է դի-
մու մը Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նից, տվյալ երկ րի ՀՀ դի վա նա գի տա կան 
ներ կայա ցուց չու թյուն, կամ հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ հաս նե լու հա մար: 

Հա ջո րդ մտա հո գու թյու նը կապ ված է նրա հետ, որ դես պա նա տան, կամ հյու պա-
տո սա կան հիմ նար կի աշ խա տա կից նե րը կա րող են բա վա րար հմ տու թյուն ներ չու-
նե նալ ան ձա նց նույ նա կա նաց ման հար ցում, ին չը կա րող է զգա լի դժ վա րու թյուն ներ 
ա ռա ջաց նել այս գոր ծըն թա ցում: Հնա րա վոր լու ծում կա րող է լի նել կամ ու սուց ման 
ան ցկա ցու մը, ին չը կա րե լի է կազ մա կեր պել հե ռա կա՝ վի դե ո-կոն ֆե րան սի ձևա չա-
փով, կամ էլ տպա գիր տար բե րա կով, այդ նպա տա կով մշակ ված փաս տա թղ թի տա-
րա ծու մը Հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րած ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րում տե ղա կայ-
ված ՀՀ դես պա նատ նե րի աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում: 

 
4. ԵՐ ՐՈ ՐԴ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅՈՒՆ 

ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒ ՄԸ: ԱՅԴ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՄԱ ՍՈՎ 
Ա ՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ 

Ի նչ պես վեր ևում նշ վեց, ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի նպա տա կն է կար գա վո րել ոչ 
մի այն Կող մե րի քա ղա քա ցի նե րի, այլ նաև Կող մե րի տա րա ծք նե րում ա նօ րի նա կան գտն վող 
եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց վե րա դար ձի հետ 
կապ ված խն դիր նե րը: 

Այդ պատ ճա ռով ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը ման րա մա սն ան դրա դառ նում են ինչ
պես սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի, այն պես էլ եր րո րդ երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա
ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց մա սով ա պա ցուց ման մի ջոց նե րին: Հի շա տակ ված եր կու 
խումբ քա ղա քա ցի նե րի մա սով տար բե րու թյու նը կայա նում է մի այն նրա նում, որ սե փա կան 
քա ղա քա ցի նե րի դեպ քում, հար ցում ներ կայաց նող պե տու թյու նից պա հա նջ վում է ա պա
ցույց ներ ներ կայաց նել այդ ան ձա նց քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ, իսկ երկ րո րդ դեպ
քում ան հրա ժե շտ է մի այն հիմ նա վո րել որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րը կամ քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք առն չու թյուն են ու նե ցել հար ցում ստա ցած երկ րի հետ: 

4.1 Ո՞ր դեպ քե րում է Հայաս տա նը պար տա վոր վում հետ ըն դու նել եր րո րդ 
երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց

 «ՀՀի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի
սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 4րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ « Հայաս տա նը հետ 
է ըն դու նում, ան դամ պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա և ա ռա նց հե տա գա ձևա կան պա
հա նջ նե րի՝ բա ցի այն պա հա նջ նե րից, ո րո նք նա խա տես ված են սույն Հա մա ձայ նագ րով, եր
րո րդ երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, ո րո նք չեն 
բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում հար ցում ներ կայաց րած ան դամ պե տու թյան 
տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րի ն՝ 
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պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված է, կամ կա րող է հիմ նա վոր ված ձևով են թա դր վել, տրա մա դր
ված ա ռեր ևույթ (prima facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ այդ պի սի ան ձի նք՝ 

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

բ) ա նօ րի նա կան կեր պով և ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել ան դամ պե տու թյան տա րա ծք 
Հայաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով ան ցնե լուց հե տո:

 Հի շեց նե նք, որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին, կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը կա
րող է խախ տած լի նել հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում գոր ծող պայ ման նե րը հետ
ևյալ 3 գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյա լ

•	 տ վյալ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լը,
•	 տ վյալ երկ րում ներ կա գտն վե լը 
•	 տ վյալ երկ րում բնակ վե լը 

 Վե րո հի շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ Հայաս տա նը պար տա վոր վում է հետ ըն դու
նել եր րո րդ երկ րի այն քա ղա քա ցի նե րին, կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, ում 
Հայաս տա նը տրա մադ րել է մուտ քի ար տո նա գիր, կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն: 
Ընդ ո րում այդ եր կու փաս տա թղ թե րն էլ պե տք է լի նեն վա վեր հե տըն դուն ման դի մու մը 
ներ կայաց նե լու պա հին:

 Մյուս դեպ քը ո րը պար տա վո րեց նում է Հայաս տա նին ըն դու նել այս ան ձա նց, դա վեր
ջին նե րիս ա նօ րի նա կան մուտքն է տվյալ պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն Հայաս-
տա նի տա րած քից: Ընդ ո րում տար բե րու թյուն չի դր վում այն հան գա ման քի մեջ, թե տվյալ 
ան ձը բնակ վել է Հայաս տա նի տա րած քում, թե Հայաս տա նը հան դի սա ցել է մի այն 
տա րա նց ման եր կիր: Հե տըն դուն ման պար տա վո րու թյու նը չի գոր ծում մի այն այն դեպ
քում, ե թե եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը գտն վել է 
մի այն օ դային տա րա նց ման գո տում՝ Հայաս տա նի մի ջազ գային օ դա նա վա կայա նում:

Այն բա նից հե տո, երբ Հայաս տա նը դրա կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, 
հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նը ԵՄ վտար ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան 
փաս տա թուղթ է տրա մադ րում այն ան ձին, ում հե տըն դուն ման մա սով դրա կան ար ձա
գանք է տր վել: 

4.2 Ինչ պե ՞ս է ա պա ցուց վում հետ ըն դուն ման պայ ման նե րի առ կայու թյու նը 
Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց մա սով ա պա

ցուց ման մի ջոց նե րը սահ ման ված են հա մա ձայ նագ րի հոդ ված 10ում: Դրա ա ռա ջին և երկ
րո րդ կե տե րի հիմ քում ըն կած է նույն սկզ բուն քը, ինչոր 9րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին և երկ րորդ 
կե տե րում է՝ ա ռա ջի նը վե րա բե րում է ա պա ցուց ման մի ջոց նե րին, իսկ երկ րոր դը ա ռեր ևույթ 
փաս տա րկ նե րին: Իսկ 10րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տով սահ ման վում են եր րո րդ երկ րի քա ղա
քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու
թյան ա նօ րի նա կան բնույ թի ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը: Դի տար կե նք 10րդ հոդ վա ծի կե տե
րից յու րա քան չյուրն ա ռա վել ման րա մաս նո րեն:

10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում աս վում է՝ «4(1) և 6(1) հոդ ված նե րով սահ ման ված երրորդ 
երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց հե տըն դուն ման պայ ման
ների վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը մաս նա վո րա պես ներ կայաց վում են սույն Հա մա ձայ նագրի 
3րդ հա վել վա ծում թվա րկ ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րով. այն չի կա րող կա տար վել կե ղծ 
փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով: Յու րա քան չյուր նման ա պա ցույց փո խա դար ձա բար ճա նաչ վում է 
ան դամ պե տու թյուն նե րի և Հայաս տա նի կող մից՝ ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի»: 
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Այլ կե րպ ա սած, սա այն դե պքն է, երբ ինչ պես քա ղա քա ցի ու թյան պա րա գայում, խոս քը 
գնում է հե տըն դուն ման պայ ման նե րը ա պա ցուց ված լի նե լու մա սին: Ին չը նշա նա կում է, որ 
ե թե ներ կայաց վում են Հա մա ձայ նագ րի Հա վել ված 3ում թվա րկ ված ա պա ցուց ման մի ջոց
նե րը՝ 

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

հաս տա տում կամ մուտ քի (ել քի) այլ ա պա ցույց (օ րի նա կ՝ լու սան կար) 
ա պա յու րա քան չյուր նման ա պա ցույց փո խա դար ձա բար ճա նաչ վում է ան դամ պե տու

թյուն նե րի և Հայաս տա նի կող մից՝ ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի: 
Ի նչ պես ար դեն վեր ևում նշե ցի նք, եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն 

չու նե ցող ան ձա նց դեպ քում ևս գոր ծում է նույն սկզ բուն քը՝ ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րը 
պե տք է ճա նաչ վեն ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի: Մի ա ժա մա նակ ա պա ցույ ցը չի 
կա րող կա տար վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով: 

Ա կն հայտ է, որ այս դեպ քում ևս ա պա ցուց ման մի ջոց նե րի հա վաս տի ու թյան ստու-
գու մը պե տք է ի րա կա նաց վի այն մե խա նիզ մով ո րը նկա րա գր ված է 3.2 մա սի ա/ կե տի 
1-ին են թա կե տում: 

 Այ սի նքն՝ ե թե եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը հետ է 
վե րա դա րձ վում ա ռա նց ըն դու նող կող մին դի մում ներ կայաց նե լու, վե րը նշ ված ա պա ցուց
ման մի ջոց նե րի իս կու թյան ստու գումն ի րա կա նաց վում է ընդ հա նուր հի մունք նե րո վ՝ ՀՀ 
սահ մա նա կե տում՝ սահ մա նային վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մա րմ նի աշ խա տակ ցի 
կող մից: Այս տեղ կար ևոր է հի շել, որ Հա մա ձայ նագ րի 7-րդ հոդ ված 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն ա ռա նց հե տըն դուն ման դի մու մի ներ կայաց ման կա րող է հետ վե րա դա րձ վել 
մի այն այն եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը ում 
մյուս կող մի պե տու թյան կող մից տր վել է վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու-
թյուն: Մի ա ժա մա նակ պե տք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ Հա մա ձայ նա գի րը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս հետ վե րա դա րձ նել տվյալ ան ձին, ե թե պա րզ վի որ ա պա ցուց ման 
մի ջոց նե րը այն է՝ վի զան կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյու նը կե ղծ են: 

Ի սկ ե թե ան ձը հետ է վե րա դա րձ վում հետ ըն դուն ման դի մու մի հի ման վրա, իսկ փաս
տո րեն սա կա րող է լի նել այն դեպ քը երբ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու
թյուն չուեն ցող ան ձը ա նօ րի նա կան կեր պով և ուղ ղա կի ո րեն մուտք է գոր ծել ան դամ պե
տու թյան տա րա ծք Հայաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով ան ցնե լուց հե տո, 
հե տըն դուն ման դի մու մը հի մք է հան դի սա նում դի մու մում նշ ված փաս տե րի իս կու թյու նը 
ստու գե լու հա մար: 

4.3 Որ դեպ քե րում է « հիմ նա վոր ված ձևով են թա դր վում» ռե ժի մը 
կիրառվում

 Հա մա ձայ նագ րի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը վե րա բե րում է հետ ևյա լի ն՝ «4(1) և 6(1) 
հոդ ված նե րով սահ ման ված եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րը մաս նա վո
րա պես ներ կայաց վում են սույն Հա մա ձայ նագ րի 4րդ հա վել վա ծում թվա րկ ված ա պա ցուց
ման մի ջոց նե րով. այն չի կա րող կա տար վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով: Ե թե ներ կայաց
ված են այդ պի սի ա ռեր ևույթ փաս տա րկ ներ, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը 
հա մա րում են պայ ման նե րը հաս տատ ված, ե թե նրա նք հա կա ռա կը չեն ա պա ցու ցել»:

Կր կին, ինչ պես և քա ղա քա ցի ու թյան դեպ քում, ե թե ներ կայաց վում են Հա մա ձայ նագ րի 
Հա վել ված 4ում թվա րկ ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը ՝
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 հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից տր ված նկա րագ րու
թյուն վայ րի և հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ, ո րո նց ներ քո հա մա պա տաս խան ան ձը կա նգ նեց վել է այդ 
պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լուց հե տո,

 մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (օ րի նա կ՝ ՄԱԿի Փա խս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հա նձ
նա կա տար) կող մից տր ված տե ղե կատ վու թյուն ան ձի ինք նու թյան և (կամ) գտն վե լու վե րա բե րյալ, 

ըն տա նի քի ան դամ նե րի, ճամ փոր դա կան ըն կե րու թյուն նե րի և այ լոց կող մից տե ղե կատ վու թյան հաս
տա տում (զե կու ցում), 

հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն,
 մատ նա հետ քեր,
 ցան կա ցած տե սա կի փաս տա թղ թեր, հա վաս տագ րեր և հա շիվներ (օ րի նակ՝ հյու րա նո ցի հա շիվներ, բժշ կի 

(ա տամ նա բույ ժի) մոտ հա ճախ ման քար տեր, պե տա կան (մաս նա վոր) հաս տա տու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու 
քար տեր, մե քե նայի վար ձույ թի պայ մա նագ րեր, վար կային քար տե րի ան դոր րագ րեր և այլն), ո րո նք հս տակ 
ցույց են տա լիս, որ հա մա պա տաս խան ան ձը գտն վել է հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քում, 

օ դային, եր կա թու ղային, ավ տո բու սի կամ նա վի ան վա նա կան տոմ սեր և (կամ) ուղ ևոր նե րի ցու ցակ
ներ, ո րո նք ցույց են տա լիս հա մա պա տաս խան ան ձի ներ կայու թյու նը և եր թու ղին հար ցում ստա ցած 
պե տու թյան տա րած քում,

 տե ղե կատ վու թյուն, ո րը ցույց կտար, որ հա մա պա տաս խան ան ձը օգտ վել է սուր հան դա կի կամ ճամ
փոր դա կան գոր ծա կա լու թյան ծա ռայու թյուն նե րից,

 պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե ր՝ ար ված մաս նա վո րա պես սահ մա նա պահ մար մին նե րի աշ խա
տա կից նե րի և այլ վկա նե րի կող մից, ո րո նք կա րող են հաս տա տել հա մա պա տաս խան ան ձի կող մից 
սահ մա նը հա տե լու փաս տը,

 հա մա պա տաս խան ան ձի կող մից դա տա կան կամ վար չա կան վա րույ թում ար ված պաշ տո նա կան 
հայ տա րա րու թյուն։ 

ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը հա մա րում են պայ ման նե րը հաս տատ
ված, ե թե նրա նք հա կա ռա կը չեն ա պա ցու ցել 

Այս տեղ ևս, հա կա ռա կը ա պա ցու ցե լու պար տա վո րու թյու նը դր ված է հար ցում ստա ցած 
պե տու թյան վրա: 

Խն դի րը հան գում է նրան թե ինչ պե ՞ս պե տք է ստուգ վեն ներ կայաց ված պայ ման նե րը, 
և ո՞րն է հա կա ռա կը ա պա ցու ցե լու մե խա նիզ մը: 

Ը ստ է ու թյան, վե րը բեր ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը վե րա բե րում են այն դեպ քին, երբ 
ան հրա ժե շտ է ա ռեր ևույթ փաս տա րկ ներ բե րել այն մա սին որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի
նե րը և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք ա նօ րի նա կան կեր պով և ուղ ղա կի ո րեն մուտք 
են գոր ծել ան դամ պե տու թյան տա րա ծք Հայաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ տա
րած քով ան ցնե լուց հե տո, քա նի որ մյուս դեպ քի՝ Հայաս տա նի կող մից վի զա կամ կա ցու
թյան թույլտ վու թյուն տրա մադ րե լու փաս տի վե րա բե րյալ հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի եզ րա
կաց նել վե րո հի շյալ հիմ քե րից:

 «ՀՀ ի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի
սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 2014թ. մար տի 19ի թիվ 300Ն ո րո շու մը1 (Հա վել ված 2) պա տաս խա նում է 
այն հար ցե րին, թե ինչ պե ՞ս պե տք է ստուգ վեն ներ կայաց ված պայ ման նե րը, և ո՞րն է հա կա
ռա կը ա պա ցու ցե լու մե խա նիզ մը: 

Այս պես, ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գի հա մա ձայն, հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց ման հա
մար ի րա վա սու մար մի նը՝ ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան Միգ րա ցի ոն 
պե տա կան ծա ռայու թյու նը, եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձի հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ դի մու մը ստա նա լուն պես, ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան 

1 Այս որոշման մասին առավել մանրամասն, տես՝ 8.3 կետում:
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ծա ռայու թյան Սահ մա նային է լե կտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
մի ջո ցով ստու գում է տվյա ան ձի կող մից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դի
մու մը ներ կայաց րած օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի
նե լու փաս տը: Ե թե այդ փաս տը հաս տատ վում է, մնում է հա վաս տի ա նալ որ տվյալ ան ձի 
մուտ քը, ներ կա գտն վե լը կամ բնա կու թյու նը հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում ա նօ
րի նա կան են ե ղել: Վեր ջի նիս մե խա նիզ մը սահ ման ված է Հա մա ձայ նագ րի 10րդ հոդ վա ծի 
3րդ կե տում:

4.4 Մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կան բնույ թի 
հաս տա տու մը

 Հե տա քր քիր է որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի դեպ քում, հա մա ձայ նա գի րն ա ռան ձին 
ան դրա դառ նում է հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող մից այդ ան ձա նց մուտ քի, ներ
կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կան բնույ թի հաս տատ ման խնդ րին, ինչն առ կա չէ 
սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում աս վում է՝ « Մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան 
ա նօ րի նա կան բնույ թը հաս տատ վում է հա մա պա տաս խան ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տա
թղ թե րի մի ջո ցով, ո րում ան հրա ժե շտ վի զան կամ հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան տա
րած քում բնա կու թյան ան հրա ժե շտ թույլտ վու թյու նը բա ցա կայում է: Հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյան կող մից հայ տա րա րու թյունն այն մա սին, որ պա րզ վել է, որ հա մա պա տաս խան 
ան ձը չու նի ան հրա ժե շտ ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թեր, վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ
վու թյուն, նմա նա պես հա մար վում է ա ռեր ևույթ փաս տա րկ մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ 
բնա կու թյան ա նօ րի նա կա նու թյան փաս տի վե րա բե րյալ»: 

Ի նչ պես տես նում ենք վե րը նկա րա գր ված մե խա նիզ մը հետ ևյա լն է՝ ե թե հա մա պա տաս խան 
ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե րում բա ցա կայում է վի զան կամ հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյան տա րած քում բնա կու թյան թույլտ վու թյու նը, ա պա դրա նով հաս տատ վում է նրա 
մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կան բնույ թը: Վեր ջի նս հի մք է տա
լիս հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյա նը հայ տա րա րու թյուն ներ կայաց նել հար ցում ստա ցած 
պե տու թյա նն այն մա սին որ հա մա պա տաս խան ան ձը չու նի ան հրա ժեշտ ճամ փոր դա կան 
փաս տա թղ թեր, վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, ին չը Կող մե րը պե տք է ճա նա չեն որ
պես ա ռեր ևույթ փաս տա րկ մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կա նու թյան 
փաս տի վե րա բե րյալ: Այս տե ղից հետ ևում է որ հար ցում ստա ցած պե տու թյա նը՝ տվյալ դեպ
քում Հայաս տա նին ան հրա ժե շտ է ճշ տել մի այն եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի
ու թյուն չուե նո ցղ ան ձաի կող մից ուղ ղա կի ո րեն Հայաս տա նից մյուս Կող մի տա րա ծք մուտք 
գոր ծած լի նե լու փաս տը, իսկ այդ մուտ քի ա նօ րի նա կա նու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցը կամ 
ա ռեր ևույթ փաս տար կը ներ կայաց նում է հար ցում ներ կայաց նող կող մը:

5. Ս ԽԱԼ ՄԱ ՄԲ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒ ՆՈ ՒՄԸ 

 Սո վո րա բար ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րը պա րու նա կում են դրույթ ըստ ո րի ան ձին 
հետ վե րա դա րձ րած պե տու թյու նը պար տա վոր վում է հետ ըն դու նել այդ ան ձին, ե թե պարզ
վի որ հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված հետ ըն դուն ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման ները 
չեն կա տար վել: Այլ կե րպ ա սած սա մի դրույթ է ո րի նպա տա կն է շտ կել այն հնա րա վոր 
սխա լը ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րա րկ ման ըն թաց
քում: Օ րի նակ, ե թե ան ձը հետ է վե րա դա րձ վել, սա կայն վե րա դար ձից հե տո պա րզ վել է 
որ նա բնավ էլ այն պե տու թյան քա ղա քա ցին չէ ուր նա վե րա դա րձ վել է, կամ պա րզ վել է 
որ նա այդ պե տու թյան կող մից վի զա կամ կա ցու թյան կար գա վի ճակ չի ստա ցել, նման 
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դեպ քե րում կազ մա կե րպ վում է ան ձի վե րա դար ձը ի րե նց հետ ու ղար կած եր կիր: Կար ևոր 
հան գա մա նք է այն, որ հետ ըն դու նու մը կա տար վում է ան ձին ա ռա ջին ան գամ հետ վե րա
դա րձ րած պե տու թյան հաշ վին:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րում, այս հարցը 
նե րառ ված է 13-րդ հոդ վա ծում, ո րի 1-ին կե տում աս վում է՝ « Հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից հետ ըն դուն ված 
ցան կա ցած ան ձի, ե թե տվյալ ան ձի փո խադ րու մից հե տո վեց ամս վա ըն թաց քում հաս
տատ վում է, որ սույն Հա մա ձայ նագ րի 3–6–րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված պա հա նջ նե րը 
չեն կա տար վել»: 

Կար ևոր է ու շադ րու թյուն դա րձ նել այն հան գա ման քի վրա, որ հետ ըն դուն ման հա մար 
առ կա է ժամ կե տային սահ մա նա փա կում՝ բո լոր ա պա ցույց նե րը ան հրա ժե շտ է ներ-
կայաց նել ան ձի փո խադ րու մից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում: 

Այս գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հետ կապ ված նույն պես մի շա րք հար ցեր են 
ա ռա ջա նում, ինչ պես օ րի նա կ՝ ո՞վ պե տք է նա խա ձեռ նի հե տըն դուն ման գոր ծըն թա-
ցը, ո՞ր մա րմ նին պե տք է դի մի ան ձը, ե թե գտ նում է որ ի րեն Հայաս տան վե րա դա րձ-
նե լու հիմ քե րը բա ցա կայում են, ի՞նչ մի ջոց նե րով կա րող է ա պա ցուց վել սահ ման ված 
պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու փաս տը, որ տե ՞ղ պե տք է բնակ վի այդ ան ձը մի նչև հան-
գա մա նք նե րի պար զու մը ե թե նա բնակ վե լու տեղ չու նի:

 Վե րո հի շյալ հար ցե րից կար ծես թե ա մե նաա կն հայտ պա տաս խա նն ու նի ա ռա ջին 
հարցը՝ գոր ծըն թա ցը պե տք է նա խա ձեռ նի հետ վե րա դար ձած ան ձը, ե թե նա գտնում է 
որ իր նկատ մա մբ սխալ են թույլ տվել և ի րեն Հայաս տան վե րա դա րձ նե լու հիմ քե րը բա ցա
կայում են: Այդ դեպ քում նա պե տք է դի մի ի րա վա սու մա րմ նին, բայց գո րծ նա կա նում ա մեն 
ինչ կա րող է այն քան էլ հա րթ չըն թա նալ քա նի որ այդ ան ձը ՀՀ մուտք գոր ծե լիս ա ռա ջինն 
առնչ վում է սահ մա նա պահ ծա ռայու թյան աշ խա տա կից նե րի հետ, և նրա կող մից ՀՀ մուտք 
գոր ծե լու հետ կապ ված ան հա մա ձայ նու թյուն հայտ նե լու դեպ քում, ըստ մի նչ այժմ ըն դուն
ված պրակ տի կայի, նրա մուտ քը եր կիր կա րող է չթույ լա տր վել մի նչև հան գա մա նք նե րի 
վե րջ նա կան պար զու մը: Դա էլ նշա նա կում է որ տվյալ ան ձը կա րող է մնալ պաս սիվ կար
գա վի ճա կում, չկա րո ղա նա լով ին քը ներ կայաց նել և զբաղ վել իր խնդ րով: Կար ծում ենք որ 
տվյալ դեպ քում շատ կար ևոր է որ սահ մա նային վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մի նը և հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա վա սու մար մի նը աշ խա տեն 
հա մա գոր ծա կց ված: Դա նշա նա կում է որ ՀՀ սահ մա նա պահ ծա ռայու թյու նը նման 
դեպ քե րի վե րա բե րյալ պե տք է ան հա պաղ տե ղյակ պա հի Միգ րա ցոին պե տա կան 
ծա ռայու թյա նը և նրա նք պե տք է հա մա տեղ աշ խա տեն տվյալ ան ձի խնդ րի լուծ ման 
ուղ ղու թյա մբ: 

Այն հար ցին թե ի՞նչ մի ջոց նե րով կա րող է ա պա ցուց վել Հա մա ձայ նագ րով սահ-
ման ված պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու փաս տը, այս պա հին դժ վար է մի ան շա նակ պա-
տաս խան տալ: Օ րի նակ, կա րող է լի նել դե պք երբ ան ձը որ ևէ փաս տա թուղթ չի ներ
կայաց րել, նրա հետ ան ցկաց ված հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում ո րոշ վել է որ նա ՀՀ քա ղա
քա ցի է, նրան տր վել է վե րա դար ձի վկայա կան, ո րով էլ նա վե րա դար ձել է Հայաս տան, 
սա կայն նա պն դում է որ ին քը ՀՀ քա ղա քա ցի չէ: Կա րո ՞ղ է արդյոք այդ ան ձը վե րա-
դարձի վկայա կա նը հի մք ըն դու նե լով հայց ներ կայաց նել դա տա րան: Կար ծում ենք 
հար ցը լրա ցու ցիչ ու սում նա սիր ման կա րիք ու նի: 

Ի նչ վե րա բե րում է ան ձին ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նով ա պա հո վե լու խնդ րին, սա 
վե րո հի շյալ նե րից ա մե նա բա րդն է, քա նի որ ներ կայումս որ ևէ նման հնա րա վո րու թյուն 
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առ կա չէ, իսկ դրա ստեղ ծումն էլ կապ ված է բա վա կա նին մեծ բար դու թյուն նե րի 
հետ: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սա խի ստ կար ևոր խն դիր է, ա ռա ջար կում 
ենք որ «ՀՀ -ի և ԵՄ-ի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման 
(ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռումնե րի 
մա սին» ո րոշ մա մբ նա խա տես վա ծ՝ Հա մա ձայ նագ րով ստա նձ նած հա նձ նա ռու թյուն-
նե րի կա տար ման ըն թաց քի նկատ մա մբ մո նի թո րի նգ ի րա կա նց նե լու և ծա գող խն-
դիր նե րը քն նար կե լու նպա տա կով ստե ղծ վե լիք միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան-
քային խում բը ու շադ րու թյուն դա րձ նի այս խնդ րի վրա և փոր ձի լու ծում տալ դրան:

 Վե րա դառ նա լով 13-րդ հոդ վա ծին, ան դրա դառ նա նք դրա 2-րդ կե տին որ տեղ խոս
վում է այն մա սին որ՝ «Ն ման դեպ քե րում, սույն Հա մա ձայ նագ րի ըն թա ցա կար գային դրույթ
նե րը կի րառ վում են հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե րով, և տրա մա դր վում է հետ ըն
դուն վող ան ձի ի րա կան ինք նու թյա նը և քա ղա քա ցի ու թյա նը վե րա բե րող հա սա նե լի ողջ 
տե ղե կատ վու թյու նը»: Սա նշա նա կում է որ ե թե որ ևէ դե պք քնն վում է որ պես սխալ մա մբ 
ի րա կա նաց ված հե տըն դու նում, ան հրա ժե շտ է ոս պես զի հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը 
հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյա նը տրա մադ րի այդ ան ձի վե րա բե րյալ ի րեն հա սա նե լի 
ողջ տե ղե կատ վու թյու նը:

6.  ՏԱ ՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րում սո վո րա բար մի ամ բո ղջ բա ժին նվիր ված է տա րա
նց ման հետ կապ ված հար ցե րին: Դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան
գա ման քով, որ Կող մե րի տա րա ծք նե րում կա րող են ա նօ րի նա կան գտն վել եր րո րդ երկ րի 
քա ղա քա ցի ներ և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք ո րո նց ուղ ղա կի վե րա դար ձը ի րե նց 
քա ղա քա ցի ու թյան կամ մշ տա կան բնա կու թյան երկր ներ հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով ա ռա ջա նում է Կող մե րի տա րա ծք նե րով նրա նց տա րա նց ման կազ մա կե
րպ ման խն դի րը, ինչն էլ իր ար տա ցո լումն է գտ նում հա մա ձայ նագ րե րում:

 « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րում այս հար ցե
րը ներ կայաց ված են IV-րդ բաժ նում ո րը կրում է « Տա րա նց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը» 
ա նու նը: Այդ բաժ նում զե տեղ ված են եր կու հոդ ված ներ ո րո նք վե րա բե րում են տա րա նց
ման սկզ բունք նե րին և տա րա նց ման ըն թա ցա կար գին: Դի տար կե նք դրա նք ա ռա վել ման
րա մաս նո րեն:

6.1 Տա րա նց ման սկզ բունք նե րը
14րդ հոդ վա ծի 1ին կե տով սահ ման վում է որ՝ «Ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը 

պե տք է սահ մա նա փա կեն եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե
ցող ան ձա նց տա րան ցու մը՝ հա սց նե լով այն դեպ քե րին, երբ այդ ան ձի նք չեն կա րող ուղ ղա
կի ո րեն վե րա դա րձ վել նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյուն»:

Սա նշա նա կում է որ ան ձա նց տա րան ցու մը պե տք է հիմ նա վոր ված լի նի և ի րա կա նաց վի 
մի այն այն դեպ քե րում երբ ան ձի ուղ ղա կի վե րա դար ձը նպա տա կա կետ պե տու թյուն հնա
րա վոր չէ ի րա կա նաց նել:

14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում խոս վում է այն մա սին որ՝ « Հայաս տա նը թույ լատ րում է եր
րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց տա րան ցու մը, ե թե 
ան դամ պե տու թյու նը նման հար ցում է ներ կայաց նում, և ան դամ պե տու թյու նը թույ լատ րում 
է եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց տա րան ցու մը, 
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ե թե Հայաս տա նն է ներ կայաց նում նման հար ցում, ե թե հնա րա վոր այլ տա րան ցիկ պե տու
թյու նում հե տա գա ճամ փոր դու թյու նը և նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կող մից 
հե տըն դու նու մը հաս տատ վել է»: 

Այս կե տով ո րո շա կի տար բե րա կում է մտց րած դեպ քե րի մեջ: Այս պե ս՝ ե թե Հայաս
տա նը պե տք է թույ լատ րի եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձա նց տա րան ցու մը, ան հրա ժե շտ է որ պես զի առ կա լի նի ան ձա նց տա րա նց ման վե րա
բե րյալ հար ցու մը և ան դամ պե տու թյան թույ լատ վու թյու նը այդ ան ձա նց տա րա նց ման վե
րա բե րյալ, մի նչ դեռ ե թե Հայաս տա նն է նման հայց ներ կայաց նում, պա հա նջ վում է որ պես զի 
հա րց մա նը զու գա հեռ ներ կայաց վի հաս տա տում այն բա նի վե րա բե րյալ որ հնա րա վոր այլ 
տա րան ցիկ պե տու թյու նում հե տա գա ճամ փոր դու թյու նը և նպա տա կա կետ հան դի սա ցող 
պե տու թյան կող մից հե տըն դու նու մը ե րաշ խա վոր ված են: Նման տար բե րու թյու նը են-
թադ րա բար կապ ված Է ԵՄ-ում գոր ծող ներ քին կա նո նա կար գե րի հետ և ակն հայտ 
է որ ԵՄ ան դամ պե տու թյան կող մից եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձա նց տա րա նց ման թույ լատ վու թյան տրա մադ րու մը պե տք է նշա նա կի որ այլ 
տա րան ցիկ պե տու թյու նում հե տա գա ճամ փոր դու թյու նը և նպա տա կա կետ հան դի սա ցող 
պե տու թյան կող մից հե տըն դու նու մը հա մա ձայ նեց ված է:

14-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում բեր վում են այն հիմ քե րը ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում 
տրան զի տը կա րող է մե րժ վել, այդ հիմ քե րը ե րե քն են՝

1. ե թե լուրջ վտա նգ կա, որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու
նե ցող ան ձը նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կամ տա րա նց ման այլ պե
տու թյան սահ ման նե րում կեն թա րկ վի խոշ տա նգ ման կամ այլ ան մա րդ կային, կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, կամ պատ ժի կամ մա հա պատ ժի կամ կհե տա պնդ վի 
ռա սայա կան, կրո նա կան, ազ գային, սո ցի ա լա կան ո րո շա կի խմ բի պատ կա նե լու թյան 
կամ քա ղա քա կան հայա ցք նե րի հիմ քով,

2. ե թե եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան կամ տա րան ցիկ որ ևէ այլ պե տու թյան սահ ման նե րում կա րող 
է են թա րկ վել քրե ա կան պատ ժա մի ջոց նե րի, կա մ

3. հան րային ա ռող ջու թյան, ազ գային ան վտան գու թյան, հան րային կար գի հիմ քե րով 
կամ հար ցում ստա ցած պե տու թյան ազ գային այլ շա հե րից ել նե լո վ։

 Վե րո հի շյա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել որ ա ռա ջին և երկ րո րդ դեպ քե րում տրան զի տի 
մե րժ ման նպա տա կը մար դու մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րի պա
շտ պա նու թյունն է, իսկ եր րոր դում՝ հար ցում ստա ցած պե տու թյան ազ գային ան վտան գու
թյան շա հե րի պա շտ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

14րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով հնա րա վո րու թյուն է տր վում Կող մե րին չե ղյալ հայ տա րա
րել ան ձի տա րա նց ման հա մար տր ված ցան կա ցած թույլտ վու թյուն՝ «ե թե ա ռա ջա նան կամ 
պա րզ դառ նան սույն Հոդ վա ծի 3րդ պար բե րու թյու նում նշ ված հան գա մա նք նե րը, ո րո նք 
խո չըն դո տում են տա րա նց ման գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը, կամ ե թե հե տա գա ճամ
փոր դու թյու նը հնա րա վոր տա րա նց ման պե տու թյուն նե րում կամ հետ ըն դու նու մը նպա տա
կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կող մից այլևս ա պա հով ված չէ: Այդ դեպ քում, հար ցում 
ներ կայաց րած պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում եր րո րդ պե տու թյան քա ղա քա ցուն կամ քա
ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձին՝ ըստ ան հրա ժեշ տու թյան և ա ռա նց ու շաց ման»: 

Սա կար ևոր դրույթ է և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճկու նու թյուն դրս ևո րել հան գա մա
նք նե րի փո փո խու թյան դեպ քում և չվ տան գել տար նաց ման են թա կա ան ձա նց կյա նքն ու 
ան վտան գու թյու նը: 
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6.2 Տա րա նց ման ըն թա ցա կար գը
15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում սահ ման վում է տա րա նց ման վե րա բե րյալ դի մում ներ

կայաց նե լու ձևը և դրա նում նե րառ վե լիք տե ղե կատ վու թյու նը, ինչ պես նաև այն հան գա
ման քը որ տա րա նց ման դի մու մը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցան կա ցած մի ջո ցով, այդ 
թվում՝ է լե կտ րո նային: Այս պես աս վում է որ՝ « Տա րա նց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
դի մու մը հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին պե տք է ներ կայաց վի գրա վոր 
և պե տք է պա րու նա կի հետ ևյալ տե ղե կատ վու թյու նը. 

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

բ) հա մա պա տաս խան ան ձի տվյալ նե րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, օ րի որ դա կան ազ գա նու նը, այլ ա նուն
ներ, ո րով հայտ նի է, կամ կեղ ծա նուն նե րը, ծնն դյան տա րե թի վը, սե ռը, և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, 
ծնն դյան վայ րը, քա ղա քա ցի ու թյու նը, լե զուն, ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե րի տե սա կն ու հա մա րը,

գ) նա խա տես ված մուտ քի ան ցա կե տը, տա րա նց ման ժամ կե տը և ու ղե կց ման հա վա նա կա նու թյու նը,
դ) հայ տա րա րու թյուն այն մա սին, որ հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կար ծի քով 14(2) հոդ վա ծում 

նշ ված պայ ման նե րը կա տար վել են, և որ հայտ նի չէ 14(3) հոդ վա ծի հա մա ձայն մե րժ ման հա մար որ ևէ 
պատ ճառ»: 

Ն կա տե նք որ այս տեղ նույն պես, հա կա ռա կը ա պա ցու ցե լու, այ սի նքն մե րժ ման պատ ճառ 
ներ կայաց նե լու պար տա կա նու թյունն ըն կած է հար ցում ստա ցած պե տու թյան վրա:

15-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում սահ ման վում է դի մու մին պա տաս խա նե լու ժամ կետ նե
րը և ձևը՝ « Հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը, դի մումն ստա նա լուց հե տո ե րեք օ րա ցու ցային 
օր վա ըն թաց քում, գրա վոր տե ղե կաց նում է հե տըն դուն ման հա մար հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյա նը՝ հաս տա տե լով հե տըն դուն ման ան ցա կե տը և ժա մա նա կը, կամ էլ տե ղե կաց
նում է հե տըն դուն ման մե րժ ման և մե րժ ման պատ ճառ նե րի մա սին: Ե րեք աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում պա տաս խան չս տա նա լու դեպ քում, տա րան ցու մը հա մար վում է հա մա
ձայ նեց ված: Տա րա նց ման դի մու մի պա տաս խա նը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցան կա ցած 
մի ջո ցով, այդ թվում՝ է լե կտ րո նային»:

 Կար ևոր է հի շել որ պա տաս խան չներ կայաց նե լը չի խո չըն դո տում տրան զի տի ի րա
կա նաց մա նը և որ պա տաս խա նի ներ կայաց ման հա մար նա խա տես ված է ե րեք օ րա ցույ
ցային օր: 

15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում խոս վում է այն մա սին որ «Ե թե տա րա նց ման գոր ծո ղու
թյունն ի րա կա նաց վում է օ դային ու ղի նե րով, ա պա հետ ըն դուն վող ան ձը և նրա հնա րա վոր 
ու ղեկ ցո ղն ա զատ վում են օ դա նա վա կայա նով տա րա նց ման վի զա ձե ռք բե րե լու պա հան
ջից»:

15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « Հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու 
մար մին նե րը, փո խա դա րձ խո րհր դակ ցու թյուն նե րի հա մա ձայն, ա ջակ ցում են տա րա նց ման 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը՝ մաս նա վո րա պես տվյալ ան ձա նց վե րա հս կո ղու թյան, 
ինչ պես նաև այդ նպա տա կով ան հրա ժե շտ հար մա րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջո ցով»:

 Վեր ջա պես այս հոդ վա ծի վեր ջի ն՝ 5-րդ կե տով սահ ման վում է ան ձա նց տա րա նց ման 
ժամ կե տը՝ «Ան ձա նց տա րան ցումն ի րա կա նաց վում է տա րա նց ման խնդ րան քին հա մա ձայ
նու թյուն ստա նա լուց հե տո 30 օր վա ըն թաց քում»:

 Կար ծում ենք որ հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման գոր ծըն թա ցում նե րառ ված ՀՀ հա մա պա տաս խան 
պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը պե տք է ու շադ րու թյան կե նտ րո նում պա հեն թե վե րը նշ ված 
և թե Հա մա ձայ նագ րում սահ ման ված մյուս բո լոր ժամ կետ նե րը, քա նի որ նաև դրա նց պահ պա նու մից է 
կախ ված լի նե լու այն, թե ինչ քա նով է հայ կա կան կող մը կա տա րում Հա մա ձայ նագ րով իր կող մից ստա
նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը:
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7. ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՐԿ ՄԱՆ ԵՎ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՀԱՐՑԵ Ր

7.1 ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րի և հյու պա տո սա կան 
հիմ նա րկ նե րի կող մից ռե ադ մի սի այի են թա կա ան ձին ՀՀ վե րա դար ձի 
վկայա կա նի տրա մադ րու մը

 Վե րա դար ձի հա մար ան հրա ժե շտ ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե ի տրա մադ րու մը ռե
ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րար կումն ա պա հո վող կար ևոր մե խա նի զմ նե րից մե կն է: 
Այն ա ռա վել մեծ նշա նա կու թյուն է ձե ռք բե րում այն դեպ քե րում, երբ վե րա դար ձի են թա
կա ան ձը հրա ժար վում է որ ևէ փաս տա թուղթ ներ կայաց նել, և նրա քա ղա քա ցի ու թյու նը 
հնա րա վոր է լի նում հաս տա տել մի այն նրա ծագ ման պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ
կայա ցուց չու թյան կող մից ան ցկաց ված հար ցազ րույ ցի հի ման վրա: Իսկ հայտ նի է, որ ռե
ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում հա ճախ հետ են վե րա դա րձ վում հե նց նման 
ան ձի նք:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րում հետ ըն դուն
վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի մա սին խոս
վում է 3-րդ հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ կե տե րում:

 Հա մա ձայ նագ րի 4-րդ կե տում կար դում ենք՝ «Այն բա նից հե տո, երբ Հայաս տա նը դրա
կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, Հայաս տա նի ի րա վա սու դի վա նա գի տա
կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ ըն դուն վող ան ձի ցան կու
թյու նից, մի ան գա մից, ան վճար և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
տրա մադ րում է հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան 
փաս տա թուղ թը՝ 120 օր վա վե րա կա նու թյա մբ: Ե թե Հայաս տա նը ե րեք օր վա ըն թաց քում չի 
տրա մադ րում փաս տա թուղթ, ա պա են թա դր վում է, որ այն ըն դու նում է ԵՄ վտար ման հա
մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը»: 

ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին վե րա դար ձի հա մար ան հրա ժե շտ ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թերի 
տրա մա դր ման հետ կապ ված հար ցե րը կա նո նա կա րգ վում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան «ՀՀ 
վերա դար ձի վկայա կա նի նկա րա գի րը և տա լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» 2011թ.-ի 
մար տի 24-ի թիվ 297-Ն ո րոշ մա մբ (Հա վել ված 3): 

Այդ ո րոշ ման Հա վել ված 2-ի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վե րա դար ձի վկայա կա նը մի ան գա մյա օգ տա գո րծ ման ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է, 
ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցուն, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
փա խս տա կան ճա նաչ ված և ա պաս տան ստա ցած ան ձա նց, Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում բնա կու թյան ի րա վունք ու նե ցող՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նից շտապ վե րա դառ նալ Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն՝ սահ մա նը հա տե լու ի րա վունք տվող օ րի նա կան փաս տա թղ թի բա ցա կայու
թյան դեպ քում: 

Այժմ տես նե նք, թե որ քա նով են ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ ա պա հով վում Հա մա ձայ նագ րով ՀՀ 
կող մից ստա նձն ված վե րո հի շյալ պար տա վո րու թյուն նե րը, և մատ նան շե նք, բա ցե րը, ե թե 
այդ պի սիք առ կա են: Այդ նպա տա կով մասմաս դի տար կե նք Հա մա ձայ նագ րի 4րդ կե տում 
շա րա դր ված դրույթ նե րը դրա նք հա մադ րե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման մեջ առ կա 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հետ:

 Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն, վե րա դար ձի հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թի տրա մա
դր ման հա մար պե տք է առ կա լի նի հե տըն դուն ման դի մու մի վե րա բե րյալ դրա կան ար ձա
գան քը: 
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Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված Կար գի 4-րդ կե տով 
սահ ման ված է որ՝ « Վե րա դար ձի վկայա կան տր վում է նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում 
ա պօ րի նի գտն վող և օ րի նա կան փաս տա թուղթ չու նե ցող ան ձա նց՝ Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյուն վե րա դա րձն ա պա հո վե լու հա մար, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նի՝ 
սահ ման ված կար գով ներ կայաց ված հա րց ման հի ման վրա, այդ թվում՝ հա մա պա տաս խան 
պե տու թյան հետ կնք ված՝ ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց հետ ըն դու նե լու և տա
րան ցիկ փո խա դր ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րով՝ նա խա տես ված կար գով 
ներ կայաց ված հա րց ման կամ ռե ադ մի սի այի հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված հար ցազ րույցի 
ար դյուն քում կայաց րած ո րոշ ման հի ման վրա»:

Բեր ված մեջ բե րու մից հետ ևում է որ ո րոշ ման մեջ, որ պես վե րա դար ձի վկայա կա նի 
տրա մա դր ման հի մք նե րառ ված է նաև ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում 
ստաց ված հար ցու մը, կամ հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում կայաց ված ո րո շու մը:

 Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն, հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող 
ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի տրա մա դր ման հար ցում հետ ըն դուն վող ան ձի ցան կու
թյունը հաշ վի չի առն վում: 

Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման մեջ այդ մա սին աս վում է հետ ևյա լը՝ « Սույն կար գի 4րդ կե
տում նշ ված դեպ քում՝ ան ձին վե րա դար ձի վկայա կան տրա մադ րե լու խնդ րան քով հյու պա
տո սա կան հիմ նա րկ կա րող է դի մել նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մար մի նը: 
Ե թե ան ձը հրա ժար վել է լրաց նել և ստո րագ րել դի մումհար ցա թեր թի կը, նրա փո խա րեն 
այն հայե րե նով կամ հայե րեն թա րգ մա նու թյա մբ լրաց նում և ստո րագ րում է օ տա րե րկ րյա 
ի րա վա սու մա րմ նի պաշ տո նյան»: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ այս հար ցի վե րա բե րյալ Հա մա ձայ նագ րի և Կա ռա վա-
րու թյան ո րոշ ման մի ջև որ ևէ հա կա սու թյուն չկա:

 Հա մա ձայ նագ րում նշ ված է որ փաս տա թուղ թը պե տք է տրա մա դր վի մի ան գա մից, ան
գլե րեն տար բե րա կում (immediately), ին չի նպա տա կն այն քան էլ հաս կա նա լի չէ քա նի որ 
հե նց նույն կե տում փաս տա թղ թի տրա մա դր ման հա մար սահ ման ված է ժամ կե տ՝ ոչ ուշ քան 
3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

 Հա մա ձայ նագ րում նշ ված է որ վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան փաս
տա թուղ թը պե տք է տրա մա դր վի ան վճար: Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման մեջ նման հի շա
տա կում չկա: Ա վե լի ն՝ ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված Կար գի 5-րդ կե տում 
թվա րկ վա ծ՝ վե րա դար ձի վկայա կան ստա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թե րի շար
քում նշ ված է հետ ևյա լը՝ « պե տա կան տուր քի վճա րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ կամ 
վճար ման ան հրա ժե շտ վա վե րա պայ ման ներ»: 

 Միև նուն ժա մա նակ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15րդ՝ « Հյու պա տո սա կան 
ծա ռայու թյուն նե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը» 
հոդ վա ծի 1ին կե տի թ) են թա կե տում նշ ված է որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված, 
ինչ պես նաև ՀՀ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում ՀՀ վե րա դար ձի 
վկայա կան տա լու հա մար սահ ման վում է պե տա կան տուր քի 0 դրույ քա չափ:

Աս վա ծից հետ ևում է որ ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ ա պա հով վում է նաև վե րա դար ձի վկայա-
կա նի տրա մա դր ման դի մաց վճար չգան ձե լու Հա մա ձայ նագ րի պա հան ջը:

 Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն, փաս տա թուղ թը պե տք է տրա մա դր վի ոչ ա վել քան 3 աշ
խա տան քային օր վա ըն թաց քում: 

Այդ մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված Կար գի 
22-րդ կե տում աս վում է հետ ևյա լը՝ « Հյու պա տո սա կան հիմ նա րկն ան ձի ինք նու թյու նը և 
քա ղա քա ցի ու թյու նը պար զե լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում դի մո ղին է 
տրա մադ րում վե րա դար ձի վկայա կա նը»: 
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Ի սկ ինչ քան ժա մա նակ է հատ կաց ված ան ձի ին քու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պա րզ ման 
հա մար: Ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րը նվիր ված են այդ հար ցե րին: 
Դրան ցում նա խա տես ված են հետ ևյալ դեպ քե րը՝ 

– ե թե ներ կայաց վում են ան վա վեր (վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տը լրա ցած) ՀՀ քա ղա
քա ցու ան ձնա գիր կամ նույ նա կա նաց ման քա րտ, կա մ՝ օգ տա գո րծ ման հա մար ոչ պի
տա նի ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր կամ նույ նա կա նաց ման քա րտ, կա մ՝ ՀՀ ի րա վա
սու մա րմ նի կող մից տր ված զին վո րա կան գր քույկ կամ կցա գր ման վկայա կան, կա մ՝ 
նախ կին ՀԽՍՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր և դի մումն ըն դու նած հյու պա տո սա կան հիմ
նար կի նս տա վայր պե տու թյան կամ հյու պա տո սա կան տա րա ծա շր ջա նի պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լը ժխ տող փաս տա թուղթ, կամ ՀՀում փա խս տա կան ճա
նաչ ված և ա պաս տան ստա ցած ան ձի, ՀՀում բնա կու թյան ի րա վունք ու նե ցող՝ քա ղա
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի այդ կար գա վի ճա կը հիմ նա վո րող և ինք նու թյու նը հաս
տա տող փաս տա թուղթ, ա պա ան ձի ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը պա րզ վում է 
ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րի հի ման վրա, մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, 

– ե թե չի ներ կայաց վում վե րո հի շյալ փաս տա թղ թե րից ոչ մե կը, ներ կայաց վող փաս
տա թուղ թը կաս կած է հա րու ցում (առ կա են չհաս տատ ված ջն ջում ներ կամ ուղ ղում
ներ, լու սան կա րի փոխ ման հետ քեր, կնիք նե րը կամ դրոշ մակ նիք նե րը հս տակ չեն, 
փաս տա թուղթն ա ռա վե լա պես մաշ ված է կամ առ կա են այլ հիմ նա վոր փաս տա կան 
հան գա մա նք ներ), ա պա ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա տար
վում է ՀՀ բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում պահ վող տվյալ նե րի հի ման վրա: 
Ընդ ո րում այդ ստու գու մը կա տար վում է հետ ևյալ ե ղա նակ նե րո վ՝

– «Է լե կտ րո նային հյու պա տո սու թյուն» հա մա կար գի մի ջո ցով: Հյու պա տո սա կան հիմ
նար կի կող մից հա մա կար գի մի ջո ցով ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար
զու մը կա տար վում է մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե բնակ չու թյան պե
տա կան ռե գի ստ րում առ կա են ան ձի ան հա տա կան տվյալ նե րը և է լե կտ րո նային լու
սան կա րը: Այդ պի սի տվյալ նե րի բա ցա կայու թյան կամ դրա նց ո րո շա կի ան հա մա պա
տաս խա նու թյուն նե րի դեպ քում՝ նա խա րա րու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար կի 
կող մից հա մա կար գի մի ջո ցով մե կօ րյա ժամ կե տում հար ցում է կա տար վում ՀՀ կա
ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու
թյուն: Վեր ջի նս հար ցումն ստա նա լուց հե տո ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
տվյալ ան ձի լու սան կա րով ան ձնագ րային գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի մու մը 
թվայ նաց նում և հա մա կար գի մի ջո ցով ու ղար կում է հար ցու մը կա տա րո ղին: Ոս տի կա
նու թյան կող մից լրա ցու ցիչ ստու գում նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րին հար ցում ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նշ ված ժամ կե
տը ոս տի կա նու թյան կող մից կա րող է եր կա րա ձգ վել ա ռա վե լա գույ նը տա սն աշ խա
տան քային օ րով: Նա խա րա րու թյու նը ոս տի կա նու թյան պա տաս խա նն ստա նա լուց հե
տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում է լե կտ րո նային ե ղա նա կով պա տաս խա նն 
ու ղար կում է հար ցու մը կա տա րած հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ:

– հա մա կար գի բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն 
հար ցում կա տա րե լու մի ջո ցով: Հար ցու մը կա տար վում է հյու պա տո սա կան հիմ նար կի 
կող մից դի մումն ըն դու նե լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ է լե կտ
րո նային ե ղա նա կով: Նա խա րա րու թյու նում հար ցումն ստա նա լուց հե տո հա մա կար գի 
մի ջո ցով կա տար վում է ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար զում և պա տաս
խա նն է լե կտ րո նային ե ղա նա կով ու ղա րկ վում է հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ: Այս գոր
ծո ղու թյու նը կա տար վում է մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:
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– վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի՝ ՀՀ ան ձնա գիր ստա ցած չլի նե լու դեպ քում՝ ան ձի 
քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա տար վում է Կար գով սահ ման ված փաս տա թղ թե րը 
ներ կայաց նե լու պա հից մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում,

– ե թե ան ձը չի ներ կայաց նում իր ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող որ ևէ 
փաս տա թուղթ կամ հան դես է գա լիս կե ղծ տվյալ նե րով, ա պա ան ձի ինք նու թյան և 
քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա րող է կա տար վել նաև ռե ադ մի սի այի հա մա ձայ նագ
րով սահ ման ված հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում կայաց րած ո րոշ ման հի ման վրա:

Հան րա գու մա րի բե րե լով վե րոգ րյալ կե տե րը փաս տե նք որ Հյու պա տո սա կան հիմ նար կը 
վե րա դար ձի վկայա կա նը տրա մադ րում է ան ձի ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը պար
զե լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: Ան ձի ին քու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան 
պար զու մը տևում է ևս մեկ աշ խա տան քային օր: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն դեպ քե րը 
երբ ան ձի տվյալ նե րը բա ցա կայում են բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում կամ առ կա է 
դրա նց ո րո շա կի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն: Այս դեպ քում ոս տի կա նու թյա նը հար ցում 
կա տա րե լու, պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար պա հա նջ վում է մի նչև 5 աշ խա տան քային օր, 
իսկ ա ռան ձին ա ռա վել բա րդ դեպ քե րում՝ 12 օր: 

Ի նչ պես ար դեն վեր ևում նշե ցի նք ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րի շր ջա նա կում վե րա դար
ձի հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թի տրա մա դր ման ա ռա ջին պայ մա նն այն էր որ հե տըն
դուն ման դի մու մի վե րա բե րյալ լի նի դրա կան պա տաս խան: Ին չը կա րող է լի նել մի այն մի 
դեպ քում՝ երբ ան ձի ինք նու թյունն ու քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տատ ված են կամ առն վա զն 
են թա դր վում են, ին չից էլ հետ ևում է որ ըստ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ հաս տատ ված 
կար գի, այս ան ձա նց վե րա դար ձի վկայա կա նը պե տք է տրա մա դր վի մեկ աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում: 

Ա մեն դեպ քում հա մա ձայ նագ րում նշ ված ե ռօ րյա ժամ կե տը ամ րա գր ված է նաև «ՀՀ ի և 
ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին 
հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ո րոշ ման նախագծի 
1ին հա վել վա ծի 21րդ կե տում:

 
Ա նհ րա ժե շտ է նշել որ մտա հո գու թյան տե ղիք են տա լիս ոչ այն քան փաս տա թղ թի 

տրա մա դր ման ժամ կետ նե րը, որ քան այն փաս տա թղ թե րը, ո րո նք պա հա նջ վում են ան-
ձի ին քու թյան հաս տատ ման հա մար:

 Ըստ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 2րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված Կար գի 12րդ և 13րդ 
կե տե րի՝ «Ան ձի ինք նու թյու նը պար զե լու հա մար ներ կայաց ված տվյալ նե րը՝ լու սան կա րը և 
մյուս ան հա տա կան տվյալ նե րը, հա մե մատ վում են ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րում առ կա 
կամ բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում պահ վող տվյալ նե րի հետ: Ան ձի ինք նու թյու նը 
հա մար վում է պա րզ ված, ե թե հա մե մատ վող բո լոր ան հա տա կան տվյալ նե րը հա մը նկ նում 
են: Ան հա տա կան տվյալ նե րի (լու սան կար, ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, ծնն դյան ամ սա
թիվ, ա միս, տա րե թիվ և այլն) ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում վե րա դար ձի վկայա
կա նի տրա մադ րու մը մե րժ վում է»: 

ՀՀի հա մար ու ժի մեջ մտած ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րա րկ ման պրակ տի կան 
ցույց է տա լիս որ այս տեղ խն դիր ներ են ա ռա ջա նում: Դի տար կե նք դա կո նկ րետ օ րի նա կով: 
«ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նագ րի շր ջա նա կում ռու սա կան կող մից ստաց
վել է հար ցում՝ ան ձի քա ղա քա ցի ու թյու նը պար զե լու վե րա բե րյալ: Այդ նպա տա կով ՀՀ տա
րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյան կող մից 
գրու թյուն է ու ղա րկ վել ՀՀ Ոս տի կա նու թյան ԱՎՎ, ո րի ար դյուն քում պա րզ վել է, որ չնայած 
այդ ան ձին չի տր վել ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր, բայց նա հան դի սա նում է ՀՀ քա ղա քա ցի՝ 
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իր ծնող նե րի ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձե ռք բե րե լու հիմ քով: Սա կայն ՀՀ հա մա պա տաս խան 
հյու պա տո սու թյան կող մից ան ձին չի տրա մա դր վել վե րա դար ձի վկայա կան, պա հան ջե լով 
ի րա կա նաց նել ան ձի լու սան կա րային նույ նա կա նա ցում, ի րե նց կող մից ու ղա րկ ված վե րոն
շյալ ան ձի լու սան կա րի հի ման վրա: ՀՀ ոս տի կա նու թյան ԱՎՎի հա մար հնա րա վոր չի ե ղել 
այդ լու սան կա րի հի ման վրա ի րա կա նաց նել նու նա կա նա ցում, քա նի որ, ինչ պես նշել ենք 
վեր ևում, տվյալ ան ձը չի ստա ցել ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր և բնա կա նա բար նրա կող մից 
ներ կայաց ված թիվ 1 ձևի դի մու մի նմու շը չէր կա րող գույու թյուն ուե նա նալ:

Ս րա նից բա ցի, պա տա հում են դեպ քեր երբ ԱՎՎում պահ վող լուս նա կա րը կա րող է 
լի նել բա վա կա նին վաղ շր ջա նի և դրա նով դժ վար է նույ նա կա նաց նել ան ձին: Այս պի սով 
ստե ղծ վում է կա խար դա կան շր ջան, ո րի պատ ճա ռով մար դիկ չեն կա րո ղա նում հայ րե նիք 
վե րա դառ նալ: 

Ս տե ղծ ված ի րա վի ճա կը ՄՊԾ պե տը ներ կայաց րել է ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա
րին ուղղ ված իր նա մա կում, նշե լով որ մեր քա ղա քա ցի նե րի շա հե րից ել նե լով ա ռա ջար կում 
է քն նար կել և վե րա նայել ան ձի փաս տա թղ թային նույ նա կա նա ցու մից հե տո հյու պա տո սու
թյան կող մից լու սան կա րային նույ նա կա նաց ման լրա ցու ցիչ պա հան ջի ներ կայա ցու մը: 

Մեր կար ծի քով ևս ան հրա ժե շտ է քն նար կել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011թ.-ի մար տի 
24-ի թիվ 297-Ն ո րոշ ման մեջ հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հար ցը, 
հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ ե թե ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով ան գամ ի րա-
կա նց վի սխալ տե ղա փո խում և դա պա րզ վի հե տա գայում, ա պա ռե ադ մի սի ոն հա մա-
ձայ նա գի րը թույլ է տա լիս մյուս կող մի մի ջոց նե րի հաշ վին կազ մա կեր պել տվյալ ան ձի 
վե րա դար ձը դե պի այդ եր կիր:

 Վե րա դառ նա լով վե րա դար ձի վկայա կա նին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին, փաս տե նք որ 
վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի վա վե րա կա նու թյու նը պե
տք է կազ մի 120 օր: 

 Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման մեջ այդ մա սին աս վում է հետ ևյա լը « Վե րա դար ձի վկայա
կա նը տրա մա դր վում է մեկ ա միս ժամ կե տով: Ռե ադ մի սի այի հա մա ձայ նագ րով նա խա տես
ված դեպ քում այն կա րող է տրա մա դր վել տվյալ հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված ժամ կե
տով»: 

Ի նչ պես տես նում ենք այս տեղ նույն պես ա պա հով ված է հա մա ձայ նագ րի պա հան ջը:
Հա ջո րդ պայ մա նը վե րա բե րում է հետ ևյա լին՝ ե րեք օր վա ըն թաց քում Հայաս տա նի կող

մից փաս տա թուղ թը չտ րա մադ րե լու դեպ քում ԵՄն ի րեն ի րա վունք է վե րա պա հում ան ձին 
հետ ու ղար կել ԵՄ վտար ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թով: 

Այս փաս տա թղ թի հետ կապ ված հար ցե րը ա ռա վել ման րա մա սն ի տար կե նք ստո րև՝ 
7.2 կե տում:

 Վե րա դառ նա նք Հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 5րդ կե տին ո րը նույն պես վե րա բե րում 
էր ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թին, այն տեղ աս վում է որ՝ «Ե թե ի րա վա կան կամ փաս տա
ցի պատ ճառ նե րով հա մա պա տաս խան ան ձը չի կա րող փո խա դր վել սկզբ նա պես տր ված 
ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի վա վե րա կա նու թյան ըն թաց քում, Հայաս տա նի ի րա վա սու 
դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը ե րեք օր վա ըն թաց քում 
և ան վճար տրա մադ րում է նոր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ միև նույն վա վե րա կա նու
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծո վ։ Ե թե Հայաս տա նը ե րեք օր վա ըն թաց քում չի տրա մադ րում 
նոր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը, ա պա են թա դր վում է, որ այն ըն դու նում է ԵՄ վտար
ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը»:

Կա ռա վա րու թյան վե րո հի շյալ ո րոշ ման մեջ այս մա սին բնա կա նա բար որ ևէ խո սք չկա, 
փո խա րե նը այս դրույթն ամ րա գր ված է «ՀՀ ի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող 
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ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վող 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ո րոշ ման նա խագ ծի 1ին հա վել վա ծի 21րդ կե տում:

 Կար ծում ենք որ վե րո հի շյալ ո րո շու մը ըն դու նու մից հե տո բա վա րար հի մք կլի նի նոր 
ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի տրա մա դր ման հա մար:

7.2 ՀՀ կող մից հե տըն դուն ման կամ տա րա նց ման են թա կա ան ձանց 
տեղա փոխ ման եր թու ղու և օր վա մա սին ի րա վա սու մա րմ նին 
տեղեկաց նե լը 

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ-
վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» Հա մա ձայ նագրի 
12-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ «Չ խախ տե լով 7(2) հոդ վա ծի դրույթ նե րը՝ մի նչև 
ան ձի վե րա դար ձը, հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը եր կու աշ
խա տան քային օր վա ըն թաց քում հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րին 
նա խա պես գրա վոր ծա նու ցում են փո խա դր ման ժամ կետ նե րի, մուտ քի ան ցա կե տի, հնա
րա վոր ու ղեկ ցող նե րի և փո խա դր մա նը վե րա բե րող այլ տե ղե կու թյուն նե րի մա սին»:

ՀՀի հա մար ու ժի մեջ մտած ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի փոր ձը ցույց է տա լիս որ 
այս ժամ կետ նե րը եր բե մն խա խտ վում են հար ցում ու ղար կող պե տու թյան կող մից և ան գամ 
լի նում են դեպ քեր երբ ան ձի վե րա դար ձի մա սին ծա նու ցու մը ստաց վում է ան ձի վե րա
դար ձի հա մար նշա նակ ված օ րից հե տո: Սա ան շուշտ խն դիր է և ա ռան ձին քն նա րկ ման 
կա րիք ու նի հա մա ձայ նագ րի կո ղմ հան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու մար-
մին նե րի հետ: 

Մ նա ցած բո լոր դեպ քե րում այս հար ցը հան գում է հա մա կա րգ ման ա պա հով մա նը հա
մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման գոր ծըն թա ցում նե րառ ված ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի մի ջև, և 
ան հրա ժե շտ է այն պա տա ճա ռով որ վե րա դար ձող ան ձա նց ան մի ջա կա նո րեն ըն դու նող 
և Հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա վա սու մար մին նե րը տար բեր են: Ա ռա ջին 
դեպ քում դա ՀՀ Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան Սահ մա նա պահ զոր քե րն են, իսկ 
երկ րոր դում՝ ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռայու թյու նը: 

Վե րո հի շյալ խնդ րի հետ կապ ված ինչ հար ցեր են այ սօր տե սա նե լի 
•	 Ի նչ պես հետ ևում է Հա մա ձայ նագ րի 12րդ հոդ վա ծի 1ին կե տից, ան ձի փո խա

դրման մա սին հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մար մի նը տե ղե կաց վում է 
եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ մի նչև ան ձի վե րա դար ձը: Սա նշա նա
կում է որ այս տե ղե կատ վու թյու նը եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ի րա
վա սու մա րմ նի ց՝ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նից պե տք է հաս նի Սահ
մա նա պահ զոր քե րին: Ներ կայումս ՄՊԾն այդ տե ղե կատ վու թյունն ու ղար կում է 
ԱԱԾին, խնդ րե լով ի րա զե կել սահ մա նա պահ զոր քե րին: 
Մեր կար ծի քով նման ձևը վե րա նայ ման կա րիք ու նի: Անհ րա ժե շտ է որ պեսզի 
ու ղիղ հա ղոր դա կա ցու թյուն սահ ման վի այս եր կու մար մին նե րի՝ ՄՊԾ-ի և 
Սահ մա նա պահ զոր քե րի մի ջև, մի ա ժա մա նակ տե ղե կաց նե լով նաև Ազ գային 
ան վտան գու թյան ծա ռայու թյա նը: Հա ղոր դա կա ցու թյան նման ձևը հնա րա-
վո րու թյուն կտա որ վե րա դա րձ վող ան ձի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
Սահ մա նա պահ զոր քե րի հա մար հա սա նե լի լի նի ժա մա նա կին և ա ռա նց ու-
շա ցում նե րի: 

•	 Հ նա րա վոր է որ ան ձի փո խա դր ման հետ կապ ված ինչինչ ա ջակ ցու թյան ան հրա
ժեշ տու թյուն լի նի հայ կա կան կող մից: Անհ րա ժե շտ է որ սահ մա նային ծա ռայու թյան 
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աշ խա տա կից նե րը տե ղյակ լի նեն այդ մա սին և պատ րա ստ լի նեն ցու ցա բե րե լու 
ի րե նց ա ջակ ցու թյու նը:

•	  Ցան կա լի է որ վե րա դա րձ ված ան ձա նց վե րա բե րյալ հա վաք վի ամ բող ջա կան տե
ղե կատ վու թյուն, ին չը օգ տա կար կլի նի ինչ պես այդ ան ձա նց վե րա բե րյալ վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք ման տե սան կյու նից, այն պես էլ կօգ նի հետ ևել կո
նկ րետ դեպ քե րի ըն թաց քին (ռե ադ մի սի այի վե րա բե րյալ դի մու մը ըն դուն վեց, թե 
մե րժ վեց, ան ձը վե րա դա րձ վեց թե ոչ, խն դիր ներ ա ռա ջա ցան թե ոչ և այլն):

7.3 ԵՄ –ի՝ վտար ման նպա տա կով տր վող ստան դա րտ ճամ փոր դա կան 
փաս տա թուղ թը: 

Պե տք է նշել որ մի նչ այժմ ՀՀի կող մից ստո րա գր ված ռե ադ մի սի ոն ոչ մի հա մա ձայ նագ
րում այս փաս տա թղ թի մա սին չի հի շա տակ վում, այլ կե րպ ա սած, սա ա ռա ջին ան գա մն է 
որ Հայաս տա նն ըն դու նում է որ ան ձը կա րող է վե րա դա րձ վել նաև այս փաս տա թղ թով: 

Ի ՞նչ է ի րե նից ներ կայաց նում ԵՄ –ի՝ վտար ման նպա տա կով տր վող ստան դա րտ ճամ
փոր դա կան փաս տա թուղ թը (Հա վել ված 4) և ե՞րբ է այն դր վել շր ջա նա ռու թյան մեջ: 

«Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի վտար ման նպա տա կով ստան դա րտ ճամ փոր դա կան 
փաս տա թղ թի ըն դուն ման վե րա բե րյալ» ե րաշ խա վո րու թյու նը (recommendation) ըն դուն
վել է 1994թ. նոյեմ բե րի 30ին: Կա րե լի է են թադ րել որ նման փաս տա թղ թի ըն դուն ման 
հա մար պատ ճառ նե րից մե կը կա րող էր լի նել ԽՍՀՄ փլուզ ման հետ ևան քով դե պի եվ րո
պա կան երկր ներ ուղղ ված մե ծա ծա վալ միգ րա ցի ոն հոս քե րի դեմ պայ քա րե լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը: 

Ե րաշ խա վո րու թյան բո վան դա կու թյու նը հետ ևյա լն է՝
•	  դի տար կե լով ան դամպե տու թյուն նե րի տա րած քում եր րո րդ երկր նե րի քա ղա քա

ցի նե րի չար տոն ված իմ միգ րա ցի այի, կա ցու թյան և աշ խա տան քի դեմ պայա քա րը 
որ պես ընդ հա նուր հե տա քրք րու թյան ա ռար կա, 

•	 հաշ վի առ նե լով որ 1994թ. աշ խա տան քային ծրագ րում վտար ման չա փա նիշ նե րի 
ի րա գո րծ ման վե րա բե րյալ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հա մար վել է գե րա կա ուղ ղու
թյուն,

•	 նկա տի ու նե նա լով որ ան դամ պե տու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը դժ վա րու թյուն
ներ է ու նե նում ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թեր չու նե ցո ղ՝ ի րե նց երկր նե րից վտար
ման են թա կա եր րո րդ երկր ներ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տ

•	 ցան կու թյուն ուե նա լով բա րե լա վել վտար ման չա փա նիշ նե րի ի րա գո րծ ման ար դյու
նա վե տու թյու նը 

Ե րաշ խա վոր վում է որ՝
1995թ. հուն վա րի 1ից սկ սած, ստան դա րտ ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը ո րը վա վե

րա կան է մե կան գա մյա ճամ փոր դու թյան հա մար, կօգ տա գո րծ վի բո լոր ան դամ պե տու
թյուն նե րի կող մից եր րո րդ երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի վտար ման դեպ քում:

 Փաս տա թուղ թը կըն դուն վի վտա րումն ի րա կա նաց նող ան դամ պե տու թյան լեզ վով:
 Փաս տա թուղ թը որ տեղ ան հրա ժե շտ Է կթա րգ ման վի եր կու լեզ վո վ՝ ան գլե րեն և ֆրան

սե րեն:
Ի նչ պես նշե ցի նք փաս տա թուղ թը մի նչ այժմ չի կի րառ վել ՀՀում, այդ իսկ պատ ճա ռով 

ան հրա ժե շտ է որ պես զի փաս տա թուղ թը՝ որ պես ՀՀ մուտք գոր ծե լու ի րա վունք տվող փաս
տա թուղթ պաշ տո նա պես տրա մա դր վի ՀՀ ԱԱԾ սահ մա նա պահ ծա ռայու թյա նը, իսկ վեր
ջի նս էլ այն տրա մադ րի ՀՀ սահ մա նային ան ցման բո լոր կե տե րին: 

Այդ նպա տա կով «ՀՀ ի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն
դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի 
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մա սին» ո րոշ ման նա խագ ծի 4-րդ կե տով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան տնօ րե նին հա նձ նա րար վում է 
ա պա հո վել վտար ման նպա տա կով Եվ րո պա կան Մի ու թյան կող մից տր վող ճամ փոր դա
կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես ՀՀ մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն տվող 
ստան դա րտ փաս տա թուղթ: 

Գո րծ նա կա նում, այդ փաս տա թղ թի օգ տա գո րծ ման ա պա հո վու մը պե տք է տե ղի ու նե նա 
հետ ևյալ մե խա նիզ մով՝ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև 
ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա
ձայ նա գի րն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո, հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա վա սու 
մար մի նը՝ ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա
ռայու թյու նը պե տք է դի մի հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման հա մար ԵՄ կող մից պա տաս խա
նա տու մա րմ նին՝ խնդ րե լով պաշ տո նա պես տրա մադ րել «Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի 
վտար ման նպա տա կով ստան դա րտ ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ այն ՀՀ ազ գային ան
վտան գու թյան ծա ռայու թյա նը տրա մադ րե լու նպա տա կով: 

7.4 Հա մա ձայ նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
մոնի թո րին գը 

Հա մա ձայ նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մո նի թո րին գի ա պա
հով ման և ծա գող խն դիր նե րը քն նար կե լու նպա տա կով «ՀՀ ի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ
վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րի կի
րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 5րդ կե
տով նա խա տես ված է ստեղ ծել Միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խումբ: 

Ո րոշ ման 2րդ հա վել վա ծով հաս տատ վում է աշ խա տան քային խմ բի կազ մը, այն է՝ 
ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու
թյան պետ (աշ խա տան քային խմ բի ղե կա վար)
ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ներ կայա ցու ցի չ
ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան ներ կայա
ցու ցի չ
ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ոս տի կա նու թյան ներ կայա ցու ցի չ

 
Ի ՞նչ հար ցեր են այ սօր տե սա նե լի կապ ված աշ խա տան քային խմ բի ձևա վոր ման և 

գոր ծու նե ու թյան հետ. 
•	 ի ՞նչ լի ա զո րու թյուն ներ է ու նե նա լու աշ խա տան քային խում բը: Արդյոք խում բը կա

րող է ի րա վա սու թյուն ու նե նալ քն նար կե լու և ո րո շում ըն դու նե լու կո նկ րետ ռե
ադ մի սի ոն հայ ցի վե րա բե րյալ: Մեր կար ծի քով ճի շտ կլի ներ աշ խա տան քային 
խմ բին օժ տել նման լի ա զո րու թյա մբ, քա նի որ հատ կա պես ա րա գաց ված ըն-
թա ցա կար գով ստաց վող դի մում նե րի դեպ քում, երբ ան հրա ժե շտ է 2 օր վա 
ըն թաց քում պա տաս խա նել հայ ցա դի մու մին, աշ խա տա նք նե րը հնա րա վոր 
կլի նի ա ռա վել ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել ե թե խմ բի ան դամ նե րը օ պե-
րա տիվ կեր պով հա մա տեղ քն նար կեն և ո րո շում ըն դու նեն կո նկ րետ դեպ քի 
վե րա բե րյալ; 

•	 ա րդյոք ան հրա ժե ՞շտ է աշ խա տան քային խմ բի աշ խա տա կար գի ըն դու նու մը մի նչև 
խմ բի կող մից իր աշ խա տա նք նե րը սկ սե լը: Մեր կար ծի քով նպա տա կա հար մար 
է որ խում բը սկ սի աշ խա տել, և աշ խա տա նք նե րի ըն թաց քից ել նե լով ա վե-
լի ուշ, օ րի նակ 6 ա միս հե տո ըն դուն վի խմ բի աշ խա տա կար գը: Նման մո-
տե ցու մը հնա րավ րու թյուն կտա աշ խա տա կար գը հնա րա վո րի նս մո տեց նել 
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ի րա կա նու թյա նը և դրա նում նե րա ռել այն գոր ծա ռույթ նե րը ո րո նք խումբն ի 
զո րու է և պե տք է ի րա կա նաց նի; 

•	 ի նչ պես, ինչ մե խա նի զմ նե րով պե տք է ի րա կա նաց վի հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց
ման մո նի թո րին գը: Քա նի որ խմ բում նե րգ րավ ված են լի նե լու այն պե տա կան 
մար մին նե րի պաշ տո նյա նե րը ո րո նք պա տաս խա նա տու են հա մա ձայ նագ րի 
կի րա րկ ման հա մար, ստաց վում է որ ի րե նք պե տք է մո նի թո րին գի են թար-
կեն ի րե նց իսկ գոր ծու նե ու թյու նը, ին չը կա րող է լի նել ոչ լի ար ժեք և ամ բող-
ջու թյա մբ չար տա ցո լել ի րա կա նու թյու նը: Գոր ծըն թա ցի նկատ մա մբ ա ռա վել 
լի ար ժեք մո նի թո րի նգ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ա ռա ջար կում ենք խմ բի 
աշ խա տան քե րում նե րգ րա վել մի ջազ գային և հա սա րա կա կան կա զմ կեր պու-
թյուն նե րի, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին:

 8. ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ ՍՏԱՑ ՎՈՂ ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵՐԻ 
ՔՆՆԱՐԿ ՄԱՆ Ա ՊԱ ՀՈՎ ՄԱ ՆՆ ՈՒՂՂ ՎԱԾ ՀՀ ԵՆ ԹԱՕ ՐԵ ՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ 

ԱԿՏԵՐԸ 

 8.1 ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22–N 1360–Ն 
ո րոշումը 

ՀՀի կող մից ստո րա գր ված երկ կո ղմ ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րե րի կի րար կումն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22 –
ին ըն դուն վել է «Օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող 
ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում օ տա րե րկ րյա պե տու
թյուն նե րից ստաց վող դի մում նե րը ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նար կե լու կար գը 
հաս տա տե լու և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2009թ. սեպ տեմ բե րի 17ի N 1073Ն և 2005թ. հոկ
տեմ բե րի 20ի N 1795ն ո րո շում նե րն ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու մա սին» N 1360–Ն ո րո շու մը 
(Հա վել ված 5):

 Հի շյալ ո րոշ մա մբ, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ
վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում՝ ՀՀ հա մար լի ա
զոր մար մին Է ճա նաչ վել ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն 
պե տա կան ծա ռայու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, ո րոշ ման դրույթ նե րը չեն տա րած վել ու ժի մեջ 
մտած այն մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վրա, ո րոն ցով նա խա տես ված են պայ մա նագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տու այլ ի րա վա սու մար մին ներ /օ րի նակ՝ Բե նի լյուք
սի պե տու թյուն նե րի, Գեր մա նի այի Բուլ ղա րի այի հետ հա մա ձայ նագ րե րի դեպ քում՝ դա Ար
տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյունն է, Դա նի այի դեպ քում՝ Ոս տի կա նու թյան Անձ նագ րային 
և վի ազ նե րի վար չու թյու նը/: 

Ա նհ րա ժե շտ է նկա տել «ՀՀի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից հե տո, ան հրա
ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ ո րոշ ման մեջ ամ րագ րել այն դրույ թը որ ո րո շու մը չի տա րած
վում ՀՀի և ԵՄի մի ջև ռեդ մի սի ոն հա մա ձայ նագ րի կի րառ ման վրա: Հի շա տակ ված փո փո
խու թյունն ըն դուն վեց ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.03.14 N 289Ն ո րոշ մա մբ, ո րով ո րոշ ման մեջ 
ա վե լաց վեց նոր 5.1 կետ հետ ևյալ բո վան դա կու թյա մբ՝ « Սույն ո րոշ ման դրույթ նե րը չեն տա
րած վում « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ
վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նագ րի կի րառ ման հետ կապ
ված հա րա բե րու թյուն նե րի վրա»: 
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8.2 ՀՀ Վար չա պե տի 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի N 1228-Ա ո րո շու մը 
«ՀՀի և ԵՄի մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ

մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի կի րար կումն ա պա հո վե լու նպա տա կով 2012 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 12ին ըն դուն վել է ՀՀ Վար չա պե տի թիվ 1228Ա ո րո շու մը « Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյուն  Եվ րո պա կան Մի ու թյուն հե տըն դուն ման / ռե ադ մի սի այի/ մա սին հա մա
ձայ նագ րից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» (Հա վել ված 4): 

Այդ ո րոշ մա մբ սահ ման ված են այ պես ա սած նա խա պատ րաս տա կան բնույ թի մի ջո ցա
ռում ներ ո րո նք միտ ված են հա մա ձայ նագ րի կի րա կու մը ՀՀում պատ շաճ մա կար դա կով 
ա պա հով մա նը: Մաս նա վո րա պես նա խա տես վում է՝ 

•	 ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա
յու թյան աշ խա տա կազ մի աշ խա տող նե րի թի վն ա վե լաց նել մե կով՝ հա մա ձայ նագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ի րա վա սու մա րմ նի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ա պա հով ման նպա տա կով;

•	  կազ մա կեր պել ու սու ցում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում նե րառ ված մար մին նե րի 
(ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան սահ
մա նա պահ ծա ռայու թյուն, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, ՀՀ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն, ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա
րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյուն) աշ խա տող նե րի հա մար; 

•	 Ա պա հո վել հե տըն դուն ման ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով ստաց ված հայ ցե րին 2 
աշ խա տան քային օր վա, իսկ սո վո րա կան ըն թա ցա կար գով՝ 12 օ րա ցու ցային օր վա 
ըն թաց քում պա տաս խա նե լու հնա րա վո րու թյու նը, այդ նպա տա կով՝
 ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի տե ղե կատ վա կան բա զայից օգտ վե լու՝ ՀՀ տա
րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյա նը 
հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում;
 ՍԷ ԿՏ հա մա կար գից՝ օ դային ճա նա պար հով կա տար ված ել քե րի մա սին տվյալ
նե րի՝ ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռայու թյա նը հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում 

•	 ա պա հո վել հե տըն դուն ման են թա կա ան ձին 6 ամս վա վա վե րա կա նու թյան ժամ կե
տով վե րա դար ձի վկայա կա նի ան վճար տրա մադ րու մը՝ 3 աշ խա տան քային օր վա 
ըն թաց քում; 

•	 Ա պա հո վել ան ձի նույ նա կա նաց ման նպա տա կով հար ցազ րույ ցի կազ մա կեր պու
մը հա մա պա տաս խան պե տու թյու նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյան 
կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար կի կող մից 

Պե տք է նշել որ վե րը նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րը գրե թե ամ բող ջու թյա մբ կա տար
վել են, ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ստեղ ծե լով հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման հա մար: 

 8.3 ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014թ. մար տի 19-ի N 300 –Ն ո րո շու մը 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 2014թ. մար տի 19ին ըն դուն վեց « Հայաս տա նի Հան րա

պե տու թյան և եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե
տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի կի րա կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում
ների մա սին» թիվ 300Ն ո րո շու մը: 

Ո րո շու մից հետ ևում է որ ռե ադ մի սի ոն գոր ծըն թա ցում նե րառ ված են հետ ևյալ մար մին
նե րը՝

•	 ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա
ռայու թյուն (ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ)

•	 ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն (ՀՀ ԱԳՆ)
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•	 ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րե րի և վի զա նե րի վար չու թյուն (ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
ԱՎՎ)

•	 ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյուն (ԱԱԾ) 
Ո րոշ մա մբ ՀՀի հա մար լի ա զոր մար մին է ճա նաչ վում ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման 

նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը:
 Ո րոշ ման հա մա պա տաս խան, Հա մա ձայ նագ րով ստա նձ նած հա նձ նա ռու թյուն նե րի կա

տար ման ըն թաց քի նկատ մա մբ մո նի թո րի նգ ի րա կա նց նե լու և ծա գող խն դիր նե րը քն նար
կե լու նպա տա կով նա խա տես վում է ստեղ ծել միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խումբ: 

Ո րոշ ման հա մա ձայն, Եվ րո պա կան Մի ու թյան ան դամ պե տու թյան տա րած քում ա ռա
նց թույլտ վու թյան բնակ վող ՀՀ, եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման, 
ինչ պես նաև ՀՀ տա րած քով եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի տա րա նց ման մա
սին դի մում նե րը ստաց վում են ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա
ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նում: Վեր ջի նս ի րա կա նաց նում է ստաց ված դի մում նե րի հաշ
վա ռու մը թղ թային և է լե կտ րո նային տար բե րակ նե րով: 

Ո րոշ մա մբ սահ ման վում է հե տըն դուն ման 3 տե սա կի (ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն
ման, եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման, եր րո րդ պե տու թյուն նե րի 
քա ղա քա ցի նե րի տա րա նց ման վե րա բե րյալ) դի մում նե րից յու րա քան չյու րին պա տաս խա նե
լու կա րգն ու ժամ կետ նե րը ո րի սխե մա տիկ պատ կե րը բեր ված է ստո րև՝

ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դի մում նե ր

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն, 
դի մու մի պա տաս
խա նի վե րա բե րյալ 
տե ղե կաց նում է ՀՀ 
ԱԳՆ-ին

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն, հե տըն դուն ման դի
մում նե րի պա տաս խա նը օ տա րե րկ
րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին է 
ուղար կում դի մու մը ստա նա լուց հե տո 12 
օ րա ցույ ցային օր վա ըն թաց քում

ՀՀ ոս տի կա նու թյան ԱՎՎ-ն դի մումնե
րի վե րա բե րյալ կար ծիք է հայտ նում 5 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ 
հաս տա տե լով կամ ժխ տե լով դի մու մում 
նշ ված ան ձի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե
նա լու փաս տը:

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն, 
դի մու մի պա տաս
խա նի վե րա բե րյալ 
տե ղե կաց նում է ՀՀ 
ԱԳՆ-ին:

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում
նե րի պա տաս խա նը 
օ տա րե րկ րյա պե տու
թյան ի րա վա սու մա րմ
նին է ու ղար կում դի մու
մը ստա նա լուց հե տո 12 
օ րա ցույ ցային օր վա 
ըն թաց քում

Հե տըն դուն ման դի մու մում նշ ված տվյալ նե րը չեն 
հայտ նա բեր վել ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի տե
ղե կատ վա կան բա զայում
Նույն օ րը, ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-Ն հե տըն դուն ման դի մումը ոս
տի կա նու թյան տե ղե կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա
ցան ցի մի ջո ցով ու ղար կում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան ԱՎՎ

Հե տըն դուն ման դի մումի 
մեջ նշված տվյալ նե րը 
հայտ նա բեր վել են ՀՀ քա
ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի 
տե ղե կատ վա կան բա զայում

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րը ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան տե ղե կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա ցան ցի մի ջո ցով, դի մու
մում նշ ված տվյալ նե րը հա մե մա տում է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի տե ղե կատ
վա կան բա զայի հետ:
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Եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դի մում նե ր

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րը ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում դրա նք ու ղար կում է ՀՀ 
ոստի կա նու թյուն

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը դի մում նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք է 
հայտ նում 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ հաս տա
տե լով կամ ժխ տե լով դի մու մում նշ ված ան ձի՝ ՀՀում բնա
կու թյան ի րա վունք տվող կա ցու թյան կար գա վի ճակ ու նե նա
լու կամ ՀՀ կող մից տր ված մուտ քի թույլտ վու թյան փաս տը

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րի պա տաս խա նը օ տա րե րկ րյա 
պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին է ու ղար կում դի մու մը ստա
նա լուց հե տո 12 օ րա ցույ ցային օր վա ըն թաց քում

 

Եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի տա րա նց ման մա սին դի մում նե ր

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րը ստա նա լուց հե տո մեկ աշ-
խա տան քային օր վա ըն թաց քում, դրա նք ու ղար կում է 
ՀՀ ոս տի կա նու թյուն և ՀՀ ԱԱԾ 

ՀՀ ԱԱԾ-ն դի մում նե րի վե րա բե րյալ ի րե նց 
կար ծի քը ու ղար կում է 1 աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում, ան հա մա ձայ նու թյան 
դեպ քում ներ կայաց նե լով հիմ նա վո րում 
մե րժ ման հիմ քե րի վե րա բե րյալ:

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը դի մում նե րի վե րա
բե րյալ ի րե նց կար ծի քը ու ղար կում է 1 աշ-
խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ան հա
մա ձայ նու թյան դեպ քում ներ կայաց նե լով հիմ
նա վո րում մե րժ ման հիմ քե րի վե րա բե րյալ:

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րի պա տաս խա նը օ տա րե րկ րյա պե
տու թյան ի րա վա սու մա րմնին է ու ղար կում դի մու մը ստա նա
լուց հե տո 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում

 Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման նա խագ ծով սահ ման վում է նաև ա րա գաց ված ըն թա ցա կար
գով ստաց վող դի մում նե րին պա տաս խա նե լու կա րգն ու ժամ կետ նե րը:
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Ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով ստաց վող դի մում նե ր

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մումնե րը ստա նա լուն պես, ՀՀ ԱԱԾ Սահ մա նային է լե
կտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի մի ջո ցով ստու գում 
է տվյալ ան ձի կող մից ՀՀ տա րած քից դի մու մը ներ կայաց րած օ տա րե րկ րյա 
պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նե լու փաս տը 
Ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նե լու փաս տը հաս տատ վե լու դեպ քում, ե թե 
դի մու մում նշ ված են ՀՀ քա ղա քա ցու վե րա բե րյալ տվյալ ներ, ՀՀ ՏԿՆ 
ՄՊԾ-ն ՀՀ ոս տի կա նու թյան տե ղե կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա ցան
ցի մի ջո ցով, դի մու մում նշ ված տվյալ նե րը հա մե մա տում է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
ան ձնագ րե րի տե ղե կատ վա կան բա զայի հե տ

Ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նե լու փաս տը հաս
տատ վե լու դեպ քում, ե թե դի մու մում նշ ված են եր
րո րդ պե տու թյան քա ղա քա ցու տվյալ ներ, ՀՀ ՏԿՆ 
ՄՊԾ-ն, դի մու մը ստա նա լու օ րը, ՀՀ ոս տի կա նու
թյան տե ղե կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա ցան
ցի մի ջո ցով այն ու ղար կում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
ԱՎՎ, ան ձի՝ ՀՀում բնա կու թյան ի րա վունք տվող 
կա ցու թյան կար գա վի ճակ ու նե նա լու կամ ՀՀ կող
մից տր ված մուտ քի թույլտ վու թյան փաս տը ճշ տե լու 
նպա տա կո վ

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րի 
պա տաս խա նը օ տա րե րկ րյա պե
տու թյան ի րա վա սու մա րմնին է 
ու ղար կում դի մու մը ստա նա լուց 
հե տո 2 աշ խա տան քային օր վա 
ըն թաց քում

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը ա րա
գաց ված ըն թա ցա կար գով ներ
կայաց ված դի մում նե րին պա
տաս խա նում է 1 աշ խա տան-
քային օր վա ըն թաց քում

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ն դի մում նե րի պա տաս
խա նը օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա
վա սու մա րմնին է ու ղար կում դի մու մը 
ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում



42

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵ Ր

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1

 ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻՐ 
Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջև 

ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սի ն
 
ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎՈՂ ԿՈՂ ՄԵ ՐԸ ՝
 
ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, այ սու հե տ՝ Մի ություն,
և
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, այ սու հե տ՝ Հայաս տան,

ՎՃ ՌԱ ԿԱՆ ԼԻ ՆԵ ԼՈՎ ամ րա պն դել ի րե նց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա նօ րի նա կան միգ
րա ցի այի դեմ ա ռա վել ար դյու նա վետ պայ քա րե լու հա մար,

 ՑԱՆ ԿԱ ՆԱ ԼՈՎ սույն Հա մա ձայ նագ րի մի ջո ցով և փո խա դար ձու թյան հի ման վրա ստեղ
ծել ա րագ և ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գեր այն ան ձա նց հայտ նա բեր ման և ան վտա նգ ու 
կա նո նա կա րգ ված վե րա դար ձի հա մար, ո րո նք չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա
րում Հայաս տա նի կամ Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կի տա րա ծք 
մուտք գոր ծե լու, այն տեղ գտն վե լու կամ բնակ վե լու հա մար պա հա նջ նե րին, և դյու րաց նե լու 
այդ պի սի ան ձա նց տա րան ցու մը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան ո գով,

 ՇԵՇ ՏԵ ԼՈՎ, որ սույն Հա մա ձայ նա գի րը չպե տք է սահ մա նա փա կի Մի ու թյան, դրա ան
դամ պե տու թյուն նե րի և Հայաս տա նի ի րա վունք նե րը, պար տա վո րու թյուն նե րը և պար
տա կա նու թյուն նե րը, ո րո նք բխում են մի ջազ գային ի րա վուն քից, և, մաս նա վո րա պես 
« Փա խս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 1951 թվա կա նի հու լի սի 28ի կոն վեն ցի այից՝ 
փո փոխ ված 1967 թվա կա նի հուն վա րի 31ի ար ձա նագ րու թյա մբ, ինչ պես նաև « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 1950 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 4ի կոն վեն ցի այից,

 ՀԱՇ ՎԻ ԱՌ ՆԵ ԼՈՎ, որ «Եվ րո պա կան մի ու թյան մա սին» պայ մա նագ րին և «Եվ րո պա
կան մի ու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին» պայ մա նագ րին կից ներ կայաց վա ծ՝ Ա զա տու թյան, 
ան վտան գու թյան և ար դա րա դա տու թյան տա րած քի վե րա բե րյալ Մեծ Բրի տա նի այի և 
Հյուսի սային Իռ լան դի այի Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան և Իռ լան դի այի դիր քո րոշ ման մա սին 
21րդ ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Մեծ Բրի տա նի այի և Հյու սի սային Իռ լան դի այի Մի ա
ցյալ Թա գա վո րու թյունն ու Իռ լան դի ան չեն մաս նակ ցի այս Հա մա ձայ նագ րի աշ խա տա նք
նե րին, ե թե նրա նք չտե ղե կաց նեն հա կա ռա կի մա սին ի րե նց ցան կու թյան վե րա բե րյալ՝ այդ 
Ար ձա նագ րու թյա նը հա մա պա տաս խան, 

ՀԱՇ ՎԻ ԱՌ ՆԵ ԼՈՎ, որ սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը, ո րո նք գտն վում են «Եվ րո
պա կան մի ու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին» պայ մա նագ րի V գլ խի եր րո րդ մա սի գոր ծո ղու
թյան ո լոր տում, չեն կի րառ վում Դա նի այի Թա գա վո րու թյան նկատ մա մբ՝ հա մա ձայն «Եվ րո
պա կան մի ու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին» պայ մա նագ րին և «Եվ րո պա կան մի ու թյան մա
սին» պայ մա նագ րին կից ներ կայաց վա ծ՝ Դա նի այի Թա գա վո րու թյան դիր քո րոշ ման մա սին 
22րդ ար ձա նագ րու թյան,
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 ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԵ ՑԻՆ ՀԵ ՏԵՎՅԱ ԼԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Հոդ ված 1
 Սահ մա նում նե րը

Սույն Հա մա ձայ նագ րի նպա տա կո վ՝
ա) « Պայ մա նա վոր վող կող մեր» նշա նա կում է Հայաս տա նը և Մի ու թյու նը.
բ) « Հայաս տա նի քա ղա քա ցի» նշա նա կում է ցան կա ցած ան ձ, ով ու նի Հայաս տա նի 

քա ղա քա ցի ու թյուն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա նը հա մա պա
տաս խան,

գ) «ան դամ պե տու թյան քա ղա քա ցի» նշա նա կում է ցան կա ցած ան ձ, ով ու նի ան դամ 
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն, ինչ պես սահ ման ված է Մի ու թյան նպա տակ նե րով.

դ) «ան դամ պե տու թյուն» նշա նա կում է Եվ րո պա կան մի ու թյան ցան կա ցած ան դամ 
պե տու թյուն, ո րի հա մար սույն Հա մա ձայ նա գի րը պար տա դիր բնույթ ու նի.

ե) «եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի» նշա նա կում է ցան կա ցած ան ձ, ով ու նի Հայաս տա նի 
կամ ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կի քա ղա քա ցի ու թյու նից բա ցի այլ քա ղա քա ցի ու
թյուն.

զ) « քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ» նշա նա կում է ցան կա ցած ան ձ, ով չու նի քա ղա
քա ցի ու թյուն.

է) «բ նա կու թյան թույլտ վու թյուն» նշա նա կում է իր տա րած քում բնակ վե լու թույլտ վու
թյուն՝ տր ված Հայաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կի կող մից: Դա չի նե
րա ռում ա պաս տա նի դի մու մի կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյան դի մու մի ու սում նա
սիր ման պա րա գայում իր տա րած քում մնա լու ժա մա նա կա վոր թույլտ վու թյուն նե րը.

ը) « վի զա» նշա նա կում է Հայաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կի կող մից 
տր ված թույլտ վու թյուն կամ ըն դուն ված ո րո շում, ո րը պա հա նջ վում է իր տա րա ծք 
մուտք գոր ծե լու կամ տա րած քով ան ցնե լու հա մար: Սա չի նե րա ռում օ դա նա վա
կայա նով տա րա նց ման վի զան.

թ) « հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյուն» նշա նա կում է այն պե տու թյու նը (Հայաս տա
նը կամ ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կը), ո րը ներ կայաց նում է հե տըն դուն ման դի
մում՝ սույն Հա մա ձայ նագ րի 8րդ հոդ վա ծի կամ տա րա նց ման դի մում՝ 15րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն.

ժ) « հար ցում ստա ցած պե տու թյուն» նշա նա կում է այն պե տու թյու նը (Հայաս տա նը կամ 
ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կը), ո րին հաս ցե ա գր ված է հե տըն դուն ման դի մու մը՝ 
սույն Հա մա ձայ նագ րի 8րդ հոդ վա ծի կամ տա րա նց ման դի մում՝ 15րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն.

ժա) «ի րա վա սու մար մին» նշա նա կում է Հայաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյուն նե րից 
մե կի ցան կա ցած ազ գային մար մին, ո րին վե րա պահ ված է սույն Հա մա ձայ նագ րի 
կի րար կու մը՝ դրա 20(1)(ա) հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան.

ժբ) « տա րան ցում» նշա նա կում է եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձի ան ցու մը հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քո վ՝ հար ցում ներ
կայաց րած պե տու թյու նից նշա նակ ման եր կիր ճա նա պար հոր դե լիս.

ժգ) « սահ մա նային տա րա ծք» նշա նա կում է գո տի, ո րը ձգ վում է 15 կի լո մե տր ան դամ 
պե տու թյուն նե րի և Հայաս տա նի նա վա հան գի ստ նե րի՝ նե րա ռյալ մաք սային գո տի
նե րի և մի ջազ գային օ դա նա վա կայան նե րի տա րա ծք նե րից: 
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Հոդ ված 2
 Հիմ նա րար սկզ բունք նե րը

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

– 1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մը նդ հա նուր հռ չա կագ
րի ց

– « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 4ի կոն վեն ցի այի ց

– 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16ի՝ Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գային դաշ նագ րից

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

– « Փա խս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 1951 թվա կա նի հու լի սի 28ի կոն վեն ցի
այից և դրա՝ 1967 թվա կա նի հուն վա րի 31ի՝ փա խս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա
բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նից:

 Հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը մաս նա վո րա պես ա պա հո վում է, վե րը թվա րկ ված մի
ջազ գային փաս տա թղ թե րի ներ քո ստա նձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս
խան, իր տա րա ծք հետ ըն դուն ված ան ձա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը:

 Հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նը պե տք է նա խա պատ վու թյուն տա կա մա վոր, այլ ոչ 
թե պար տա դր ված վե րա դար ձին, ե թե պատ ճառ ներ չկան հա վա տա լու, որ այն կխո չըն դո
տի ան ձի վե րա դար ձին հար ցում ստա ցած պե տու թյուն: 
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ԲԱ ԺԻՆ I
 ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍՈՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հոդ ված 3
 Սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դու նու մը 

1. Հայաս տա նը հետ է ըն դու նում, ան դամ պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա և ա ռա նց 
հե տա գա ձևա կան (ֆոր մալ) պա հա նջ նե րի, բա ցա ռու թյա մբ այն պա հա նջ նե րի, ո րո նք 
նա խա տես ված են սույն Հա մա ձայ նագ րով, բո լոր ան ձա նց, ով քեր չեն բա վա րա րում 
կամ այլևս չեն բա վա րա րում հար ցում ներ կայաց րած ան դամ պե տու թյան տա րա ծք 
մուտք գոր ծե լու, ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րի ն՝ պայ մա
նով, որ ա պա ցուց ված է կամ կա րող է հիմ նա վոր ված ձևով են թա դր վել, ներ կայաց
ված ա ռեր ևույթ (prima facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ նրա նք Հայաս տա նի 
քա ղա քա ցի ներ են:

2. Հայաս տա նը հետ է ըն դու նում նա և
– 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված ան ձա նց ան չա փա հաս չա մուս նա ցած ե րե խա նե րի ն՝ 

ան կախ նրա նց ծնն դյան վայ րից կամ քա ղա քա ցի ու թյու նի ց՝ բա ցի այն դեպ քե րից, 
երբ նրա նք ու նեն հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում բնա կու թյան ան կախ 
ի րա վունք կամ ու նեն այլ ան դամ պե տու թյան կող մից տր ված վա վեր բնա կու
թյան թույլտ վու թյուն և 

– 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված ան ձա նց ա մու սին նե րին, ով քեր ու նեն այլ քա ղա քա
ցի ու թյուն կամ չու նեն քա ղա քա ցի ու թյուն՝ պայ մա նով, որ նրա նք ու նե նան Հայաս
տա նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու ի րա վունք կամ ստա նա լու 
մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու ի րա վունք՝ բա ցի այն դեպ քե րից, երբ նրա
նք ու նեն հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նում բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք 
կամ ու նեն այլ ան դամ պե տու թյան կող մից տր ված վա վեր բնա կու թյան թույլտ
վու թյուն։

3. Հայաս տա նը հետ է ըն դու նում նաև ան ձա նց, ով քեր հրա ժար վել են Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից ան դամ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր
ծե լուց հե տո՝ բա ցի այն դեպ քե րից, երբ այդ ան ձա նց առն վա զն խոս տաց վել է հպա
տա կագ րում (նա տու րա լի զա ցի ա) ան դամ պե տու թյան կող մից:

4. Այն բա նից հե տո, երբ Հայաս տա նը դրա կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու
մին, Հայաս տա նի ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա
ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ ըն դուն վող ան ձի ցան կու թյու նից, մի ան գա մից, ան վճար 
և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում տրա մադ րում է հետ ըն
դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հա նջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ 
120 օր վա վե րա կա նու թյա մբ: Ե թե Հայաս տա նը ե րեք օր վա ըն թաց քում չի տրա մադ
րում փաս տա թուղթ, ա պա են թա դր վում է, որ այն ըն դու նում է ԵՄ վտար ման հա մար 
օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը2։

5. Ե թե ի րա վա կան կամ փաս տա ցի պատ ճառ նե րով հա մա պա տաս խան ան ձը չի կա
րող փո խա դր վել սկզբ նա պես տր ված ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի վա վե րա կա
նու թյան ըն թաց քում, Հայաս տա նի ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա
կան ներ կայա ցուց չու թյու նը ե րեք օր վա ըն թաց քում և ան վճար տրա մադ րում է նոր 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ միև նույն վա վե րա կա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա
ծո վ։ Ե թե Հայաս տա նը ե րեք օր վա ըն թաց քում չի տրա մադ րում նոր ճամ փոր դա կան 

2  ԵՄ Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30ի առաջարկությունում ամրագրված ձևին համապատասխան: 
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փաս տա թուղ թը, ա պա են թա դր վում է, որ այն ըն դու նում է ԵՄ վտար ման հա մար 
օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը3։

 Հոդ ված 4 
Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց 

հետընդունումը 

1. Հայաս տա նը հետ է ըն դու նում, ան դամ պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա և ա ռա նց 
հե տա գա ձևա կան պա հա նջ նե րի՝ բա ցի այն պա հա նջ նե րից, ո րո նք նա խա տես ված 
են սույն Հա մա ձայ նագ րով, եր րո րդ երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին կամ քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, ո րո նք չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում 
հար ցում ներ կայաց րած ան դամ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ
կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րի ն՝ պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված 
է, կամ կա րող է հիմ նա վոր ված ձևով են թա դր վել, տրա մա դր ված ա ռեր ևույթ (prima 
facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ այդ պի սի ան ձի նք 
ա) հե տըն դուն ման դի մու մը ներ կայաց նե լու պա հին ու նեն Հայաս տա նի կող մից 

տրված վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, կա մ
բ) ա նօ րի նա կան կեր պով և ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել ան դամ պե տու թյան 

տա րա ծք Հայաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով ան ցնե լուց հետո:
2. 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն ման պար տա վո րու թյու նը չի գոր ծում, ե թե 

երրո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը գտն վել է մի այն 
օ դային տա րա նց ման գո տում՝ Հայաս տա նի մի ջազ գային օ դա նա վա կայա նո վ։

3. Չ խախ տե լով 7(2) հոդ վա ծը՝ այն բա նից հե տո, երբ Հայաս տա նը դրա կան է ար ձա
գան քել հե տըն դուն ման դի մու մին, հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նը ԵՄ վտար
ման հա մար օ րի նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ4 է տրա մադ րում այն ան ձին, 
ում հե տըն դուն ման մա սով դրա կան ար ձա գա նք է տր վել: 

 ԲԱ ԺԻՆ II
 ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍՈՎ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հոդ ված 5
 Սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դու նու մը

 
1. Ան դամ պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում, Հայաս տա նի դի մու մի հի ման վրա և ա ռա

նց հե տա գա ձևա կան պա հա նջ նե րի՝ բա ցա ռու թյա մբ այն պա հա նջ նե րի, ո րո նք նա
խա տես ված են սույն Հա մա ձայ նագ րով, բո լոր ան ձա նց, ով քեր չեն բա վա րա րում 
կամ այլևս չեն բա վա րա րում Հայաս տա նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա 
գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րի ն՝ պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված է 
կամ կա րող է հիմ նա վոր ված ձևով են թա դր վել, ներ կայաց ված ա ռեր ևույթ (prima 
facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ նրա նք այդ ան դամ պե տու թյան քա ղա քա ցի
ներ են: 

3  Նույն տեղում:
4  Նույն տեղում։
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2. Ան դամ պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում նա և
– 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված ան ձա նց ան չա փա հաս չա մուս նա ցած ե րե խա նե րի ն՝ 

ան կախ նրա նց ծնն դյան վայ րից կամ քա ղա քա ցի ու թյու նի ց՝ բա ցի այն դեպ քե րից, 
երբ նրա նք ու նեն Հայաս տա նում բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք և 

– 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված ան ձա նց ա մու սին նե րին, ով քեր ու նեն այլ քա ղա քա
ցի ու թյուն կամ չու նեն քա ղա քա ցի ու թյուն՝ պայ մա նով, որ նրա նք ու նե նան հար
ցում ստա ցած ան դամ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու 
ի րա վունք կամ ստա նան մուտք գոր ծե լու և այն տեղ գտն վե լու ի րա վունք՝ բա ցի 
այն դեպ քե րից, երբ նրա նք ու նեն Հայաս տա նում բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք։

3. Ան դամ պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում նաև ան ձա նց, ով քեր հրա ժար վել են ան դամ 
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նից Հայաս տա նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լուց հե տո՝ 
բա ցի այն դեպ քե րից, երբ այդ ան ձա նց առն վա զն խոս տաց վել է հպա տա կագ րում 
(նա տու րա լի զա ցի ա) Հայաս տա նի կող մից:

4. Այն բա նից հե տո, երբ հար ցում ստա ցած ան դամ պե տու թյու նը դրա կան է ար ձա
գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, այդ ան դամ պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա
գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ ըն դուն վող 
ան ձի ցան կու թյու նից, մի ան գա մից, ան վճար և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում տրա մադ րում է հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հա
նջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ 120 օր վա վե րա կա նու թյա մբ:

5. Ե թե ի րա վա կան կամ փաս տա ցի պատ ճառ նե րով հա մա պա տաս խան ան ձը չի կա
րող փո խա դր վել սկզբ նա պես տր ված ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի վա վե րա կա
նու թյան ըն թաց քում, ան դամ պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու
պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը ե րեք օր վա ըն թաց քում և ան վճար տրա մադ
րում է նոր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ միև նույն վա վե րա կա նու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծո վ։ 

 Հոդ ված 6 
Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց 

հետընդունումը 

1. Ան դամ պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում, Հայաս տա նի դի մու մի հի ման վրա և ա ռա նց 
հե տա գա ձևա կան պա հա նջ նե րի՝ բա ցի այն պա հա նջ նե րից, ո րո նք նա խա տես ված 
են սույն Հա մա ձայ նագ րով, եր րո րդ երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին կամ քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց, ով քեր չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում 
Հայաս տա նի տա րա ծք մուտք գոր ծե լու, ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող 
պայ ման նե րի ն՝ պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված է, կամ կա րող է հիմ նա վոր ված ձևով 
են թա դր վել, տրա մա դր ված ա ռեր ևույթ (prima facie) փաս տա րկ նե րի հի ման վրա, որ 
այդ պի սի ան ձի նք 
ա) հե տըն դուն ման դի մու մը ներ կայաց նե լու պա հին ու նեն հար ցում ստա ցած ան դամ 

պե տու թյան կող մից տր ված վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, կա մ
բ) ա նօ րի նա կան կեր պով և ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել Հայաս տա նի տա րա ծք 

հար ցում ստա ցած ան դամ պե տու թյան տա րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով 
ան ցնե լուց հե տո:

2. 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն ման պար տա վո րու թյու նը չի գոր ծում, ե թե 
եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը գտն վել է մի այն 
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օ դային տա րա նց ման գո տում՝ հար ցում ստա ցած ան դամ պե տու թյան մի ջազ գային 
օ դա նա վա կայա նո վ։

3. 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն ման պար տա վո րու թյու նը այն ան դամ պե
տու թյա նն է վե րա բե րում, ո րը տրա մադ րել է վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն: 
Ե թե եր կու կամ ա վե լի ան դամ պե տու թյուն ներ են տրա մադ րել վի զա կամ բնա կու
թյան թույլտ վու թյուն, ա պա 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն ման պար տա
վո րու թյու նը վե րա բե րում է այն ան դամ պե տու թյա նը, ո րը տրա մադ րել է ա վե լի եր
կար վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տով փաս տա թուղթ, կամ ե թե այդ փաս տա թղ թե րից 
մե կի կամ մի քա նի սի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տը ա վա րտ վել է՝ այն փաս տա
թուղ թը, ո րը դեռ վա վե րա կան է: Ե թե բո լոր փաս տա թղ թե րի վա վե րա կա նու թյան 
ժամ կետ նե րն ար դեն ա վա րտ վել են, 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն ման 
պար տա վո րու թյու նը վե րա բե րում է այն ան դամ պե տու թյա նը, ո րի տրա մադ րած 
փաս տա թղ թի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տն ա մե նաուշն է լրա ցել: Ե թե ոչ մի նման 
փաս տա թուղթ չի կա րող ներ կայաց վել, 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված հե տըն դուն
ման պար տա վո րու թյու նը վե րա բե րում է վեր ջին ել քի ան դամ պե տու թյա նը:

4. Չ խախ տե լով 7(2) հոդ վա ծը՝ այն բա նից հե տո, երբ ան դամ պե տու թյու նը դրա կան է 
ար ձա գան քել հե տըն դուն ման դի մու մին, Հայաս տա նը տրա մադ րում է այն ան ձի վե
րա դար ձի հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թեր, ում հե տըն դուն ման մա սով դրա կան 
ար ձա գա նք է տր վել:

 ԲԱ ԺԻՆ III
 ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ

 
Հոդ ված 7

Սկզ բունք նե րը 

1. Պահ պա նե լով 2րդ պար բե րու թյան դրույթ նե րը՝ հետ ըն դուն վող ան ձի ցան կա ցած 
փո խա նց ման հա մար, որն ի րա կա նաց վում է 36րդ հոդ ված նե րում նշ ված պար տա
վո րու թյուն նե րից որ ևէ մե կի հի ման վրա, պա հա նջ վում է հե տըն դուն ման դի մու մի 
ներ կայա ցում հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին:

2. Ե թե հետ ըն դուն վող ան ձն ու նի վա վեր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ կամ ան ձը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ, իսկ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու
թյուն չու նե ցող ան ձա նց դեպ քում՝ հար ցում ստա ցած պե տու թյան վա վեր վի զա կամ 
բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, ա պա տվյալ ան ձի փո խադ րու մը կա րե լի է ի րա կա նաց
նել ա ռա նց հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող մից հար ցում ստա ցած պե տու
թյան ի րա վա սու մա րմ նին հաս ցե ա գր վա ծ՝ 12(1) հոդ վա ծում նշ ված հե տըն դուն ման 
դի մում կամ գրա վոր ծա նու ցում ներ կայաց նե լու պա հան ջի:

3. Չխախ տե լով 2–րդ պար բե րու թյան դրույթ նե րը՝ ե թե ան ձը ար գե լան քի է վե րց վել 
հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան սահ մա նային տա րած քում՝ նե րա ռյալ օ դա նա
վա կայան նե րում, սահ մա նն ա նօ րի նա կան հա տե լուց հե տո՝ ուղ ևոր վե լով ան մի ջա
պես հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քից, ա պա հար ցում ներ կայաց րած պե
տու թյու նը հե տըն դուն ման դի մու մը կա րող է ներ կայաց նել տվյալ ան ձին ար գե լան
քի վե րց նե լուց հե տո եր կու օր վա ըն թաց քում (ա րա գաց ված ըն թա ցա կա րգ):



49

 Հոդ ված 8
 Հե տըն դուն ման դի մու մը 

1. Հ նա րա վո րու թյան սահ ման նե րում, հե տըն դուն ման դի մու մը պե տք է պա րու նա կի 
հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ 
ա) հետ ըն դուն վող ան ձի տվյալ նե րը (ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը, ծնն դյան տա րե

թի վը, ե թե հնա րա վոր է՝ծնն դյան վայ րը և բնա կու թյան վեր ջին վայ րը) և, ե թե 
կի րա ռե լի է, ան չա փա հաս չա մուս նա ցած ե րե խա նե րի և (կամ) ա մու սին նե րի 
տվյալ նե րը,

բ) սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի պա րա գայում՝ կնշ վեն այն մի ջոց նե րը, ո րո նց մի ջո
ցով քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույց կամ ա ռեր ևույթ փաս տա րկ ներ կներ
կայաց վեն, ինչ պես սահ ման ված է հա մա պա տաս խա նա բար 1 –ին և 2–րդ հա վել
ված նե րով,

գ) եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց պա
րա գայում՝ կնշ վեն այն մի ջոց նե րը, ո րո նց մի ջո ցով եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցու 
կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց հե տըն դուն ման պայ ման նե րի մա սով 
ա պա ցույց կամ ա ռեր ևույթ փաս տա րկ ներ կներ կայաց վեն, ինչ պես սահ ման ված 
է հա մա պա տաս խա նա բար 3–րդ և 4–րդ հա վել ված նե րով,

դ) հետ ըն դուն վող ան ձի լու սան կա րը ։
2. Հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում, հե տըն դուն ման դի մու մը պա րու նա կում է նաև 

հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ 
ա) հայ տա րա րու թյուն այն մա սին, որ հետ ըն դուն վող ան ձն ու նի օգ նու թյան կամ 

խնամ քի կա րի ք՝ պայ մա նով, որ այդ ան ձը հս տակ կեր պով տվել է հայ տա րա րու
թյան վե րա բե րյալ իր հա մա ձայ նու թյու նը, 

բ) տվյալ ան ձի ա ռող ջու թյա նն առնչ վող պա շտ պա նու թյան, ան վտան գու թյան մի ջոց 
կամ այլ տե ղե կատ վու թյուն, որ կա րող է ան հրա ժե շտ լի նել ան հա տա կան փո
խա դր ման պա րա գայում:

3. Հե տըն դուն ման դի մու մի հա մար կի րա ռե լի ընդ հա նուր ձևը ներ կայաց ված է սույն 
Հա մա ձայ նագ րին կի ց՝ որ պես հա վել ված 5։

4. Հե տըն դուն ման դի մու մը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցան կա ցած մի ջո ցով, այդ 
թվում՝ է լե կտ րո նային մի ջոց նե րո վ։

 Հոդ ված 9
 Քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը 

1. 3(1) և 5(1) հոդ ված նե րի հա մա ձայն քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույ ցը կա րող է 
ներ կայաց վել մաս նա վո րա պես սույն Հա մա ձայ նագ րի 1ին հա վել վա ծում թվա րկ ված 
փաս տա թղ թե րի մի ջո ցո վ՝ նե րա ռյալ այն պի սի փաս տա թղ թե րով, ո րո նց վա վե րա
կա նու թյան ժամ կե տն ա վա րտ վել է մի նչև վեց ա միս: Ե թե ներ կայաց վում են այդ պի
սի փաս տա թղ թեր, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը փո խա դար ձա բար 
ճա նա չում են քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի: Քա ղա
քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույ ցը չի կա րող ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի մի
ջո ցով:

2. 3(1) և 5(1) հոդ ված նե րի հա մա ձայն քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ
նե րը կա րող են տրա մա դր վել մաս նա վո րա պես սույն Հա մա ձայ նագ րի 2րդ հա վել վա
ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով, ան գամ ե թե դրա նց վա վե րա կա նու թյան 



50

ժամ կե տն ա վա րտ վել է: Ե թե ներ կայաց վում են այդ պի սի փաս տա թղ թեր, ա պա ան
դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խա դար ձա բար հաս
տատ ված են հա մա րում, ե թե հա կա ռա կը չեն կա րող ա պա ցու ցել: Քա ղա քա ցի ու թյան 
մա սով ա ռեր ևույթ փաս տա րկ նե րը չեն կա րող ներ կայաց վել կե ղծ փաս տա թղ թե րի 
մի ջո ցով: 

3. Ե թե 1 –ին և 2րդ հա վել վա ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րից ոչ մե կը չի կա րող ներ
կայաց վել, ա պա հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ 
հյու պա տո սա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը, հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան 
դի մու մի հի ման վրա, ո րը նե րառ վում է հե տըն դուն ման դի մու մի մեջ, հար ցազ րույց 
են ան ցկաց նում այն ան ձի հետ, ում հե տըն դու նու մը պե տք է ի րա կա նաց վի ա ռա նց 
ան հի մն ձգձ գում նե րի՝ 11(2) հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան հե տըն դուն ման դի մու մը 
ստա նա լուց հե տո ա մե նաու շը հի նգ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ նրա քա
ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: Նման հար ցազ րույց նե րի կազ մա կե րպ ման 
կար գը կա րող է սահ ման վել սույն Հա մա ձայ նագ րի 20րդ հոդ վա ծում նշ ված կի րա
րկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րո վ։

 Հոդ ված 10 
Եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց մա սով 

ա պացուց ման մի ջոց նե րը 

1. 4(1) և 6(1) հոդ ված նե րով սահ ման ված եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց հե տըն դուն ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց
նե րը մաս նա վո րա պես ներ կայաց վում են սույն Հա մա ձայ նագ րի 3րդ հա վել վա ծում 
թվա րկ ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րով. այն չի կա րող կա տար վել կե ղծ փաս տա
թղ թե րի մի ջո ցով: Յու րա քան չյուր նման ա պա ցույց փո խա դար ձա բար ճա նաչ վում է 
ան դամ պե տու թյուն նե րի և Հայաս տա նի կող մից՝ ա ռա նց հե տա գա քն նու թյան պա
հան ջի:

2. 4(1) և 6(1) հոդ ված նե րով սահ ման ված եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց հե տըն դուն ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ ա ռեր ևույթ 
փաս տա րկ նե րը մաս նա վո րա պես ներ կայաց վում են սույն Հա մա ձայ նագ րի 4րդ հա
վել վա ծում թվա րկ ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րով. այն չի կա րող կա տար վել կե ղծ 
փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով: Ե թե ներ կայաց ված են այդ պի սի ա ռեր ևույթ փաս տա
րկ ներ, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը հա մա րում են պայ ման նե րը 
հաս տատ ված, ե թե նրա նք հա կա ռա կը չեն ա պա ցու ցել:

3. Մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կան բնույ թը հաս տատ վում է 
հա մա պա տաս խան ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով, ո րում ան հրա
ժե շտ վի զան կամ հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան տա րած քում բնա կու թյան ան
հրա ժե շտ թույլտ վու թյու նը բա ցա կայում է: Հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կող
մից հայ տա րա րու թյունն այն մա սին, որ պա րզ վել է, որ հա մա պա տաս խան ան ձը 
չու նի ան հրա ժե շտ ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թեր, վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ
վու թյուն, նմա նա պես հա մար վում է ա ռեր ևույթ փաս տա րկ մուտ քի, ներ կա գտն վե լու 
կամ բնա կու թյան ա նօ րի նա կա նու թյան փաս տի վե րա բե րյալ:
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 Հոդ ված 11
 Ժամ կետ նե րը 

1.  Հե տըն դուն ման դի մու մը ներ կայաց վում է հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու 
մա րմ նին ա ռա վե լա գույ նը ինն ամս վա ըն թաց քում այն պա հից հե տո, երբ հար ցում 
ներ կայաց րած պե տու թյան ի րա վա սու մար մի նը տե ղե կա նում է, որ եր րո րդ երկ րի 
քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը չի բա վա րա րում կամ այլևս չի 
բա վա րա րում մուտ քի, ներ կա գտն վե լու կամ բնա կու թյան հա մար ան հրա ժե շտ պայ
ման նե րը: Ե թե կան ի րա վա կան կամ փաս տա ցի խո չըն դոտ ներ դի մու մը սահ ման ված 
ժամ կե տում ներ կայաց նե լու հա մար, ա պա այդ ժամ կե տը, հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա, կա րող է եր կա րա ձգ վել, բայց մի նչև այն պա հը, 
երբ խո չըն դոտ նե րը դա դա րեն գոյու թյուն ու նե նա լ։

2.  Հե տըն դուն ման դի մու մին ան հրա ժե շտ է պա տաս խա նել գրա վոր. 
ա) եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե դի մումն ա րա գաց ված ըն թա ցա

կար գով է տր վել (հոդ ված 7(3))
 կա մ
բ) տաս ներ կու օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց քում՝ մյուս բո լոր դեպ քե րում։

 Ժամ կե տն սկ սում է հաշ վա րկ վել հե տըն դուն ման դի մու մի ստաց ման օր վա նից: 
Ե թե այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում պա տաս խան չի ստաց վում, ա պա հա մար
վում է, որ փո խա դր ման շուրջ հա մա ձայ նու թյուն է ձե ռք բեր վել:
 Հե տըն դուն ման դի մու մի պա տաս խա նը կա րող է ներ կայաց վել հա ղոր դակ ցու
թյան ցան կա ցած մի ջո ցով, այդ թվում՝ է լե կտ րո նայի ն։

3.  Հե տըն դու նու մը մեր ժե լու պատ ճառ նե րը ներ կայաց վում են գրա վոր:
4.  Հա մա ձայ նու թյու նը տա լուց հե տո կամ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, 2–րդ պար բե

րու թյու նով սահ ման ված ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո հա մա պա տաս խան ան ձը 
փո խա դր վում է ե րեք ամս վա ըն թաց քում: Հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան դի
մու մի հի ման վրա՝ ժամ կետ նե րը կա րող են եր կա րա ձգ վել՝ ի րա վա կան կամ գո րծ նա
կան խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծով:

 Հոդ ված 12
 Փո խա դր ման ձևե րը և տրա նս պոր տի մի ջոց նե րը 

1. Չխախ տե լով 7(2) հոդ վա ծի դրույթ նե րը՝ մի նչև ան ձի վե րա դար ձը, հար ցում ներ
կայաց րած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն
թաց քում հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րին նա խա պես գրա
վոր ծա նու ցում են փո խա դր ման ժամ կետ նե րի, մուտ քի ան ցա կե տի, հնա րա վոր ու
ղեկ ցող նե րի և փո խա դր մա նը վե րա բե րող այլ տե ղե կու թյուն նե րի մա սին:

2.  Տե ղա փո խու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ցան կա ցած մի ջո ցով, այդ թվում օ դային ու
ղի նե րով: Օ դային ու ղի նե րի մի ջո ցով վե րա դար ձը չի սահ մա նա փակ վում Հայաս տա
նի կամ ան դամ պե տու թյան ազ գային փո խադ րող նե րի օգ տա գո րծ մա մբ և կա րող 
է ի րա կա նաց վել սահ ման ված կամ չար տե րային չվեր թով: Ե թե վե րա դար ձո ղն ու նի 
ու ղեկ ցող, ա պա ու ղեկ ցու մը չի կա րող սահ մա նա փակ վել հար ցում ներ կայաց րած 
պե տու թյան լի ա զոր ված ան ձան ցո վ՝ պայ մա նով, որ նրա նք Հայաս տա նի կամ որ ևէ 
ան դամ պե տու թյան լի ա զոր ված ան ձի նք են:

3.  Ե թե փո խան ցումն ի րա կա նաց վում է օ դային ու ղի նե րով, ա պա ու ղեկ ցող նե րը ա զատ
վում են վի զա ստա նա լու պա հան ջից: 
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 Հոդ ված 13
Ս խալ մա մբ ի րա կա նաց ված հե տըն դու նու մը 

 Հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում հար ցում ստա ցած պե տու թյան 
կող մից հետ ըն դուն ված ցան կա ցած ան ձի, ե թե տվյալ ան ձի փո խադ րու մից հե տո վեց 
ամս վա ըն թաց քում հաս տատ վում է, որ սույն Հա մա ձայ նագ րի 3–6–րդ հոդ ված նե րով սահ
ման ված պա հա նջ նե րը չեն կա տար վել: 

Ն ման դեպ քե րում, սույն Հա մա ձայ նագ րի ըն թա ցա կար գային դրույթ նե րը կի րառ վում են 
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե րով, և տրա մա դր վում է հետ ըն դուն վող ան ձի ի րա
կան ինք նու թյա նը և քա ղա քա ցի ու թյա նը վե րա բե րող հա սա նե լի ողջ տե ղե կատ վու թյու նը:

 ԲԱ ԺԻՆ IV
 ՏԱ ՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հոդ ված 14
Սկզ բունք նե րը

 
1. Ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հայաս տա նը պե տք է սահ մա նա փա կեն եր րո րդ երկ րի 

քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց տա րան ցու մը՝ հա սց նե
լով այն դեպ քե րին, երբ այդ ան ձի նք չեն կա րող ուղ ղա կի ո րեն վե րա դա րձ վել նպա
տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյուն:

2.  Հայաս տա նը թույ լատ րում է եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձա նց տա րան ցու մը, ե թե ան դամ պե տու թյու նը նման հար ցում է ներ
կայաց նում, և ան դամ պե տու թյու նը թույ լատ րում է եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի և 
քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց տա րան ցու մը, ե թե Հայաս տա նն է ներ կայաց
նում նման հար ցում, ե թե հնա րա վոր այլ տա րան ցիկ պե տու թյու նում հե տա գա ճամ
փոր դու թյու նը և նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կող մից հե տըն դու նու մը 
հաս տատ վել է:

3.  Տա րան ցու մը Հայաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյան կող մից կա րող է մե րժ վե լ՝ 
ա) ե թե լուրջ վտա նգ կա, որ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն 

չու նե ցող ան ձը նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կամ տա րա նց ման այլ 
պե տու թյան սահ ման նե րում կեն թա րկ վի խոշ տա նգ ման կամ այլ ան մա րդ կային, 
կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, կամ պատ ժի կամ մա հա պատ ժի կամ կհե
տա պնդ վի ռա սայա կան, կրո նա կան, ազ գային, սո ցի ա լա կան ո րո շա կի խմ բի 
պատ կա նե լու թյան կամ քա ղա քա կան հայա ցք նե րի հիմ քով,

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

գ) հան րային ա ռող ջու թյան, ազ գային ան վտան գու թյան, հան րային կար գի հիմ քե
րով կամ հար ցում ստա ցած պե տու թյան ազ գային այլ շա հե րից ել նե լո վ։

4. Հայաս տա նը կամ ան դամ պե տու թյու նը կա րող է չե ղյալ հայ տա րա րել տր ված ցան
կա ցած թույլտ վու թյուն, ե թե ա ռա ջա նան կամ պա րզ դառ նան սույն Հա մա ձայ նագրի 
3րդ պար բե րու թյու նում նշ ված հան գա մա նք նե րը, ո րո նք խո չըն դո տում են տա
րա նց ման գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը, կամ ե թե հե տա գա ճամ փոր դու թյու նը 
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հնա րա վոր տա րա նց ման պե տու թյուն նե րում կամ հետ ըն դու նու մը նպա տա կա կետ 
հան դի սա ցող պե տու թյան կող մից այլևս ա պա հով ված չէ: Այդ դեպ քում, հար ցում 
ներ կայաց րած պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում եր րո րդ պե տու թյան քա ղա քա ցուն 
կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձին՝ ըստ ան հրա ժեշ տու թյան և ա ռա նց ու շաց
ման:

 Հոդ ված 15
 Տա րա նց ման ըն թա ցա կար գը 

1.  Տա րա նց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի մու մը հար ցում ստա ցած պե տու
թյան ի րա վա սու մա րմ նին պե տք է ներ կայաց վի գրա վոր և պե տք է պա րու նա կի 
հետ ևյալ տե ղե կատ վու թյու նը. 
ա) տա րա նց ման տե սա կը (օ դային, ծո վային կամ ցա մա քային), տա րա նց ման այլ հնա

րա վոր պե տու թյուն ներ և նա խա տես ված վե րջ նա կան նպա տա կա կետ հան դի
սա ցող պե տու թյուն,

բ) հա մա պա տաս խան ան ձի տվյալ նե րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, օ րի որ դա կան ազ գա
նու նը, այլ ա նուն ներ, ո րով հայտ նի է, կամ կեղ ծա նուն նե րը, ծնն դյան տա րե
թի վը, սե ռը, և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, ծնն դյան վայ րը, քա ղա քա ցի ու թյու նը, 
լե զուն, ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե րի տե սա կն ու հա մա րը,

գ) նա խա տես ված մուտ քի ան ցա կե տը, տա րա նց ման ժամ կե տը և ու ղե կց ման հա վա
նա կա նու թյու նը,

դ) հայ տա րա րու թյուն այն մա սին, որ հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան կար ծի քով 
14(2) հոդ վա ծում նշ ված պայ ման նե րը կա տար վել են, և որ հայտ նի չէ 14(3) հոդ
վա ծի հա մա ձայն մե րժ ման հա մար որ ևէ պատ ճառ: 

Տա րա նց ման դի մու մի ընդ հա նուր ձևը ներ կայաց ված է սույն Հա մա ձայ նագ րին կից՝ 
որ պես հա վել ված 6։
Տա րա նց ման դի մու մը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցան կա ցած մի ջո ցով, այդ թվում՝ 
է լե կտ րո նային:

2. Հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը, դի մումն ստա նա լուց հե տո ե րեք օ րա ցու ցային 
օր վա ըն թաց քում, գրա վոր տե ղե կաց նում է հե տըն դուն ման հա մար հար ցում ներ
կայաց րած պե տու թյա նը՝ հաս տա տե լով հե տըն դուն ման ան ցա կե տը և ժա մա նա կը, 
կամ էլ տե ղե կաց նում է հե տըն դուն ման մե րժ ման և մե րժ ման պատ ճառ նե րի մա սին: 
Ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում պա տաս խան չս տա նա լու դեպ քում, տա
րան ցու մը հա մար վում է հա մա ձայ նեց ված: 
Տա րա նց ման դի մու մի պա տաս խա նը կա րող է ներ կայաց վել կա պի ցան կա ցած մի
ջո ցով, այդ թվում՝ է լե կտ րո նային:

3. Ե թե տա րա նց ման գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է օ դային ու ղի նե րով, ա պա հետ 
ըն դուն վող ան ձը և նրա հնա րա վոր ու ղեկ ցո ղն ա զատ վում են օ դա նա վա կայա նով 
տա րա նց ման վի զա ձե ռք բե րե լու պա հան ջից:

4. Հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը, փո խա դա րձ խո րհր դակ ցու
թյուն նե րի հա մա ձայն, ա ջակ ցում են տա րա նց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց
մա նը՝ մաս նա վո րա պես տվյալ ան ձա նց վե րա հս կո ղու թյան, ինչ պես նաև այդ նպա
տա կով ան հրա ժե շտ հար մա րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջո ցով:

5. Ան ձա նց տա րան ցումն ի րա կա նաց վում է տա րա նց ման խնդ րան քին հա մա ձայ նու
թյուն ստա նա լուց հե տո 30 օր վա ըն թաց քում:
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 ԲԱ ԺԻՆ V 
ԾԱԽ ՍԵ ՐԸ

 Հոդ ված 16
Տ րա նս պոր տային և տա րա նց ման ծախ սե րը 

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

 ԲԱ ԺԻՆ VI
ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՌՆ ՉՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԱՅԼ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ 

Հոդ ված 17
Տ վյալ նե րի պա շտ պա նու թյու նը

 
Ա նձ նա կան տվյալ նե րը հա ղո րդ վում են մի այն այն դեպ քում, ե թե դա ան հրա ժե շտ է 

Հայաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից, ըստ դեպ քի, սույն 
Հա մա ձայ նագ րի կի րա րկ ման հա մար: Անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը և դրա նց հետ աշ
խա տան քը, կո նկ րետ դեպ քում, կար գա վոր վում է Հայաս տա նի ներ պե տա կան օ րե նք նե րով, 
իսկ այն դեպ քե րում, երբ վե րա հս կո ղը ան դամ պե տու թյան ի րա վա սու մար մի նն է՝ 95/46/
ԵՀ հրա հան գով և այդ հրա հան գի հա մա ձայն ըն դուն վա ծ՝ ան դամ պե տու թյան օ րե նսդ րու
թյա մբ։ 

Բա ցի դրա նի ց՝ կի րառ վում են նաև հետ ևյալ սկզ բունք նե րը՝ 
ա) ան ձնա կան տվյալ նե րը պե տք է մշակ վեն ա նա չառ և օ րի նա կան.
բ) ան ձնա կան տվյալ նե րը պե տք է հա վաք վեն սույն Հա մա ձայ նագ րի սահ ման ված, հս

տակ և օ րի նա կան կի րա րկ ման նպա տա կով, և դրա նք հե տա գայում չպե տք է մշակ
վեն դրա նպա տա կին ան հա մա տե ղե լի ե ղա նա կով ոչ փո խան ցող մա րմ նի, ոչ էլ 
ստա ցող մա րմ նի կող մից,

գ) ան ձնա կան տվյալ նե րը պե տք է ի րե նց բո վան դա կու թյա մբ և ճշ տու թյան ու ման
րա մաս նու թյան աս տի ճա նով հա մա պա տաս խա նեն այն նպա տա կին, ո րի հա մար 
դրանք հա վաք վում և (կամ) հե տա գայում մշակ վում են. մաս նա վո րա պես, հա ղո րդ
վող ան ձնա կան տվյալ նե րը կա րող են վե րա բե րել հետ ևյա լին.
–  փո խա դր վող ան ձի մա սին տվյալ ներ (ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը, նախ կին 

ա նուն նե րը, որ ևէ այլ ա նուն, ո րով վեր ջի նս հայտ նի է, կամ կեղ ծա նուն նե րը, սե
ռը, ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը, ծնն դյան տա րե թի վը և վայ րը, ներ կայիս, ինչ
պես նաև նախ կի նում ու նե ցած քա ղա քա ցի ու թյու նը), 

– ա նձ նա գիր, նույ նա կա նաց ման քա րտ, վա րոր դա կան ի րա վունք (հա մա րը, վա
վե րա կա նու թյան ժամ կե տը, տր ման ամ սա թի վը, ում կող մից է տր վել և տր ման 
վայ րը),
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–  տա րա նց ման կան գառ ներ և եր թու ղին,
– այլ տե ղե կու թյուն, որն ան հրա ժե շտ է փո խա դր վող ան ձի նույ նա կա նաց ման կամ 

սույն Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն հե տըն դուն ման պա հա նջ նե րը ստու գե լու հա
մար.

դ) ան ձնա կան տվյալ նե րը պե տք է լի նեն ճշգ րիտ և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, թա րմ. 
ե) ան ձնա կան տվյալ նե րը պե տք է պահ պան վեն այն պի սի ե ղա նա կով, որ թույլ է տա լիս 

նույ նա կա նաց նել տվյալ նե րի սուբյե կտ նե րի ն՝ ոչ ա վե լի ժամ կե տով, որն ան հրա ժե շտ 
է դրա նք հա վա քե լու կամ հե տա գայում մշա կե լու նպա տակ նե րով.

զ) թե փո խան ցող, և թե ստա ցող ի րա վա սու մար մին նե րը ձեռ նար կում են ցան կա ցած 
ող ջա միտ քայլ՝ ան ձնա կան տվյալ նե րը ճշ տե լու, ջն ջե լու կամ ար գե լա փա կե լու հա
մար, ե թե մշա կու մը չի հա մա պա տաս խա նում այս հոդ վա ծի դրույթ նե րի ն՝ մաս նա
վո րա պես, ե թե այդ տվյալ նե րը բո վան դա կու թյա մբ և ճշ տու թյան ու ման րա մաս նու
թյան աս տի ճա նով չեն հա մա պա տաս խա նում մշակ ման նպա տա կին: Դա նե րա ռում 
է ճշ տե լու, ջն ջե լու կամ ար գե լա փա կե լու վե րա բե րյալ մյուս Կող մին ուղղ ված ցան
կա ցած ծա նու ցում. 

է) դի մու մի հի ման վրա՝ ստա ցող մար մի նը փո խան ցող մա րմ նին տե ղե կաց նում է հա ղո
րդ վող տվյալ նե րի օգ տա գո րծ ման, ինչ պես նաև դրան ցից ստաց ված ար դյունք նե րի 
մա սին. 

ը) ան ձնա կան տվյալ նե րը կա րող են փո խա նց վել մի այն ի րա վա սու մար մին նե րին: Հե
տա գայում այլ մար մին նե րին այդ տվյալ նե րի տրա մա դր ման հա մար պա հա նջ վում է 
փո խան ցող կող մի նախ նա կան հա մա ձայ նու թյու նը.

թ) փո խան ցող և ստա ցող մար մին նե րը պար տա վոր են ներ կայաց նել գրա վոր ար ձա
նագ րու թյուն ան ձնա կան տվյալ նե րի փո խա նց ման և ստաց ման մա սին:

 Հոդ ված 18 
Ա ռն չու թյու նը այլ մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի ն

 
1. Սույն Հա մա ձայ նա գի րը չի սահ մա նա փա կում Մի ու թյան, ան դամ պե տու թյուն նե րի և 

Հայաս տա նի այն ի րա վունք նե րը, պար տա վո րու թյուն նե րը և պար տա կա նու թյուն նե
րը, ո րո նք բխում են մի ջազ գային ի րա վուն քից, այդ թվում՝ այն մի ջազ գային կոն վեն
ցի ա նե րից, ո րո նց նրա նք Կո ղմ են հան դի սա նում, և, մաս նա վո րա պես, 2–րդ հոդ վա
ծում թվա րկ ված մի ջազ գային փաս տա թղ թե րից, ինչ պես նա և
–  մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րից, ո րո նք սահ մա նում են այն պե տու թյու նը, ո րը 

պա տաս խա նա տու է ա պաս տա նի հա մար ներ կայաց ված դի մում նե րի քն նու թյան 
հա մար,

–  հա նձն ման (էքստ րա դի ցի այի) և տա րա նց ման մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցի ա
նե րից, 

– օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման մա սին մի ջազ գային բազ մա կո ղմ 
կոն վեն ցի ա նե րից և հա մա ձայ նագ րե րի ց։

2. Սույն Հա մա ձայ նագ րում ո չի նչ չի խո չըն դո տում ան ձի վե րա դար ձը՝ պաշ տո նա կան և 
ոչ պաշ տո նա կան այլ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում:
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ԲԱ ԺԻՆ VII
 ԿԻ ՐԱՐ ԿՈՒ ՄԸ ԵՎ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 

Հոդ ված 19
 Հե տըն դուն ման հար ցե րով հա մա տեղ կո մի տե ն

1. Պայ մա նա վոր վող կող մե րը մի մյա նց տրա մադ րում են փո խա դա րձ օգ նու թյուն սույն 
Հա մա ձայ նագ րի կի րառ ման և մեկ նա բան ման հար ցում: Այդ նպա տա կով նրա նք 
ստեղ ծում են հե տըն դուն ման հար ցե րով հա մա տեղ կո մի տե (այ սու հետ՝ կո մի տե), 
ո րը, մաս նա վո րա պես ու նե նա լու է հետ ևյալ խն դիր նե րը. 
ա) դի տան ցել և փո խա նա կել սույն Հա մա ձայ նագ րի կի րառ մա նն առնչ վող տե ղե

կատ վու թյուն՝ բա ցա ռու թյա մբ ան ձնա կան տվյալ նե րի,
բ) լու ծել սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի մեկ նա բա նու մից կամ կի րա ռու մից բխող 

խն դիր ներ,
գ) ո րո շում կայաց նել այն կի րա րկ ման մե խա նի զմ նե րի վե րա բե րյալ, ո րո նք ան հրա

ժե շտ են սույն Հա մա ձայ նագ րի մի օ րի նակ կի րառ ման հա մար,
դ) ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վու թյան կա նո նա վոր փո խա նա կում կի րար կող ար ձա

նագ րու թյուն նե րի վե րա բե րյա լ՝ կա զմ ված ա ռան ձին ան դամ պե տու թյուն նե րի և 
Հայաս տա նի կող մից սույն Հա մա ձայ նագ րի 20րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 

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

2. Կո մի տե ի ո րո շում նե րը պար տա դիր են Պայ մա նա վոր վող կող մե րի հա մար:
3. Կո մի տեն կա զմ ված է Մի ու թյան և Հայաս տա նի ներ կայա ցու ցիչ նե րից:
4. Կո մի տե ի նիս տե րը տե ղի են ու նե նում ըստ ան հրա ժեշ տու թյան՝ Պայ մա նա վոր վող 

կող մե րից որ ևէ մե կի դի մու մով:
5. Կո մի տեն ըն դու նում է իր աշ խա տա կար գը:

 Հոդ ված 20 
Կի րար կող ար ձա նագ րու թյուն նե րը

1. Չխախ տե լով սույն Հա մա ձայ նագ րի ուղ ղա կի կի րա ռե լի ու թյու նը՝ ան դամ պե տու
թյան կամ Հայաս տա նի դի մու մի հի ման վրա՝ Հայաս տա նը և ան դամ պե տու թյու նը 
կազ մում են կի րար կող ար ձա նագ րու թյուն, ո րը նաև կար գա վո րում է, ի թի վս այլ 
հար ցե րի, հետ ևյա լը՝ 
ա) ի րա վա սու մար մին նե րի նշա նա կու մը, սահ մա նային ան ցա կե տե րին և կոն տակ

տային ան ձա նց վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կու մը,
բ) ու ղեկ ցու թյա մբ վե րա դար ձի պայ ման նե րը՝ նե րա ռյալ եր րո րդ երկ րի քա ղա քա ցի

նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց ու ղեկ ցու թյա մբ տա րան ցու մը,
գ) մի ջոց նե րը և փաս տա թղ թե րը՝ ի հա վե լումն սույն Հա մա ձայ նագ րի 14րդ հա վել

ված նե րում թվա րկ ված նե րի,
դ) հե տըն դուն ման ձևե րը՝ ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գե րի ներ քո, 
ե) հար ցազ րույց նե րի ըն թա ցա կար գը:

2. 1ին պար բե րու թյու նում նշ ված կի րար կող ար ձա նագ րու թյուն նե րն ու ժի մեջ են 
մտնում մի այն 19–րդ հոդ վա ծում նշ ված հե տըն դուն ման հար ցե րով հա մա տեղ կո մի
տե ին ծա նու ցե լուց հե տո:
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3. Հայաս տա նը հա մա ձայ նում է ան դամ պե տու թյան հետ կա զմ ված կի րար կող ար
ձա նագ րու թյան ցան կա ցած դրույթ կի րա ռել նաև այլ ան դամ պե տու թյան հետ իր 
հա րա բե րու թյուն նե րում՝ վեր ջի նիս դի մու մի հի ման վրա: Ան դամ պե տու թյուն նե րը 
հա մա ձայ նում են կի րա ռել ան դամ պե տու թյուն նե րից որ ևէ մե կի կող մից կա զմ ված 
կի րար կող ար ձա նագ րու թյան ցան կա ցած դրույթ նաև Հայաս տա նի հետ ի րե նց հա
րա բե րու թյուն նե րում՝ վեր ջի նիս դի մու մի հի ման վրա, ե թե այլ ան դամ պե տու թյուն
նե րի նկատ մա մբ այդ պի սի կի րա ռու մը գո րծ նա կա նում հնա րա վոր է: 

 Հոդ ված 21
 Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ան դամ պե տու թյուն նե րի երկ կո ղմ հա մա ձայ նագ րե րին 

կամ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րին առն չու թյու նը

 Սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը գե րա կայում են ցան կա ցած այլ՝ ա ռա նց թույլտ վու
թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ երկ կո ղմ հա մա ձայ նագ րի կամ պայ
մա նա վոր վա ծու թյան դրույթ նե րի նկատ մա մբ, ո րո նք 20րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն կնք վել 
կամ կա րող են կնք վել ա ռան ձին ան դամ պե տու թյուն նե րի և Հայաս տա նի մի ջև՝ այն քա նով, 
որ քա նով վեր ջի նիս դրույթ նե րն ան հա մա տե ղե լի են սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ ների 
հետ:

 ԲԱ ԺԻՆ VIII 
ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵ Ր

 Հոդ ված 22
 Տա րած քային կի րա ռե լի ու թյու նը

1. Պահ պա նե լով 2րդ պար բե րու թյան դրույթ նե րը՝ սույն Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում 
է այն տա րած քի նկատ մա մբ, ո րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի են «Եվ րո պա կան մի ու թյան 
մա սին» պայ մա նա գի րը և «Եվ րո պա կան մի ու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին» պայ մա
նա գի րը, ինչ պես նաև կի րառ վում է Հայաս տա նի տա րած քի նկատ մա մբ:

2. Սույն Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում է Մեծ Բրի տա նի այի և Հյու սի սային Իռ լան դի այի 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան և Իռ լան դի այի տա րած քի նկատ մա մբ մի այն Եվ րո պա
կան մի ու թյան կող մի ց՝ Հայաս տա նին հաս ցե ա գր ված ծա նուց մա մբ: Հա մա ձայ նա գի
րը չի կի րառ վում Դա նի այի Թա գա վո րու թյան տա րած քի նկատ մա մբ:

 Հոդ ված 23 
Ու ժի մեջ մտ նե լը, տևո ղու թյու նը և դա դա րե ցու մը

1. Սույն Հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց վում կամ հաս տատ վում է Պայ մա նա վոր վող կող
մե րի կող մից՝ ի րե նց հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի հա մա ձայն:

2. Սույն Հա մա ձայ նա գի րն ու ժի մեջ է մտ նում երկ րո րդ ամս վա ա ռա ջին օ րը այն ամ
սաթ վից հե տո, երբ վեր ջին Պայ մա նա վոր վող կող մը ծա նու ցել է մյուս Կող մին, որ 
պար բե րու թյուն 1ում նշ ված ըն թա ցա կար գե րը կա տար վել են:

3. Սույն Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում է Մեծ Բրի տա նի այի և Հյու սի սային Իռ լան դի այի 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան և Իռ լան դի այի նկատ մա մբ 22(2) հոդ վա ծում նշ ված ծա
նուց ման ամ սաթ վին հա ջոր դող երկ րո րդ ամս վա ա ռա ջին օ րը:
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4. Սույն Հա մա ձայ նա գի րը կնք վում է ա նո րոշ ժամ կե տով:
5. Սույն Հա մա ձայ նագ րում կա րող են կա տար վել փո փո խու թյուն ներ Պայ մա նա վոր վող 

կող մե րի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ: Փո փո խու թյուն նե րը կա զմ վում են ա ռան
ձին ար ձա նագ րու թյուն նե րի տես քով, ո րո նք կազ մում են սույն Հա մա ձայ նագ րի ան
բա ժա նե լի մա սը, և ու ժի մեջ են մտ նում սույն Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված կար
գով:

6. Յու րա քան չյուր Պայ մա նա վոր վող կո ղմ կա րող է, մյուս Պայ մա նա վոր վող կող մին 
պաշ տո նա պես ծա նու ցե լով և 19րդ հոդ վա ծում նշ ված կո մի տե ի նախ նա կան խո
րհր դակ ցու թյու նից հե տո, ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն ժա մա նա կա վո րա
պես կա սեց նել սույն Հա մա ձայ նագ րի կի րար կու մը: Կա սե ցումն ու ժի մեջ է մտ նում 
այդ պի սի ծա նուց ման ամ սաթ վից հե տո երկ րո րդ օ րը ։

7. Յու րա քան չյուր Պայ մա նա վոր վող կո ղմ կա րող է դա դա րեց նել սույն Հա մա ձայ նագ
րի գոր ծո ղու թյու նը՝ մյուս Պայ մա նա վոր վող կող մին պաշ տո նա պես ծա նու ցե լով այդ 
մա սին: Սույն Հա մա ձայ նա գի րը դա դա րում է կի րառ վել նման ծա նու ցու մից վեց ա միս 
հե տո:

 Հոդ ված 24
 Հա վել ված նե րը

1-6-րդ հա վել ված նե րը կազ մում են սույն Հա մա ձայ նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը:

 Կա տար ված է քա ղաք Բրյու սե լում, 2013 թվա կա նի ապ րի լի 19 –ին բուլ ղա րե րեն, չե խե
րեն, դա նի ե րեն, հո լան դե րեն, ան գլե րեն, Էս տո նե րեն, ֆին լան դե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա
նե րեն, հու նա րեն, հուն գա րե րեն, ի տա լե րեն, լատ վի ե րեն, լիտ վե րեն, մալ թե րեն, լե հե րեն, 
պոր տու գա լե րեն, ռու մի նե րեն, սլո վա կե րեն, սլո վե նե րեն, իս պա նե րեն, շվե դե րեն և հայե րեն 
կրկ նօ րի նա կով, ընդ ո րում՝ բո լոր տե քս տե րն էլ հա վա սա րա զոր են:

Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից՝
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 Հա վել ված 1
 ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԻ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՑԱՆ ԿԸ, Ո ՐՈ ՆՑ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ՀԱ ՄԱՐ ՎՈՒՄ Է 

ՔԱՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍՈՎ Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ

(ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ 3(1), 5(1) ԵՎ 9(1))

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

–  ցան կա ցած տե սա կի նույ նա կա նաց ման քա րտ (նե րա ռյալ ժա մա նա կա վոր և պայ մա
նա կան),

–  քա ղա քա ցի ու թյան հա վաս տագ րեր և այլ պաշ տո նա կան փաս տա թղ թեր, ո րո նք նշում 
կամ հս տակ մատ նան շում են քա ղա քա ցի ու թյու նը:

 Հա վել ված 2 
ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԻ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՑԱՆ ԿԸ, Ո ՐՈ ՆՑ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ՀԱ ՄԱՐ ՎՈՒՄ Է 

ՔԱՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍՈՎ Ա ՌԵ ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՓԱՍ ՏԱ ՐԿ

(ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ 3(1), 5(1) ԵՎ 9(2))

– 1ին հա վել վա ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րը, ո րո նց վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տը 
ա վա րտ վել է վեց ամ սից ա վե լի,

–  սույն Հա մա ձայ նագ րի 1ին հա վել վա ծում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րից որ ևէ մե կի 
պատ ճեն նե րը,

–  վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կան ներ կամ դրա նց պատ ճեն ներ,
– ծնն դյան վկայա կան ներ կամ դրա նց պատ ճեն նե րը,
–  կազ մա կեր պու թյան նույ նա կա նաց ման քար տեր կամ դրա նց պատ ճեն նե րը,
– վ կա նե րի հայ տա րա րու թյուն ներ,
–  հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն ներ, լե զուն, ո րով նա խո սում է, ինչ պես 

նաև պաշ տո նա կան քն նու թյան ար դյունք ներ,
–  ցան կա ցած այլ փաս տա թուղթ, ո րը կա րող է օգ նել հաս տա տել տվյալ ան ձի քա ղա

քա ցի ու թյու նը,
–  մատ նա հետ քեր,
–  հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից տր ված ան ցա գիր (laissezpasser),
–  ծա ռայո ղա կան գր քույկ և նույ նա կա նաց ման ռազ մա կան քար տեր,
–  նա վագ նա ցու թյան հաշ վառ ման քար տեր և հրա մա նա տա րա կան ծա ռայու թյան քար

տեր,
–  Վի զայի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում5 կա տար ված ո րոն ման ար դյուն քում ինք

նու թյան հաս տա տում,
–  Վի զայի տե ղե կատ վա կան հա մա կա րգ չկի րա ռող ան դամ պե տու թյուն նե րի դեպ քում՝ 

այդ ան դամ պե տու թյուն նե րի վի զայի հա մար դի մում նե րի գրա ռում նե րի մի ջո ցով 
ինք նու թյան դրա կան հաս տա տում: 

5 «Վիզայի տեղեկատվական համակարգի (ՎՏՀ) և անդամ պետությունների միջև կարճաժամկետ վիզաների 
վերաբերյալ տվյալների փոխանակման մասին» 2008 թվականի հուլիսի 9ի Եվրոպական պառլամենտի և 
Խորհրդի թիվ 767/2008 (ԵՀ) կանոնակարգ, ՊՏ Լ 218, 13.08.2008, էջ 60. 
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 Հա վել ված 3 
ԵՐ ՐՈ ՐԴ ԵՐԿ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ 

ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ ՀԱ ՄԱՐ ՎՈՂ ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԻ 
ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՑԱ ՆԿ

(ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ 4(1), 6(1) ԵՎ 10(1))

–  Հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից տր ված վի զա և (կամ) բնա կու թյան թույլտ վու
թյուն,

–  հա մա պա տաս խան ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թում մուտ քի (ել քի) կնիք ներ 
կամ նմա նա տիպ հաս տա տում կամ մուտ քի (ել քի) այլ ա պա ցույց (օ րի նա կ՝ լու սան կար): 

 Հա վել ված 4 
ԵՐ ՐՈ ՐԴ ԵՐԿ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ 
ՀԵՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԵ ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՓԱՍ ՏԱ ՐԿ ՀԱ ՄԱՐ ՎՈՂ 

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԻ ՑԱ ՆԿ

(ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ 4(1), 6(1) ԵՎ 10(2))

–  Հար ցում ներ կայաց րած պե տու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից տր ված 
նկա րագ րու թյուն վայ րի և հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ, ո րո նց ներ քո հա մա պա
տաս խան ան ձը կա նգ նեց վել է այդ պե տու թյան տա րա ծք մուտք գոր ծե լուց հե տո,

–  մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (օ րի նա կ՝ ՄԱԿի Փա խս տա կան նե րի հար ցե րով գե
րա գույն հա նձ նա կա տար) կող մից տր ված տե ղե կատ վու թյուն ան ձի ինք նու թյան և 
(կամ) գտն վե լու վե րա բե րյալ, 

– ըն տա նի քի ան դամ նե րի, ճամ փոր դա կան ըն կե րու թյուն նե րի և այ լոց կող մից տե ղե
կատ վու թյան հաս տա տում (զե կու ցում), 

– հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն,
–  մատ նա հետ քեր,
–  ցան կա ցած տե սա կի փաս տա թղ թեր, հա վաս տագ րեր և հա շիվներ (օ րի նակ՝ հյու րա

նո ցի հա շիվ ներ, բժշ կի (ա տամ նա բույ ժի) մոտ հա ճախ ման քար տեր, պե տա կան (մաս
նա վոր) հաս տա տու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու քար տեր, մե քե նայի վար ձույ թի պայ մա
նագ րեր, վար կային քար տե րի ան դոր րագ րեր և այլն), ո րո նք հս տակ ցույց են տա լիս, 
որ հա մա պա տաս խան ան ձը գտն վել է հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քում, 

– օ դային, եր կա թու ղային, ավ տո բու սի կամ նա վի ան վա նա կան տոմ սեր և (կամ) ուղ
ևոր նե րի ցու ցակ ներ, ո րո նք ցույց են տա լիս հա մա պա տաս խան ան ձի ներ կայու թյու նը 
և եր թու ղին հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քում,

–  տե ղե կատ վու թյուն, ո րը ցույց կտար, որ հա մա պա տաս խան ան ձը օգտ վել է սուր հան
դա կի կամ ճամ փոր դա կան գոր ծա կա լու թյան ծա ռայու թյուն նե րից,

–  պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե ր՝ ար ված մաս նա վո րա պես սահ մա նա պահ մար
մին նե րի աշ խա տա կից նե րի և այլ վկա նե րի կող մից, ո րո նք կա րող են հաս տա տել հա
մա պա տաս խան ան ձի կող մից սահ մա նը հա տե լու փաս տը,

–  հա մա պա տաս խան ան ձի կող մից դա տա կան կամ վար չա կան վա րույ թում ար ված 
պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն։ 
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 Հա վել ված 5

  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շա ն

....................................................................................
(Հար ցում ներ կայաց նող մա րմ նի նշա նա կում)

.................................................................................
(Վայ րը և ամ սա թի վը)

Ուղղ վա ծ՝ .................................................................
 
Ում՝ ...........................................................................
....................................................................................
....................................................................................

(Հար ցում ստա ցող մա րմ նի նշա նա կում)

օ Ա ՐԱ ԳԱՑ ՎԱԾ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱ ՐԳ (Հոդ ված 7(3))
 օ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԻ ՀԱ ՄԱՐ ՀԱՐ ՑՈւՄ (Հոդ ված 9(3))

 ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԴԻ ՄՈՒՄ
 Հա մա ձայն «Ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին» 

Եվրոպա կան մի ու թյան և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջև 
Հա մա ձայ նագ րի 8–րդ հոդ վա ծի 

Ա. Անձ նա կան տվյալ նե ր
1. Լ րիվ ա նու նը (ընդգ ծել ազ գա նու նը) ...............................................................
.......................................................................................................................................
2. Օ րի որ դա կան ազ գա նու նը ..........…………......…...........................……………
3. Ծնն դյան ամ սա թի վը և վայ րը
...........................................................………………………………................................
.......................................................................................................................................
4. Սե ռը և ֆի զի կա կան նկա րա գի րը (հա սա կը, աչ քե րի գույ նը, ա ռա նձ
նա հա տուկ նշան ներ և այլն) ................................................................................

Լու սան կա ր

5. Հայտ նի է նաև որ պես (նախ կին ա նուն նե րը, այլ օգ տա գո րծ վող ա նուն ներ կամ կեղ ծա
նուն ներ)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
6 Քա ղա քա ցի ու թյու նը և լե զուն
.....................................................................................................................................................................
7. Ըն տա նե կան դրու թյու նը 

օ ա մուս նա ցած, 
օ չա մուս նա ցած 
օ ա մուս նա լուծ ված 
օ այ րի (ա մու րի)
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 Ե թե ա մուս նա ցած է՝ 
ա մուս նու ա նու նը ................................................................................................................................ 
ե րե խա նե րի (ե թե առ կա են) ա նուն նե րը և տա րի քը ..................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
8. Հար ցում ստա ցած պե տու թյու նում վեր ջին հաս ցե ն
....................................................................................................................................................................

Բ. Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒ (Ե ԹԵ ԱՌ ԿԱ Է) ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ 
1. Լրիվ ա նու նը (ընդգ ծել ազ գա նու նը)............................................................................................
2. Օ րի որ դա կան ազ գա նու նը.............................................................................................................
3. Ծնն դյան ամ սա թի վը և վայ րը......................................................................................................
4. Սե ռը և ֆի զի կա կան նկա րա գի րը (հա սա կը, աչ քե րի գույ նը, ա ռա նձ նա հա տուկ նշան

ներ և այլն) ....................................................................................................................................................
5. Հայտ նի է նաև որ պես (ա վե լի վաղ ա նուն նե րը, այլ օգ տա գո րծ վող ա նուն ներ կամ 

կեղ ծա նուն ներ)
.....................................................................................................................................................................
6 Քա ղա քա ցի ու թյու նը և լե զուն
....................................................................................................................................................................

Գ. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ (Ե ԹԵ ԱՌ ԿԱ ԵՆ) ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ 
1. Լրիվ ա նու նը (ն շել ազ գա նու նը)....................................................................................................
2. Ծնն դյան վայ րը և ամ սա թի վը
....................................................................................................................................................................
3. Սե ռը և ֆի զի կա կան նկա րա գի րը (հա սա կը, աչ քե րի գույ նը, ա ռա նձ նա հա տուկ նշան

ներ և այլն) 
....................................................................................................................................................................
4. Քա ղա քա ցի ու թյու նը և լե զուն
....................................................................................................................................................................

Դ. ՓՈ ԽԱ ՆՑ ՎՈՂ ԱՆ ՁԻՆ ԱՌՆՉ ՎՈՂ ՀԱ ՏՈՒԿ ՀԱՆ ԳԱ ՄԱ ՆՔ ՆԵ Ր
1. Ա ռող ջա կան վի ճա կը (օ րի նակ՝ հնա րա վոր նշում հա տուկ բու ժօգ նու թյան մա սով. վա

րա կիչ հի վան դու թյան լա տի նա կան ան վա նու մը)
................................................................................................................................................................... 
Ա ռա նձ նա պես վտան գա վոր ան ձ հան դի սա նա լու մա սին նշում (օ րի նակ ծա նր ի րա վա

խա խտ ման մեջ կաս կած վող, ագ րե սիվ պահ վա ծք)
...................................................................................................................................................................
 
Ե. ԿԻՑ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ Ա ՊԱ ՑՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ Ր

1. .................................................................……
(Անձ նագ րի հա մար)

......................................................................……
(տր ման ամ սա թի վը և վայ րը)

 ...............................................................
(ում կող մից)

......................................................................……
(վա վե րա կան է մի նչև)
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2. .................................................................……
(նույ նա կա նաց ման քա րտ թիվ ....)

......................................................................……
(տր ման ամ սա թի վը և վայ րը)

 ..................................................................………
(ում կող մից)

......................................................................……
(վա վե րա կան է մի նչև)

3. ..........................................................................
(Վա րոր դա կան վկայա կան թիվ.....)

......................................................................……
(տր ման ամ սա թի վը և վայ րը)

 ..................................................…………
(ում կող մից)

......................................................................……
(վա վե րա կան է մի նչև)

4. .................................................................……
(Այլ պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ թիվ ....)

......................................................................……
(տր ման ամ սա թի վը և վայ րը)

 ...............................................................
(ում կող մից)

......................................................................……
(վա վե րա կան է մի նչև)

Զ. ՆԿԱ ՏԱ ՌՈՒՄ ՆԵ Ր
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................
(Ս տո րագ րու թյուն) (Կ նիք, դրոշ մակ նիք)

 Հա վել ված 6

     Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շա ն

....................................................................................
(Հար ցում ներ կայաց նող մա րմ նի նշա նա կում)

.................................................................................
(Վայ րը և ամ սա թի վը)

Ուղղ վա ծ՝ .................................................................
 
Ում՝ ...........................................................................
....................................................................................
....................................................................................

(Հար ցում ստա ցող մա րմ նի նշա նա կում)
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ՏԱ ՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ԴԻ ՄՈՒՄ
 Հա մա ձայն «Ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին» 

Եվրոպա կան մի ու թյան և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջև 
Հա մա ձայ նագ րի 15–րդ հոդ վա ծի 

Ա. ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ Ր
Լ րիվ ա նու նը (ընդգ ծել ազ գա նու նը) ...............................................................
2. Օ րի որ դա կան ազ գա նու նը ..........………………………......................………
3. Ծնն դյան ամ սա թի վը և վայ րը
...........................................................………………………………...........................
4. Սե ռը և ֆի զի կա կան նկա րա գի րը (հա սա կը, աչ քե րի գույ նը, ա ռա նձ

նա հա տուկ նշան ներ և այլն) .....................................................................................

Լու սան կա ր

5. Հայտ նի է նաև որ պես (նախ կին ա նուն նե րը, այլ օգ տա գո րծ վող ա նուն ներ կամ կեղ
ծա նուն ներ)

6 Քա ղա քա ցի ու թյու նը և լե զուն
..................................................................................................................................................................
7. Ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի տե սա կը և հա մա րը
...................................................................................................................................................................

Բ. ՏԱ ՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ
1. Տա րա նց ման ձև 

օ օ դո վ
 օ ցա մա քո վ
օ  ծո վո վ

2. Վե րջ նա կան նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյուն
...................................................................................................................................................................
3. Տա րա նց ման հնա րա վոր այլ պե տու թյուն նե ր
....................................................................................................................................................................
4. Ա ռա ջա րկ վող սահ մա նային ան ցա կե տե րը, ժամ կե տը, տա րա նց ման ժա մը և հնա րա

վոր ու ղեկ ցող ան ձի նք
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Ցան կա ցած այլ տա րա նց ման պե տու թյու նում և ժա ման ման պե տու թյու նում ըն դուն

ման ե րաշ խա վո րում (Հոդ ված 13, պար բե րու թյուն 2) 
այո 
ո չ

6. Տա րա նց ման մե րժ ման հա մար որ ևէ պատ ճա ռի մա սին ի մա ցու թյուն
(Հոդ ված 13, պար բե րու թյուն 3) 

այո 
ո չ
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Դ. ՆԿԱ ՏԱ ՌՈՒՄ ՆԵ Ր
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

......................................................................................
(Ս տո րագ րու թյուն) (Կ նիք, դրոշ մակ նիք)

 Հա մա տեղ հայ տա րա րու թյուն 
3(3) և 5(3) հոդ ված նե րի վե րա բե րյա լ

 Պայ մա նա վոր վող կող մե րը հաշ վի են առ նում, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և ան
դամ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ օ րե նք նե րի հա մա ձայն, հնա րա վոր չէ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կամ Եվ րո պա կան մի ու թյան քա ղա քա ցուն զր կել իր քա
ղա քա ցի ու թյու նից:

 Կող մե րը հա մա ձայ նում են ժա մա նա կին խո րհր դակ ցել մի մյա նց հետ, ե թե նման ի րա
վա կան վի ճա կը փո փոխ վի:

Իս լան դի այի Հան րա պե տու թյան վե րա բե րյալ հա մա տեղ հայ տա րա րու թյուն

 Պայ մա նա վոր վող կող մե րը հաշ վի են առ նում Եվ րո պա կան մի ու թյան և Իս լան դի այի 
Հան րա պե տու թյան մի ջև սե րտ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ հատ կա պես Շեն գե նյան կա նո նա
գրքի (Shengen acquis) կի րա րկ ման, կի րառ ման և մշակ ման հետ այդ երկ րի ա սո ցի աց ման 
վե րա բե րյալ 1999 թվա կա նի մայի սի 18ի հա մա ձայ նագ րի ու ժով: Նման հան գա մա նք նե րում 
նպա տա կա հար մար կլի նի, ե թե Հայաս տա նը և Իս լան դի այի Հան րա պե տու թյու նը կն քեն հե
տըն դուն ման հա մա ձայ նա գիր սույն Հա մա ձայ նագ րի նույն պայ ման նե րով:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

19 մար տի 2014 թվա կա նի N 300Ն
 

« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԵՎ Ա ՌԱՆՑ 
ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ (ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ԱՅԻ) 

ՄԱՍԻՆ» ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ԿԻ ՐԱՐ ԿՈՒՄՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՂ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻ Ն
 Հա մա ձայն « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 51րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի պա հան ջի՝ Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է. 

1. Հաս տա տել « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց 
թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 
շր ջա նակ նե րում ստաց վող դի մում նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար
մին նե րի կող մից քն նար կե լու կար գը՝ հա մա ձայն N 1 հա վել վա ծի:

2. « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու
թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի ի րա կա
նաց ման հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա զոր մար մին ճա նա չել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռայու թյու նը: 

3. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ
րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյան պե տին՝ կազ մա կեր պել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան՝ ռե ադ մի սի ոն 
գոր ծըն թա ցում նե րառ ված աշ խա տող նե րի ու սուց ման հետ կապ ված աշ խա տա նք նե րը: 

4. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու
թյան ծա ռայու թյան տնօ րե նին՝ ա պա հո վել վտար ման նպա տա կով Եվ րո պա կան մի ու թյան 
կող մից տր վող ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թի օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն տվող ստան դա րտ փաս տա թուղթ:

5. Հա մա ձայ նագ րով ստա նձ նած հա նձ նա ռու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քի նկատ մամբ 
մո նի թո րի նգ ի րա կա նաց նե լու և ծա գող խն դիր նե րը քն նար կե լու նպա տա կով ստեղ ծել միջ գե
րա տես չա կան աշ խա տան քային խումբ և հաս տա տել դրա կազ մը՝ հա մա ձայն N 2 հա վել վա ծի: 

6. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին, Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան 
տնօրե նին և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան պե տին՝ սույն ո րո շումն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո 20
օ րյա ժամ կե տում միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խմ բի ղե կա վա րին ներ կայաց նել 
ի րե նց մա րմ նի ներ կայա ցուց չի տվյալ նե րը:

7. Սույն ո րո շումն ու ժի մեջ է մտ նում պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան հա ջոր դող 
տաս նե րո րդ օ րը:

 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն վար չա պետ Տ. Սա րգ սյան
2014թ. մար տի 26 
Եր ևան
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Հա վել ված N 1
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թվա կա նի

 մար տի 19-ի N 300-Ն ո րոշ ման

Կ Ա Ր Գ
 

« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԵՎ Ա ՌԱՆՑ 
ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ (ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ԱՅԻ) 

ՄԱՍԻՆ» ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐՈՎ ՍՏԱ ՆՁ ՆԱԾ ՀԱ ՆՁ ՆԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑ ՔԻ ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻ ՆԳ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ 

ԵՎ ԾԱ ԳՈՂ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐԸ ՔՆ ՆԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՍՏԵ ՂԾ ՎԱԾ 
ՄԻՋ ԳԵ ՐԱ ՏԵՍ ՉԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԽՄ ԲԻ

 
I. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵ Ր

 
1. Սույն կար գով կար գա վոր վում են « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան 

մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) 
մա սին» հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող դի մում նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նար կե լու կար գի և ժամ կետ նե րի հետ կապ
ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

2. Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյան (այ սու հետ՝ օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն) 
տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան, եր րորդ 
պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան տա րած քով եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի տա րա նց ման մա սին 
դիմում նե րն ստաց վում են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման 
նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նում (այ սու հետ՝ միգ րա ցի ոն պե տա
կան ծա ռայու թյուն):

3. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը կա տա րում է ստաց ված դի մում նե րի հաշ վա
ռու մը՝ թղ թային և է լե կտ րո նային տար բե րակ նե րով, հա տուկ գրան ցա մա տյա նում՝ հա մա
ձայն ձևի:

II. Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԵ ԼԸ
 
4. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա

ցի նե րի հե տըն դուն ման մա սին դի մում նե րն ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա տան քային օր վա 
ընթաց քում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան (այ սու հետ՝ ոս տի կա նու թյուն) տե ղե կատ վա կան գերա
տես չա կան հա մա ցան ցի մի ջո ցով դի մու մում նշ ված տվյալ նե րը հա մե մա տում է Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի տե ղե կատ վա կան բա զայի հետ:

5. Հե տըն դուն ման մա սին դի մու մում նշ ված տվյալ նե րը չհայտ նա բե րե լու դեպ քում, նույն 
օ րը, միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը հե տըն դուն ման մա սին դի մու մը ոս տի կա նու
թյան տե ղե կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա ցան ցի մի ջո ցով ու ղար կում է ոս տի կա նու
թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն:
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6. Ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման մա սին դի մում նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք է հայտ
նում 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ հաս տա տե լով կամ ժխ տե լով դի մու մում նշ ված 
ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լու փաս տը: Նույն ժամ
կետ նե րում ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյու նը տե ղե կաց նում է 
լրա ցու ցիչ փաս տա թղ թեր ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան և դրա նց ցան կի մա սին:

7. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի
նե րի հե տըն դուն ման մա սին դի մում նե րի պա տաս խա նն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա
սու մա րմ նին է ու ղար կում դի մումն ստա նա լուց հե տո 12 օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց քում:

8. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը դի մու մի պա տաս խա նի մա սին տե ղե կաց
նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը (այ սու հետ՝ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն):

 
III. Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈւԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԿՎՈՂ ԵՐ ՐՈ ՐԴ ՊԵ ՏՈւԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ 
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԵ ԼԸ

 
9. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե

տըն դուն ման մա սին դի մում նե րն ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
դրա նք ու ղար կում է ոս տի կա նու թյուն: 

10. Ոս տի կա նու թյու նը եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման մա սին 
դի մում նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք է հայտ նում 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ հաս
տա տե լով կամ ժխ տե լով դի մու մում նշ ված ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա
կու թյան ի րա վունք տվող կա ցու թյան վա վե րա կան կար գա վի ճակ ու նե նա լու կամ Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից տր ված վա վե րա կան մուտ քի թույլտ վու թյան փաս տը:

11. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի 
հե տըն դուն ման մա սին դի մում նե րի պա տաս խա նն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու 
մար մին է ու ղար կում դի մումն ստա նա լուց հե տո 12 օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց քում:

IV. Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԿՎՈՂ՝ ԵՐ ՐՈ ՐԴ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԵ ԼԸ
 
12. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյունն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում 

ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող՝ եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի՝ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քով տա րա նց ման մա սին դի մում նե րն ստա նա լուց հե տո մեկ 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում դրա նք ու ղար կում է ոս տի կա նու թյուն և Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյուն 
(այ սու հե տ՝ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյուն): 

13. Ոս տի կա նու թյունն ու ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյու նը տա րա նց ման 
մասին դի մում նե րի վե րա բե րյալ ի րե նց կար ծի քն ու ղար կում են մեկ աշ խա տան քային օր վա 
ընթաց քում՝ ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում ներ կայաց նե լով հիմ նա վո րում մե րժ ման հիմ
քերի վերա բե րյալ:

14. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի
նե րի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քով տա րա նց ման մա սին դի մում նե րի 
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պա տաս խա նն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մար մին է ու ղար կում դի մումն ստա
նա լուց հե տո 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

 
V. Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ 

ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ Ա ՐԱ ԳԱՑ ՎԱԾ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳՈՎ ՍՏԱՑ ՎԱԾ 
ԴԻՄՈՒՄ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԵ ԼԸ

 
15. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա

նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով 
ստաց ված դի մում նե րն ստա նա լուն պես, ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան սահ մա
նային է լե կտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի մի ջո ցով ստու գում է 
տվյալ ան ձի կող մից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դի մու մը ներ կայաց րած 
օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նե լու փաս տը: 

16. Տվյալ ան ձի կող մից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դի մու մը ներ կայաց
րած օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նե լու փաս տը 
հաս տատ վե լու դեպ քում, ե թե դի մու մում նշ ված են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա
քա ցու մա սին տվյալ ներ, միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը, ոս տի կա նու թյան տե ղե
կատ վա կան գե րա տես չա կան հա մա ցան ցի մի ջո ցով, դի մու մում նշ ված տվյալ նե րը հա մե
մա տում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րե րի տե ղե կատ վա
կան բա զայի հետ:

17. Տվյալ ան ձի կող մից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դի մու մը ներ կայաց
րած օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րա ծք ուղ ղա կի ո րեն մուտք գոր ծե լու փաս տը հաս տատ
վե լու դեպ քում, ե թե դի մու մում նշ ված են եր րո րդ պե տու թյան քա ղա քա ցու տվյալ ներ, միգ
րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը դի մումն ստա նա լու օ րը ոս տի կա նու թյան տե ղե կատ վա
կան գե րա տես չա կան հա մա ցան ցի մի ջո ցով այն ու ղար կում է ոս տի կա նու թյան ան ձնագ
րային և վի զա նե րի վար չու թյուն՝ ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյան 
ի րա վունք տվող վա վե րա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ու նե նա լու կամ Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան կող մից տր ված վա վե րա կան մուտ քի թույլտ վու թյան փաս տը ճշ տե լու նպա
տա կով:

18. Ոս տի կա նու թյունն ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով ներ կայաց ված դի մում նե րին պա
տաս խա նում է մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

19. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյունն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա
նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով 
ստաց ված դի մում նե րի պա տաս խա նն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նին է ու
ղար կում դի մումն ստա նա լուց հե տո 2 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

 
VI. Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿ ՎՈՂ 

ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ
 
20. Օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձի քաղա

քա ցի ու թյու նը և ինք նու թյու նը հաս տա տե լու դժ վա րու թյան դեպ քում՝ հա մա պա տաս խան 
պե տու թյու նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյունը 
կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար կը դի մումն ստա նա լուց հե տո 5 աշ խա տան քային օր վա 
ընթաց քում կազ մա կեր պում է հար ցազ րույց՝ այդ ան ձա նց նույ նա կա նաց ման նպա տա կով:

21. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյու նը կամ հյու
պա տո սա կան հիմ նար կը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից հե տըն դուն ման են թա կա 
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այն ան ձա նց, ով քեր չու նեն ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թեր, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան 
ի րա վա սու մա րմ նի դի մու մի հի ման վրա՝ դի մումն ստա նա լուց հե տո 3 աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում ան վճար տրա մադ րում է վե րա դար ձի վկայա կա ն՝ 120 օր վա վե րա կա
նու թյան ժամ կե տով: Ե թե այդ ըն թաց քում հնա րա վոր չի լի նում ան ձին փո խադ րել, ա պա 
3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ան ձին տրա մա դր վում է նոր վե րա դար ձի վկայա կան՝ 
նույն վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տով:

22. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից հե տըն դուն ման կամ տա րա նց ման են թա կա 
ան ձա նց տե ղա փոխ ման եր թու ղու և օր վա մա սին օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա
րմ նից տե ղե կու թյուն նե րն ստա նա լուն պես միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը դրա նք 
տրա մադ րում է ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյա նը:

 
  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն 
կառավարու թյան աշ խա տա կազ մի 
         ղե կա վարնա խա րար Վ. Գաբ րի ե լյան

 Հա վել ված N 2
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թվա կա նի

 մար տի 19-ի N 300-Ն ո րոշ ման

 Կ Ա Զ Մ
 

« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԵՎ 
Ա ՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ» 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱ ՆՁ ՆԱԾ ՀԱ ՆՁ ՆԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ 
ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻ ՆԳ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ԵՎ ԾԱ ԳՈՂ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 

ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՍՏԵ ՂԾ ՎԱԾ ՄԻՋ ԳԵ ՐԱ ՏԵՍ ՉԱ ԿԱՆ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԽՄ ԲԻ

 
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ

րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյան պետ (աշ խա տան քային խմ բի ղե կա վար)
 
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ներ կայա ցու ցի չ
 
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու

թյան ծա ռայու թյան ներ կայա ցու ցի չ
 
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե

տու թյան ոս տի կա նու թյան ներ կայա ցու ցի չ
 

  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն 
կառավարու թյան աշ խա տա կազ մի 
         ղե կա վարնա խա րար Վ. Գաբ րի ե լյան
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

24 մար տի 2011 թվա կա նի N 297Ն 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱ ՆԻ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ ԵՎ 
ՏԱԼՈՒ ԿԱՐ ԳԸ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն

 
Ղե կա վար վե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 

14րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար ձի վկայա կա նը 
տա լու ըն թա ցա կար գը կար գա վո րե լու նպա տա կով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյու նը ո րո շում է.

1. Հաս տա տել՝
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար ձի վկայա կա նի նկա րա գի րը՝ հա մա

ձայն N 1 հա վել վա ծի. 
2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար ձի վկայա կա նը տա լու կար գը՝ հա մա

ձայն N 2 հա վել վա ծի: 
2. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին, Հայաս տա նի Հան

րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու
թյան պե տին և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան
վտան գու թյան ծա ռայու թյան տնօ րե նին՝ սույն ո րո շումն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վան հա ջոր դող 
հն գօ րյա ժամ կե տում նշա նա կել սույն ո րո շու մից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման 
պա տաս խա նա տու ստո րա բա ժա նում ներ: 

3. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին՝ սույն ո րո շումն 
ուժի մեջ մտ նե լու օր վան հա ջոր դող հն գօ րյա ժամ կե տում սահ մա նել այն դի վա նա գի տա
կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը և հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ նե րը, ո րո նք վե րա դար ձի 
վկայա կան ներ են տրա մադ րում այն օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում գտն վող Հայաս տանի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյան 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձա նց, որ տեղ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան 
ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը կամ հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ նե րը բա ցա կայում են: 

4. Սույն ո րո շումն ու ժի մեջ է մտ նում պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան հա ջոր դող 
տաս նե րո րդ օ րը:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն վար չա պետ Տ. Սա րգ սյան

2011 թ. մար տի 28 
Եր ևան
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Հա վել ված N 1
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի

 մար տի 24-ի N 297-Ն ո րոշ ման

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱ ՆԻ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ 

 1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար ձի վկայա կա նը (այ սու հետ՝ վե րա դարձի 
վկայա կան) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա դառ նա լու հա մար ժա մա նա կա վոր 
միան գա մյա օգ տա գո րծ ման ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է: 

2. Վե րա դար ձի վկայա կա նը 21 x 14 սմ չափ սե րով ուղ ղան կյուն ձևա թուղթ է: 
3. Ձևա թղ թի դի մե րե սի վեր ևի մա սում գլ խա տա ռե րով տպա գր վում է հայե րեն՝ 

« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» և ան գլե րեն՝ «REPUBLIC OF ARMENIA» (ՐԸ ՓԱԲ ԼԻԿ 
ՕՖ ԱՐ ՄԵ ՆԻ Ա) բա ռա կա պակ ցու թյու նը՝ 

1) կե նտ րո նում ուլտ րա մա նու շա կա գույն լույ սի տակ ար տա ցոլ վող գու նա վոր ներ կե
րով պատ կեր վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շա նը. 

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շա նից նե րքև գլ խա տա ռե րով տպա գր վում 
է հայե րեն՝ « ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱՆ» և ան գլե րեն՝ «CERTIFICATE OF RETURN» 
(ՍԵՐ ՏԻ ՖԻ ՔԵՅԹ ՕՖ ՐԻ ԹԸ ՐՆ) բա ռա կա պակ ցու թյու նը, իսկ դրա նից նե րքև դր
վում է վկայա կա նի ան հա տա կան հա մա րը, որն ուլտ րա մա նու շա կա գույն լույ սի 
տակ ար տա ցոլ վում է կա նաչ գույ նով: 

4. Ձևա թղ թի դար ձե րե սի վրա հայե րեն, ռու սե րեն և ան գլե րեն՝ ստո րև ներ կայաց վող 
հա ջոր դա կա նու թյա մբ, հատ կաց ված են տե ղեր՝ նշե լու հա մար հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ 

1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյուն/ հյու պա տո սու թյուն  քա ղաք.
2) տր ված է (վ կայա կա նը տա լու օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը):

5. Սույն կար գի 4րդ կե տում նշ ված գրա ռում նե րից հե տո յու րա քան չյուր մա սում 
համա պա տաս խան լե զու նե րով տպա գր ված են « ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ/ 
ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱՆ» և «Վ կայա կա նը տա լիս է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե
րա դառ նա լու ի րա վունք» բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը: Այ նու հե տև, վե րս տին հատ կաց ված 
են տե ղեր՝ նշե լու հա մար հետ ևյալ ան հրա ժե շտ տե ղե կու թյուն նե րը՝ ազ գա նու նը, ա նու նը, 
հայ րա նունը, ծնն դյան թվա կա նը (օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը), ծնն դյան վայ րը, վկայա կա նն 
ու ժի մեջ է մինչև (օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը):

6. Ձևա թղ թում տեղ է հատ կաց վում նաև վկայա կա նի ան վա նա տի րոջ՝ 35 x 45 մմ չափ սի 
լու սան կա րի և վկայա կա նը տրա մադ րող պաշ տո նյայի ստո րագ րու թյան հա մար: 

7. Վկայա կա նի ձևա թուղ թը պատ րա ստ վում է պա շտ պան ված թղ թից, ո րը պատ ված է 
տար բեր գույ նե րի՝ ուլտ րա մա նու շա կա գույն լույ սի տակ ար տա ցոլ վող ման րա թե լե րով: 
Վկայա կա նի տպագ րու թյան հա մար օգ տա գո րծ վում են հետ ևյալ պա շտ պա նիչ մի ջոց նե րը՝

1) ի րիս տպագ րու թյուն. գույ նից գույն սա հուն ան ցում.
2) պա շտ պան ված հետ նա պատ կեր. ման րագ ծե րով կա ռուց ված նախ շեր.
3) գե լե ո շի րային տա րր. չը նդ հատ վող գծե րից բաղ կա ցած գծան կար.
4) միկ րոգ րու թյուն. ըն թեռ նե լի է դառ նում մի այն խո շո րաց ման դեպ քում.
5) ան հա տա կան հա մա րա կա լում.
6) ուլտ րա մա նու շա կա գույն նե րկ. այս ներ կով տպ ված բո լոր օբյե կտ նե րն ուլտ րա մա

նու շա կա գույն լույ սի ներ քո ար տա ցոլ վում են կա նաչ գույ նով:

(հա վել վա ծը խմբ. 10.01.13 N 114-Ն)

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն
 կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի
 ղե կա վար Դ. Սա րգ սյան
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  Հա վել ված N 2
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի

 մար տի 24-ի N 297-Ն ո րոշ ման

Կ Ա Ր Գ
 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱ ՆԸ ՏԱ ԼՈՒ
 

I. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵ Ր
 
1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար ձի վկայա կա նը (այ սու հետ՝ վե րա դար ձի 

վկայա կան) մի ան գա մյա օգ տա գո րծ ման ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է, ո րը Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցուն, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում փա խս տա կան 
ճա նաչ ված և ա պաս տան ստա ցած ան ձա նց, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու
թյան ի րա վունք ու նե ցող՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձա նց (այ սու հե տ՝ վե րա դար ձի 
վկայա կան հայ ցող) հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նից շտապ վե րա
դառ նալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն՝ սահ մա նը հա տե լու ի րա վունք տվող օ րի նա կան 
փաս տա թղ թի բա ցա կայու թյան դեպ քում:

2. Սույն կար գի ի մաս տով սահ մա նը հա տե լու ի րա վունք տվող օ րի նա կան փաս տա թուղթ 
է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ան ձնա գի րը (այդ թվում՝ դի
վա նա գի տա կան ան ձնա գի րը), փա խս տա կա նի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից տր ված ճամ փոր դա կան փաս տա թղ թե րը (այ սու
հետ՝ օ րի նա կան փաս տա թուղթ), ո րո նք վա վե րա կան են և պի տա նի են օգ տա գո րծ ման հա
մար: 

3. Վե րա դար ձի վկայա կան տր վում է սույն կար գի 1ին կե տում նշ ված ան ձա նց՝ օ րի
նա կան փաս տա թղ թի ան վա վեր (ժամ կե տա նց) լի նե լու, բա ցա կայու թյան, ընդ հան րա պես 
տրա մա դր ված չլի նե լու, օգ տա գո րծ ման հա մար ոչ պի տա նի լի նե լու և շտապ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն վե րա դառ նա լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում: Օգ տա գո րծ ման հա մար 
ոչ պի տա նի են հա մար վում այն օ րի նա կան փաս տա թղ թե րը, ո րո նք ա ռա վե լա պես մաշ ված 
են, վնաս ված են, բա ցա կայում են կամ հս տակ տե սա նե լի չեն ան ձի ան հա տա կան տվյալ
նե րը (լու սան կա րը), վի զա նե րը, սահ մա նա հա տում նե րի դրոշ մակ նիք նե րը կամ դրա նք պա
րու նա կող է ջե րը, ինչ պես նաև առ կա են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գի խա խտ մա մբ կա տար ված նշում ներ:

4. Վե րա դար ձի վկայա կան տր վում է նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում ա պօ րի նի գտն
վող և օ րի նա կան փաս տա թուղթ չու նե ցող ան ձա նց՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե
րա դա րձն ա պա հո վե լու հա մար, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նի՝ սահ ման
ված կար գով ներ կայաց ված հա րց ման հի ման վրա, այդ թվում՝ հա մա պա տաս խան պե տու
թյան հետ կնք ված՝ ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց հետ ըն դու նե լու և տա րան ցիկ 
փո խա դր ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին հա մա ձայ նագ րով (այ սու հետ՝ ռե ադ մի սի այի հա մա
ձայ նա գիր)՝ նա խա տես ված կար գով ներ կայաց ված հա րց ման կամ ռե ադ մի սի այի հա մա
ձայ նագ րով սահ ման ված հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում կայաց րած ո րոշ ման հի ման վրա: 
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II. ԴԻ ՄԵ ԼՈՒ ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԸ
 
5. Վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղն ան ձա մբ (նա և՝ փոս տով) կամ Հայաս տա նի Հան րա

պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով լի ա զոր ված ան ձի կամ օ րի նա կան ներ
կայա ցուց չի մի ջո ցով դի մում է օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն կամ հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ (այ սու հետ՝ 
հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ)՝ ներ կայաց նե լով հետ ևյալ փաս տա թղ թե րը՝ 

1) դի մումհար ցա թեր թիկ՝ հա մա ձայն ձևի, լրաց ված (պար տա դիր լրաց ման են թա կա 
են 17րդ կե տե րը) և ստո րա գր ված դի մո ղի կող մից.

2) 35 x 45 մմ չափ սի եր կու նույ նա կան գու նա վոր լու սան կար (ա ռա վե լա գույ նը 6 ա միս 
վա ղե մու թյան).

3) պե տա կան տուր քի վճա րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ կամ վճար ման ան հրա ժե
շտ վա վե րա պայ ման նե րը և՝

4) ժամ կե տա նց կամ օգ տա գո րծ ման հա մար ոչ պի տա նի ան ձնագ րի (այլ օ րի նա կան 
փաս տա թղ թի) կամ նախ կին ՀԽՍՀ քա ղա քա ցու ան ձնագ րի առ կայու թյան դեպ քում՝ 
տվյալ փաս տա թղ թի բնօ րի նա կը: Նախ կին ՀԽՍՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր ներ
կայաց նե լու դեպ քում ներ կայաց վում է նաև դի մումն ըն դու նող հյու պա տո սա կան 
հիմ նար կի նս տա վայր պե տու թյան կամ հյու պա տո սա կան տա րա ծա շր ջա նի հա մա
պա տաս խան պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը ժխ տող տե ղե կա նք, կա մ՝

5) օ րի նա կան փաս տա թղ թի բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ 
ա. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը և (կամ) ան ձը հաս տա

տող այլ փաս տա թղ թե րի բնօ րի նակ նե րը (նույ նա կա նաց ման քա րտ, Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան (նաև նախ կին ՀԽՍՀ) ի րա վա սու մա րմ նի կող մից տր ված 
զին վո րա կան գր քույկ կամ կցա գր ման վկայա կան) կամ դրա նց նո տա րա կան 
կար գով հաս տատ ված լու սա պատ ճեն նե րը (առ կայու թյան դեպ քում), 

բ. տե ղե կա նք տվյալ բնա կա վայ րի ոս տի կա նու թյու նից (այլ ի րա վա սու մա րմ նից)՝ 
ան ձնագ րի կո րս տի կամ գո ղու թյան, կո ղո պու տի կամ այլ հան ցա գոր ծու թյան 
կամ բնա կան կամ տեխ նա ծին ա ղե տի հետ ևան քով ան ձնա գի րը կո րց նե լու մա
սին (առ կայու թյան դեպ քում),

գ. վա րոր դա կան վկայա կա նի բնօ րի նա կը (առ կայու թյան դեպ քում),
դ. բա ցա կայող օ րի նա կան փաս տա թղ թի լու սա պատ ճե նը (առ կայու թյան դեպ քում).

6) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ե րե խա նե րի՝ Հայաս
տանի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ան ձնա գիր ստա ցած չլի նե լու դեպ քում՝ 
ա. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նի կող մից տր ված ծնն դյան 

վկայա կա նի բնօ րի նա կը կամ օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի 
կող մից տր ված ծնն դյան վկայա կա նի բնօ րի նա կը կամ դրա նց լու սա պատ ճեն
նե րը՝ հաս տատ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման
ված կար գով, 

բ. ծնո ղի (ծ նող նե րի) ան ձնագ րե րի կամ նույ նա կա նաց ման քար տե րի բնօ րի նակ
ները:

6. Ե թե դի մու մը ներ կայաց նում է վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի լի ա զոր ված ան ձ հան
դի սա ցող ծնո ղը, եղ բայ րը, քույ րը, ա մու սի նը, զա վա կը կամ այլ լի ա զոր ան ձի նք կամ օ րի
նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րը, ա պա պե տք է ներ կայաց վեն նաև հետ ևյալ փաս տա թղ թե րը՝ 

1) ծնո ղի դեպ քում՝ ծնո ղի ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) բնօ րի նա կը և պատ
ճե նը, վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) ու 
ծնն դյան վկայա կա նի պատ ճե նը, լի ա զո րագ րի բնօ րի նա կը.
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2) եղ բոր և քրոջ դեպ քում՝ նրա նց ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) բնօ րի նա կը 
և պատ ճե նը, ծնն դյան վկայա կա նի բնօ րի նա կը, վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի 
ծնն դյան վկայա կա նի և ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) պատ ճեն նե րը, լի ա
զո րագ րի բնօ րի նա կը.

3) ա մուս նու դեպ քում՝ ա մուս նու ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) բնօ րի նա կը և 
պատ ճե նը, վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) 
և ա մուս նու թյան վկայա կա նի պատ ճեն նե րը, լի ա զո րագ րի բնօ րի նա կը.

4) զա վա կի դեպ քում՝ զա վա կի ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) բնօ րի նա կը և 
պատ ճե նը, ծնն դյան վկայա կա նի և վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի ան ձնագ րի 
(նույ նա կա նաց ման քար տի) պատ ճեն նե րը, լի ա զո րագ րի բնօ րի նա կը.

5) այլ լի ա զոր ան ձի դեպ քում՝ լի ա զոր ված ան ձի ան ձնա գի րը (նույ նա կա նաց ման քար
տը), լի ա զո րագ րի բնօ րի նա կը և վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի ան ձնագ րի (նույ
նա կա նաց ման քար տի) պատ ճե նը: Այս դեպ քում լի ա զո րա գի րը պե տք է հաս տատ
ված լի նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով կամ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով.

6) օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի դեպ քում՝ օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի ան ձնա գի րը (նույ
նա կա նաց ման քար տը), օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ լի նե լը հաս տա տող փաս տա
թուղթ և վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի ան ձնագ րի (նույ նա կա նաց ման քար տի) 
պատ ճե նը: 

7. Սույն կար գի 4րդ կե տում նշ ված դեպ քում՝ ան ձին վե րա դար ձի վկայա կան տրա մադ
րե լու խնդ րան քով հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ կա րող է դի մել նաև օ տա րե րկ րյա պե տու
թյան ի րա վա սու մար մի նը: Ե թե ան ձը հրա ժար վել է լրաց նել և ստո րագ րել դի մումհար
ցա թեր թի կը, նրա փո խա րեն այն հայե րե նով կամ հայե րեն թա րգ մա նու թյա մբ լրաց նում և 
ստո րագ րում է օ տա րե րկ րյա ի րա վա սու մա րմ նի պաշ տո նյան:

 
III. ԱՆ ՁԻ ԻՆՔ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐ ԶՈՒ ՄԸ

 
8. Ան ձի ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը պա րզ վում է ներ կայաց ված փաս տա թղ թե

րի հի ման վրա, մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե՝ 
1) ներ կայաց վում է ան վա վեր (վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տը լրա ցած) Հայաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ան ձնա գիր կամ նույ նա կա նաց ման քա րտ, կա մ՝
2) ներ կայաց վում է օգ տա գո րծ ման հա մար ոչ պի տա նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու

թյան քա ղա քա ցու ան ձնա գիր կամ նույ նա կա նաց ման քա րտ, կա մ՝
3) ներ կայաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նի կող մից տր

ված զին վո րա կան գր քույկ կամ կցա գր ման վկայա կան, կա մ՝ 
4) ներ կայաց վում է նախ կին ՀԽՍՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր և դի մումն ըն դու նած հյու

պա տո սա կան հիմ նար կի նս տա վայր պե տու թյան կամ հյու պա տո սա կան տա րա ծա
շր ջա նի պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա լը ժխ տող փաս տա թուղթ, կա մ՝

5) ներ կայաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում փա խս տա կան ճա նաչ ված և 
ա պաս տան ստա ցած ան ձի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյան ի րա
վունք ու նե ցող՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի այդ կար գա վի ճա կը հիմ նա վո րող 
և ինք նու թյու նը հաս տա տող փաս տա թուղթ: 

9. Ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա տար վում է Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում (այ սու հե տ՝ բնակ չու թյան պե տա կան 
ռե գի ստր) պահ վող տվյալ նե րի հի ման վրա, ե թե ՝

1) չի ներ կայաց վում սույն կար գի 8րդ կե տում թվա րկ ված փաս տա թղ թե րից ոչ մե կը.
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2) ներ կայաց վող փաս տա թուղ թը կաս կած է հա րու ցում (առ կա են չհաս տատ ված ջն
ջում ներ կամ ուղ ղում ներ, լու սան կա րի փոխ ման հետ քեր, կնիք նե րը կամ դրոշ մակ
նիք նե րը հս տակ չեն, փաս տա թուղթն ա ռա վե լա պես մաշ ված է կամ առ կա են այլ 
հիմ նա վոր փաս տա կան հան գա մա նք ներ): 

10. Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա տար վում է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հա մա ձայն՝ վե րա
դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան ձնա գիր ստա ցած չլի նե լու 
դեպ քում՝ սույն կար գով սահ ման ված փաս տա թղ թե րը ներ կայաց նե լու պա հից մեկ աշ խա
տան քային օր վա ըն թաց քում:

11. Ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա րող է կա տար վել նաև ռե ադ մի
սի այի հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում կայաց րած ո րոշ ման հի
ման վրա, ե թե ան ձը չի ներ կայաց նում իր ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող 
որ ևէ փաս տա թուղթ կամ հան դես է գա լիս կե ղծ տվյալ նե րով: 

12. Ան ձի ինք նու թյու նը պար զե լու հա մար ներ կայաց ված տվյալ նե րը՝ լու սան կա րը և մյուս 
ան հա տա կան տվյալ նե րը, հա մե մատ վում են ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րում առ կա կամ 
բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում պահ վող տվյալ նե րի հետ: Ան ձի ինք նու թյու նը հա
մար վում է պա րզ ված, ե թե հա մե մատ վող բո լոր ան հա տա կան տվյալ նե րը հա մը նկ նում են:

13. Ան հա տա կան տվյալ նե րի (լու սան կար, ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, ծնն դյան 
ամ սա թիվ, ա միս, տա րե թիվ և այլն) ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում վե րա դար ձի 
վկայա կա նի տրա մադ րու մը մե րժ վում է: 

 
IV. ԲՆԱԿ ՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՌԵ ԳԻ ՍՏ ՐՈՒՄ ՊԱՀ ՎՈՂ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՍՏՈՒԳ ՄԱՆ 

ԸՆԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ
 
14. Ան ձի վե րա բե րյալ բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում պահ վող տվյալ նե րի ստու

գու մը կա տար վում է հետ ևյալ ե ղա նակ նե րո վ՝
1) «Է լե կտ րո նային հյու պա տո սու թյուն» հա մա կար գի (այ սու հե տ՝ հա մա կա րգ) մի ջո ցով.
2) հա մա կար գի բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա

քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն (այ սու հետ՝ նա խա րա րու թյուն) հար ցում կա տա րե լու 
միջո ցով:

15. Նա խա րա րու թյուն հար ցում կա տար վում է հյու պա տո սա կան հիմ նար կի կող մից 
դիմումն ըն դու նե լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ է լե կտ րո նային ե ղա նա
կով: Հա րց մա նը կց վում են ներ կայաց ված բո լոր փաս տա թղ թե րը՝ բա ցա ռու թյա մբ պե տա
կան տուր քի վճա րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թի կամ ան հրա ժե շտ վա վե րա պայ ման նե րի: 

16. Նա խա րա րու թյու նում հար ցումն ստա նա լուց հե տո հա մա կար գի մի ջո ցով կա տար
վում է ան ձի ինք նու թյան և քա ղա քա ցի ու թյան պար զում և պա տաս խա նն է լե կտ րո նային 
ե ղա նա կով ու ղա րկ վում է հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ: Այս գոր ծո ղու թյու նը կա տար վում է 
մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: 

17. Հյու պա տո սա կան հիմ նար կի կող մից հա մա կար գի մի ջո ցով ան ձի ինք նու թյան և քա
ղա քա ցի ու թյան պար զու մը կա տար վում է մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե 
բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում առ կա են ան ձի ան հա տա կան տվյալ նե րը և է լե կտ
րո նային լու սան կա րը:

18. Բնակ չու թյան պե տա կան ռե գի ստ րում ան ձի ան հա տա կան տվյալ նե րի և է լե կտ րո
նային լու սան կա րի բա ցա կայու թյան կամ դրա նց ո րո շա կի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն
նե րի դեպ քում՝ նա խա րա րու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար կի կող մից հա մա կար գի 
մի ջո ցով մե կօ րյա ժամ կե տում հար ցում է կա տար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 



78

կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան ան ձնագ
րային և վի զա նե րի վար չու թյուն (այ սու հե տ՝ ոս տի կա նու թյուն): 

19. Ոս տի կա նու թյու նը հար ցումն ստա նա լուց հե տո ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց
քում տվյալ ան ձի լու սան կա րով ան ձնագ րային գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի մու մը 
թվայ նաց նում և հա մա կար գի մի ջո ցով ու ղար կում է հար ցու մը կա տա րո ղին: 

20. Ոս տի կա նու թյան կող մից լրա ցու ցիչ ստու գում նե րի, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին հար ցում ներ կա տա րե լու ան հրա
ժեշ տու թյան դեպ քում սույն կար գի 19րդ կե տում նշ ված ժամ կե տը ոս տի կա նու թյան կող
մից կա րող է եր կա րա ձգ վել ա ռա վե լա գույ նը տա սն աշ խա տան քային օ րով:

21. Նա խա րա րու թյու նը ոս տի կա նու թյան պա տաս խա նն ստա նա լուց հե տո մեկ աշ խա
տան քային օր վա ըն թաց քում է լե կտ րո նային ե ղա նա կով պա տաս խա նն ու ղար կում է հար
ցու մը կա տա րած հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ:

 
V. ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱ ՆԻ ՏՐԱ ՄԱ ԴՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 
22. Հյու պա տո սա կան հիմ նա րկն ան ձի ինք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը պար զե

լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում դի մո ղին է տրա մադ րում վե րա դար ձի 
վկայա կա նը:

23. Վե րա դար ձի վկայա կա նը հայ ցո ղի կող մից դի մումն ան ձա մբ ներ կայաց նե լու դեպ
քում վե րա դար ձի վկայա կա նը վեր ջի նիս ցան կու թյա մբ և իր հաշ վին կա րող է տրա մա դր վել 
նաև փոս տո վ՝ պատ վիր ված նա մա կով: Ե թե դի մու մը ներ կայաց վել է փոս տով կամ օ րի նա
կան ներ կայա ցուց չի կամ լի ա զոր ներ կայա ցուց չի մի ջո ցով, ա պա վե րա դար ձի վկայա կա նը 
կա րող է հա նձն վել մի այն վե րա դար ձի վկայա կա նը հայ ցո ղի ան ձա մբ ներ կայա նա լու դեպ
քում, վեր ջի նիս ինք նու թյու նը պար զե լուց հե տո, բա ցա ռու թյա մբ սույն կար գի 27րդ կե տի:

24. Փոս տով դի մե լու ի րա վունք ու նի վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղը, իսկ վեր ջի նիս 
օ րի նա կան ներ կայա ցու ցի չը կամ լի ա զոր ան ձը դի մու մը ներ կայաց նում են ան ձա մբ:

25. Վե րա դար ձի վկայա կա նը տրա մա դր վում է մեկ ա միս ժամ կե տով: Ռե ադ մի սի այի 
հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված դեպ քում այն կա րող է տրա մա դր վել տվյալ հա մա ձայ
նագ րով սահ ման ված ժամ կե տով:

26. Ռե ադ մի սի այի հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված դեպ քե րում վե րա դար ձի վկայա
կա նը կա րող է տր վել նաև ոչ ճի շտ տվյալ նե րով, ե թե հար ցազ րույ ցի ար դյուն քում բա ցա
հայտ վում են տվյալ ան ձի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը հա վաս
տող տվյալ ներ: Այս դեպ քում վե րա դար ձի վկայա կա նի դի մե րե սի ձախ վեր ևի ան կյու նում 
կա տար վում է «Ո.Ճ.Տ.» (ոչ ճի շտ տվյալ ներ) նշու մը:

27. Ա ռան ձին դեպ քե րում, երբ ան ձը գտն վում է այն պի սի պե տու թյու նում կամ վայ րում, 
որ տե ղից հնա րա վոր չէ կամ դժ վար է դի մել հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ, ա պա վե րա դար
ձի վկայա կա նը կա րող է տրա մա դր վել ան ձի օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի կամ լի ա զոր ան ձի 
մի ջո ցո վ՝ նա խա րա րու թյան կող մից: Նա խա րա րու թյունն ան ձի ինք նու թյու նը և քա ղա քա
ցի ու թյու նը պար զե լուց հե տո մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում դի մո ղին է տրա մադ
րում վե րա դար ձի վկայա կա նը: 

 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն
 կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի
 ղե կա վար Դ. Սա րգ սյան
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Ձև
 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՎԿԱՅԱ ԿԱՆ 
Ս ՏԱ ՆԱ ԼՈՒ ԴԻ ՄՈՒՄ - ՀԱՐ ՑԱ ԹԵՐ ԹԻ Կ

 
(լ րաց նել պա րզ և ըն թեռ նե լի, 17րդ կե տե րը են թա կա են պար տա դիր լրաց ման)
Անձ նագ րի (այլ փաս տա թղ թի) 

¨  բա ցա կայու թյան (կո րած, գո ղաց ված և այլն) 
¨ ան վա վեր (ժամ կե տա նց) լի նե լու
¨ օգ տա գո րծ ման հա մար ոչ պի տա նի լի նե լու
¨ ը նդ հան րա պես տրա մա դր ված չլի նե լու

(ն շել Vով)
 

լու սան կա րի
 հա մա ր
35 X 45 մմ

 պատ ճա ռով խնդ րում եմ տրա մադ րել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վե րա դար ձի վկայա կան:
 

1* Ազ գա նուն  

2* Ա նուն  

3* Հայ րա նուն  

4* Ծնն դյան օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը  

5* Ծնն դյան վայ րը (եր կի րը, քա ղաք/ գյուղ)  

6* Քա ղա քա ցի ու թյու նը  

7* Այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան առ կայու թյու նը  

8 ՀՀում հաշ վառ ման հաս ցեն (մա րզ, քա ղաք/ գյուղ, 
փո ղոց, տուն/բն.) և հե ռա խո սա հա մա րը

________________________
________________________

9 Որ տեղ, երբ, և որ մա րմ նի կող մից էր ձևա կե րպ ված 
կո րած ան ձնա գի րը, այլ փաս տա թուղ թը  

10 Տե ղե կու թյուն ներ ինձ հետ գտն վող ըն տա նի քի ան դամ
նե րի մա սին (ն շել նրա նց վե րա բե րյալ 16րդ կե տե
րով սահ ման ված տվյալ նե րը)

________________________
________________________
________________________
 

11 ՀՀից ել քի օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը (կամ մո տա վոր)  

12 ՀՀից մե կն ման նպա տա կը  

13 Տ վյալ երկ րում փաս տա ցի բնա կու թյան հաս ցեն և հե
ռա խո սա հա մա րը  

14 է լե կտ րո նային փոս տի հաս ցեն (ըստ ցան կու թյան)  

15 ՀՀում բնակ վող մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի կամ այլ 
ազ գա կան նե րի ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը և հաս ցե
նե րը, ո րո նց հետ կա րե լի է կապ վել ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում 
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16 ՀՀ վե րա դառ նա լու օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը ____ _____________ 20___ թ.

17 ՀՀ վե րա դառ նա լու եր թու ղին և տրա նս պոր տի մի ջոց 
(հայտ նի լի նե լու դեպ քում)  

18 Լ րաց ման օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը ____ _____________ 20___ թ

Հա վաս տում եմ իմ կող մից ներ կայաց ված բո լոր տվյալ նե րի և լու սան կա րի իս կու թյու նը, 
ին չի հա մար ստո րագ րում եմ: 

¨ Խնդ րում եմ ՀՀ վե րա դար ձի վկայա կա նն իմ հաշ վին ու ղար կել __________________
_________________________________________________________________________

(ն շել փոս տային ծա ռայու թյու նը)

 փոս տային ծա ռայու թյան մի ջո ցով, հետ ևյալ հաս ցե ով ____________________________
_________________________________________________________________________

(եր կիր, մա րզ / ռե գի ոն, քա ղաք/ գյուղ, փո ղոց, տուն/ շե նք, բն., փոս տային ին դե քս, 
_________________________________________________________________________

ս տա ցո ղի ա նու նը, հե ռա խո սա հա մա րը)

 
 Դի մու մը ներ կայաց վում է վե րա դար ձի վկայա կան հայ ցո ղի __________ ի կող մից: 

(Լ րաց նել, ե թե դի մու մը ներ կայաց վում է հայ ցո ղի օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի կամ լի ա զոր 
ան ձի կող մից)

Դի մող _____________________  __________________________
(ս տո րագ րու թյու նը) (ա նու նը, ազ գա նու նը)

 
 
 ԾԱ ՌԱՅՈ ՂԱ ԿԱՆ ՆՇՈՒՄ ՆԵ Ր
Տ վյալ նե րը ստուգ ված են
__________________________

 (հյու պա տո սի ստո րագ րու թյու նը)

 _____ ____________________ 20 թ.
 
(ձ ևը խմբ. 10.01.13 N 114-Ն)
(հա վել վա ծը լրաց. 15.03.12 N 288-Ն, խմբ. 10.01.13 N 114-Ն)
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4

 
ԵՄ –Ի՝ ՎՏԱՐ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ՏՐ ՎՈՂ ՍՏԱՆ ԴԱ ՐՏ ՃԱՄ ՓՈՐ ԴԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱ ԹՈՒՂ ԹԸ 
ԵՄ Խո րհր դի 1994թ. նոյեմ բե րի 30ի ա ռա ջար կու թյու նում ամ րա գր ված ձև

 
ԱՆ ԴԱՄ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
…………………………………………………..................................................
Գ րա նց ման հա մա րը Փաս տա թղ թի հա մա րը 
 Վա վե րա կան է մե կան գա մյա ճա նա պար հոր դու թյան հա մար              
սկ սա ծ………………………..  մի նչև………………………………………………       
Ա նուն……………………………………………….................................................     

ԼՈՒ ՍԱՆ ԿԱՐ

Ազ գա նուն…………………………………...............................................................................…………..
Ծնն դյան ամ սա թիվ ………………………................................................................................………
 Հա սա կ………….……………………………………..................................................................................
 Տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե ր……………………………. ....................................................................
Ազ գու թյուն…………………………………………..................................................................................
Բ նա կու թյան երկ րի հաս ցեն (ե թե հայտ նի է)……………………………………………................
………………………………………………………………………………………….....................................
Տրա մադ րող մար մի ն…………………………………………...............................................................
Կնիք/Դ րո շմ Տր ման վայ րը ……………………………………………….............................................
Տր ման ժամ կե տը …………………………………………………............................................................
Ստո րագ րու թյուն…………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………...........................
Ն շում ներ/ Դի տար կում ներ ……………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 5

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ  
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22  սեպ տեմ բե րի 2011 թվա կա նի N 1360-Ն

Օ ՏԱ ՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ 
ԱՆ ՁԱՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ 
Օ ՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ՍՏԱՑ ՎՈՂ ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՔՆ ՆԱՐԿ ՎԵ ԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ 2009 

ԹՎԱԿԱ ՆԻ ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 17-Ի N 1073-Ն ԵՎ 2005 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻ ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 20-Ի N 
1795-Ն Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵՐՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑ ՐԱԾ ՃԱ ՆԱ ՉԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ

 
 Հա մա ձայն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» Հա

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 51րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի պա հան ջի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է.

1. Հաս տա տել օ տա րերկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող 
ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում օ տա րերկ րյա պե տու
թյուն նե րից ստաց վող դի մում նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե
րի կող մից քն նարկ վե լու կար գը՝ հա մա ձայն հա վել վա ծի:

2. Օ տա րերկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե
տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հա մար լի ա զոր մար մին ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա
վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը: 

3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ոս տի կա նու թյան պե տին՝ ա պա հո վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ
չու թյան ռե գիստ րից հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի տրա մադ րու մը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա
յու թյա նը:

4. Ու ժը կորց րած ճա նա չել՝
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2009 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 

17ի «2008 թվա կա նի նոյեմ բե րի 7ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան և Շվե դի այի Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում շվե
դա կան կող մից ստաց վող դի մում նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից քն նարկ վե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 1073Ն ո րո շու մը.

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2005 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
20ի «Ա ռանց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ
նագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծում ի րա վա սու մարմ նի մա սին» N 1795Ն ո րո շու մը։

5. Սույն ո րոշ ման դրույթ նե րը չեն տա րած վում ու ժի մեջ մտած այն մի ջազ գային պայ մա
նագ րե րի վրա, ո րոն ցով նա խա տես ված են պայ մա նագ րի ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս
խա նա տու այլ ի րա վա սու մար մին ներ:
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5.1. Սույն ո րոշ ման դրույթ նե րը չեն տա րած վում « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Եվրո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն
ման մա սին» հա մա ձայ նագ րի կի րառ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի վրա:

(5.1ին կե տը լրաց. 19.03.14 N 289Ն)
6. Սույն ո րո շումն ու ժի մեջ է մտ նում պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան հա ջոր դող 

տաս նե րորդ օ րը:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն վար չա պետ Տ. Սա րգ սյան
2011թ.  սեպ տեմ բե րի 28 
Եր ևա ն

Հա վել վա ծ
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի

 սեպ տեմ բե րի 22-ի N 1360-Ն ո րոշ ման

Կ Ա Ր Գ

Օ ՏԱ ՐԵ ՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ 
ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ 
Օ ՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ՍՏԱՑ ՎՈՂ ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՔՆ ՆԱ ՐԿ ՎԵ ԼՈՒ

1. Օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան, օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման, ինչ պես նաև Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քով եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի տա րա նց
ման մա սին դի մում նե րը (այ սու հետ՝ դի մում ներ) ստաց վում են Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու
նում (այ սու հետ՝ միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյուն):

2. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյունն ստաց ված դի մում նե րը հաշ վա ռում է հա տուկ 
գրան ցա մա տյա նում՝ հա մա ձայն ձևի:

3. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը դի մում նե րն ստա նա լուց հե տո 3 աշ խա
տան քային օր վա ըն թաց քում դրա նք ու ղար կում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կառա
վարությա նն ա ռըն թեր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյուն (այ սու հետ՝ 
ոստիկա նու թյուն): 

4. Ոս տի կա նու թյու նը՝
1) օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող Հայաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դի մում նե րի վե րա բե րյալ կար
ծիք է հայտ նում 15 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ հաս տա տե լով կամ ժխտե լով 
դի մու մում նշ ված ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե նա
լու փաս տը. 

2) օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող օ տա րերկրյա 
քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դի մում նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք է հայտ նում 15 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում՝ հաս տա տե լով կամ ժխ տե լով դի մու մում նշված 
ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյան ի րա վունք տվող կացու
թյան կար գա վի ճակ ու նե նա լու կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից տրված 
մուտ քի թույլտ վու թյան փաս տը:
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5. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը սույն կար գի 4րդ կե տի 1ին և 2րդ են թա
կե տե րում նշ ված ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին դի մում նե րն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ
քում մի ա ժա մա նակ ու ղար կում է նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյուն (այ սու հետ՝ ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռայու թյուն) և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն 
(այ սու հետ՝ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն), ո րո նք 15 աշ խա տան քային օր վա ըն
թաց քում ու ղար կում են դի մում նե րի վե րա բե րյալ ի րե նց կար ծիք նե րը:

6. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյունն օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռա նց 
թույլտ վու թյան բնակ վող եր րո րդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան տա րած քով տա րա նց ման վե րա բե րյալ դի մում նե րն ստա նա լուց հե տո մեկ աշ
խա տան քային օր վա ըն թաց քում ու ղար կում է ոս տի կա նու թյուն, ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռայու թյուն և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն: 
Վեր ջին նե րս դի մում նե րի վե րա բե րյալ ի րե նց կար ծի քն ու ղար կում են 5 աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում, իսկ ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում ներ կայաց նե լով հիմ նա վո րում մե րժ
ման հիմ քե րի վե րա բե րյալ: 

7. Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով ստաց ված պա տաս խան նե
րը, սույն կար գի 4րդ և 5րդ կե տե րում նշ ված դեպ քե րում՝ 5 աշ խա տան քային օր վա, իսկ 
6րդ կե տում նշ ված դեպ քում՝ մեկ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում նա խա պատ րաս տում 
և օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մար մին է ու ղար կում դի մում նե րի պա տաս խան ները:

8. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից հե տըն դուն ման են թա կա ան ձա նց տե ղա
փոխ ման եր թու ղու և օր վա մա սին օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նից տե ղե
կու թյուն նե րն ստա նա լուն պես միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռայու թյու նը դրա նք տրա մադ րում 
է ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան սահ մա նա պահ զոր քե րին:

9. Օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան 
ներ կայա ցուց չու թյու նը կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար կը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մից հե տըն դուն ման են թա կա այն ան ձա նց, ով քեր չու նեն ճամ փոր դա կան փաս տա թղ
թեր, օ տա րե րկ րյա պե տու թյան ի րա վա սու մա րմ նի դի մու մի հի ման վրա, դի մումն ստա նա
լուց հե տո 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում տա լիս է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի մար տի 24ի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա դար
ձի վկայա կա նի նկա րա գի րը և տա լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 297Ն ո րոշ մա մբ հաս
տատ ված ձևի վե րա դար ձի վկայա կա ն՝ առն վա զն 60 օր վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տով: 
Ե թե այդ ըն թաց քում հնա րա վոր չի լի նում ան ձին փո խադ րել, ա պա ա ռա վե լա գույ նը 5 աշ
խա տան քային օր վա ըն թաց քում ան ձին տրա մա դր վում է նոր վե րա դար ձի վկայա կան՝ նույն 
վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տով:

10. Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյու նը և ինք նու թյու նը հաս տա տե լու դժ վա րու թյան և օ տա րե րկ
րյա պե տու թյան կող մից խնդ րան քի առ կայու թյան դեպ քում միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա
ռայու թյու նը, ոս տի կա նու թյու նը, ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյու նը և ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը հա մա պա տաս խան օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն կա րող են գոր
ծու ղել ի րե նց աշ խա տող նե րին ան ձի հետ հար ցազ րույց ան ցկաց նե լու նպա տա կով: Նման 
դեպ քե րում հար ցազ րույց ներ կա րող են ան ցկաց վել նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րի կամ հյու
պա տո սա կան հիմ նա րկ նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն
 կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Դ. Սա րգ սյան
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 6

 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅԱՆ ՎԱՐ ՉԱ ՊԵ ՏԻ  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
12 Դեկ տեմ բեր 2012, 1228 - Ա

« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ - ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆՄԱՆ 
(ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ԱՅԻ) ՄԱ ՍԻՆ» ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԾՐԱԳԻ ՐԸ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն
 
Ղե կա վար վե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 2007 թվա կա նի հու լի սի 

18ի ՆՀ174Ն հրա մա նագ րի 1ին կե տով սահ ման ված կար գի 5րդ կե տի պա հա նջ նե րով՝ 
 Հաս տա տել « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն  Եվ րո պա կան մի ու թյուն հե տըն դուն ման 
(ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նագ րից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը՝ հա մա ձայն 
հա վել վա ծի:
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 Հա վել ված 
ՀՀ վար չա պե տի 2012 թ.

դեկ տեմ բե րի 12 -ի N 1228 - Ա 
 ո րոշ մա ն

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր
« ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ - ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ 

(ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ԱՅԻ) ՄԱ ՍԻՆ» ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ

NN 
ը/կ

Ի րա կա նաց վե լիք 
միջո ցա ռում նե րը 

Գոր ծո ղու թյու նը  Պա տաս խա
նատու

 կա տա րո ղը

Ժամ կե տը

1. Հ ա  մ ա  ձ ա յ  ն ա գ  ր ո վ 
ստա նձ նած հա նձ
նա ռու թյուն նե րի կա
տար ման ըն թաց քի 
նկատ մա մբ մո նի թո
րի նգ ի րա կա նաց նե լու 
և ծա գող խն դիր նե րը 
քն նար կե լու նպա տա
կով ձևա վո րել միջ գե
րա տես չա կան աշ խա
տան քային խումբ և 
հաս տա տել դրա կազ
մը

« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն  Եվ րո պա
կան մի ու թյուն հե տըն
դուն ման (ռե ադ մի սի այի) 
մա սին» հա մա ձայ նագ րի 
կի րար կումն ա պա հո վող 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ ման նա խագ ծի մշա
կում

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 
ՀՀ ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րու
թյուն
ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նն ա ռըն թեր 
ՀՀ ոս տի կա նու
թյուն
ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նն ա ռըն թեր 
ազ գային ան
վտան գու թյան ծա
ռայու թյուն

2013թ.
 հուն վա րի 
3րդ տաս
նօ րյակ

2. ՀՀ տա րած քային կա
ռա վար ման նա խա րա
րու թյան միգ րա ցի ոն 
պե տա կան ծա ռա յու
թյան աշ խա տա կազ մի 
աշ խա տող նե րի թի վն 
ա վե լաց նել մե կով՝ հա
մա ձայ նագ րի ի րա կա
նաց ման հա մար ի րա
վա սու մա րմ նի պար
տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման ա պա հով
ման նպա տա կով 

« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան վար չա պե տի 
1998 թվա կա նի նոյեմ բե
րի 6ի « Պե տա կան կա
ռա վար ման մար մին նե րի 
աշ խա տող նե րի ա ռա վե
լա գույն թվա քա նակ և ղե
կա վար նե րի տե ղա կալ
նե րի թվա քա նակ սահ
մա նե լու մա սին» N 620 
ո րոշ ման մեջ փո փո խու
թյուն կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ ման 
նա խագ ծի մշա կում

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 

2012թ. 
դ ե կ  տ ե մ 
բերի 
2րդ տաս
նօ րյակ
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3. Կազ մա կեր պել ու սու
ցում հե տըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցում նե
րառ ված մար մին նե րի 
(ՀՀ կա ռա վա րու թյա
նն ա ռըն թեր ազ գային 
ան վտան գու թյան ծա
ռայու թյան սահ մա նա
պահ ծա ռայու թյուն, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ՀՀ ոս տի կա
նու թյուն, ՀՀ ար տա
քին գոր ծե րի նա խա
րա րու թյուն, ՀՀ տա
րած քային կա ռա վար
ման նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռայու թյուն) աշ խա
տող նե րի հա մար 

« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն  Եվ րո պա
կան մի ու թյուն հե տըն
դուն ման (ռե ադ մի սի այի) 
մա սին» հա մա ձայ նագ
րի կի րար կումն ա պա
հո վող մի ջո ցա ռում նե րի 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու
թյան ո րոշ ման նա խագ
ծում հա մա պա տաս խան 
հա նձ նա րա րա կա նի նա
խա տե սում

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 

2013թ. 
հուն վա րի 
3րդ տաս
նօ րյակ

4. Ա պա հո վել ԵՄ –ի՝ 
վտար ման նպա տա
կով տր վող ստան դա
րտ ճամ փոր դա կան 
փաս տա թղ թի օգ տա
գոր ծու մը՝ որ պես ՀՀ 
մուտք գոր ծե լու հնա
րա վո րու թյուն տվող 
փաս տա թուղթ

« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն  Եվ րո պա
կան մի ու թյուն հե տըն
դուն ման (ռե ադ մի սի այի) 
մա սին» հա մա ձայա նգ
րի կի րար կումն ա պա
հո վող մի ջո ցա ռում նե րի 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու
թյան ո րոշ ման նա խագ
ծում հա մա պա տաս խան 
դրույ թի նե րա ռում

ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նն ա ռըն թեր 
ազ գային ան
վտան գու թյան ծա
ռայու թյուն

2013թ. 
հուն վա րի 
3րդ տաս
նօ րյակ



88

5. Ա պա հո վել հե տըն
դուն ման ա րա գաց
ված ըն թա ցա կար գով 
ստաց ված հայ ցե րին 2 
աշ խա տան քային օր
վա, իսկ սո վո րա կան 
ըն թա ցա կար գով՝ 12 
օ րա ցու ցային օր վա ըն
թաց քում պա տաս խա
նե լու հնա րա վորու
թյու նը

5.1. ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
ան ձնագ րե րի տե ղե կատ
վա կան բա զայից օգտ
վե լու՝ ՀՀ տա րած քային 
կա ռա վար ման նա խա րա
րու թյան միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու թյա նը 
հա սա նե լի ու թյան ա պա
հո վում: Այդ նպա տա կով՝ 
ա. « Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան 2012 թվա կա
նի պե տա կան բյու ջե ում 
վե րա բաշ խում, Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյան 2011 թվա
կա նի դեկ տեմ բե րի 22ի 
N 1919Ն ո րոշ ման մեջ փո
փո խու թյուն ներ ու լրա
ցում ներ կա տա րե լու և 
Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան տա րած քային 
կա ռա վար ման նա խա րա
րու թյան միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու թյա նը 
գու մար հատ կաց նե լու մա
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ ման նա խագ ծի մշա
կում
բ. ֆի նան սա վոր ման խնդ
րի լու ծու մից հե տո սար քի 
ձե ռք բե րում և տե ղադ
րում
գ. հա մա կա րգ չային կա պի 
հաս տա տու մից հե տո ՀՀ 
տա րած քային կա ռա վար
ման նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռայու թյան ա ռա նձ նաց
ված հա մա կա րգ չում հա
մա պա տաս խան ծրագ րե
րի տե ղադ րում
5.2. ՍԷ ԿՏ հա մա կար գից՝ 
օ դային ճա նա պար հով 
կա տար ված ել քե րի մա
սին տվյալ նե րի՝ ՀՀ տա
րած քային կա  ռա  վար ման 
նա խա րա րու թյան միգ րա
ցի ոն պե տա կան ծա ռայու
թյա նը հա սա  նե լի ու թյան 
ա պա հո վում

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 
ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու թյուն

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 
ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նն ա ռըն թեր 
ՀՀ ոս տի կա նու
թյուն

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն 
ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նն ա ռըն թեր 
ազ գային ան
վտան գու թյան ծա
ռայու թյուն 

ՀՀ տա րած քային 
կ ա  ռ ա  վ ա ր  մ ա ն 
նա խա րա րու թյան 
միգ րա ցի ոն պե
տա կան ծա ռայու
թյուն

2012թ. 
նոյեմ բե րի 
3րդ տաս
նօ րյա կ

2012թ. 
դ ե կ  տ ե մ 
բե րի 3րդ 
տ ա ս  ն օ 
րյա կ

2013թ. 
հուն վա րի 
3րդ տաս
նօ րյա կ
2013 թ. 
ա  ռ ա  ջ ի ն 
կի սա մյակ
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6. Ա պա հո վել հե տըն
դուն ման են թա կա 
ան ձին 6 ամս վա վա
վ ե  ր ա  կ ա  ն ո ւ  թ յ ա ն 
ժամ կե տով վե րա
դար ձի վկայա կա նի 
ան վճար տրամադ
րու մը՝ 3 աշ խա տան
քային օր վա ըն թաց
քում

« Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյան 2011 թվա 
կա նի մար տի 24ի 
« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան վե րա դար
ձի վկայա կա նի նկա րա
գի րը և տա լու կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» N 
297Ն ո րոշ ման մեջ փո
փո խու թյուն կա տա րե լու 
մա սին» և « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյան 2011 
թվա կա նի սեպ տեմ բե
րի 22ի «Օ տար ե րկ րյա 
պե տու թյան տա րած
քում ա ռա նց թույլտ վու
թյան բնակ վող ան ձա
նց հե տըն դուն ման մա
սին հա մա ձայ նագ րե րի 
շրջա նակ նե րում օ տա
րե րկ րյա պե տու թյուն նե
րից ստաց վող դի մում
նե րը Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան պե տա
կան մար մին նե րի կող
մից քն նա րկ վե լու կար գը 
հաս տա տե լու և Հայաս
տանի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյան 
2009 թվա կա նի սեպ
տեմ բե րի 17ի N 1073Ն 
և 2005 թվա կա նի հոկ
տեմ բե րի 20ի N 1795Ն 
ո րո շում նե րն ու ժը կո րց
րած ճա նա չե լու մա սին» 
N 1360Ն ո րոշ ման մեջ 
փո փո խու թյուն կա տա
րե լու մա սին» ՀՀ կա ռա
վա րու թյան ո րո շում նե րի 
նա խագ ծե րի մշա կում

ՀՀ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա
րա րու թյուն

2013թ. 
հուն վա րի 
3րդ 
տաս
նօրյակ

7. Ա պա հո վել ան ձի նույ
նա կա նաց ման նպա
տա կով հար ցազ րույ ցի 
կազ մա կեր պումը հա
մա պա տաս խան պե
տու թյու նում ՀՀ դի
վա նա գի տա կան ներ
կայա ցուց չու թյան կամ 
հյու պա տո սա կան հիմ
նար կի կող մից 

« Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն  Եվ րո պա
կան մի ու թյուն հե տըն
դուն ման (ռե ադ մի սի այի) 
մա սին» հա մա ձայ նագ
րի կի րար կումն ա պա
հո վող մի ջո ցա ռում նե րի 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու
թյան ո րոշ ման նա խագ
ծում հա մա պա տաս խան 
հա նձ նա րա րա կա նի նա
խա տե սում

ՀՀ ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րու
թյուն

2013թ. 
հուն վա րի 
3րդ տաս
նօ րյակ
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5.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Լատ վի այի 
Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան մի ջև ան ձա նց հա նձն ման և ըն դուն ման մա սի ն

6.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Դա նի այի 
Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց 
հետ ըն դու նե լու մա սի ն

7.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Լիտ վայի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան ապ րող ան ձա նց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սի ն

8.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Շվեյ ցա րի այի 
Դաշ նային Խո րհր դի կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց 
հե տըն դուն ման մա սի ն

9.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Գեր մա նի
այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան 
գտնվող ան ձա նց հետ ըն դու նե լու և տա րան ցիկ փո խադ րե լու մա սին 

10.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Բուլ ղա րի այի 
Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց 
հե տըն դուն ման մա սի ն

11.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Շվե դի այի 
թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց 
մա սի ն

12.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Բե նի լյուք սի պե տու թյուն նե րի 
(Բել գի այի Թա գա վո րու թյան, Լյուք սեմ բուր գի մեծ Դք սու թյան և Նի դեռ լա նդ նե րի 
Թա գա վո րու թյան) մի ջև ա նօ րի նա կան բնա կու թյուն հաս տա տած ան ձա նց վե րա
դառ նա լու մա սի ն

13.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Նոր վե գի այի 
Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձա նց 
հե տըն դուն ման մա սի ն

14.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Չե խի այի Հան րա պե տու թյան 
մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սի ն

15.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան կա ռա վա րու թյան մի ջև ռե ադ մի սի այի մա սի ն
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16.  Հա մա ձայ նա գիր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան Մի ու թյան մի ջև 
ա ռա նց թուլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց մա սին հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա
սին 

17. « Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք
18. «Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք
19. « Դի վա նա գի տա կան ծա ռայու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք
20. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011թ. մար տի 24ի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա

դար ձի վկայա կա նի նկա րա գի րը և տա լու կար գը հաս տա տե լու մա սին « թիվ 297Ն 
ո րո շում

21. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011թ. սեպ տեմ բե րի 22ի «Օ տա րե րկ րյա պե տու թյան տա րած
քում ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ
նագ րե րի շր ջա նակ նե րում օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րից ստաց վող դի մում նե րը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նար կե լու կարգը 
հաս տա տե լու և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2009թ վա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 17ի թիվ 1073 և 2005թ վա կա նի հոկ տեմ բե րի 20ի թիվ 1975Ն ո րո շում
նե րն ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու մա սին» թիվ 1360Ն ո րո շում

22. ՀՀ վար չա պե տի 2012թ. դեկ տեմ բե րի 12ի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն–Եվ րո
պա կան Մի ու թյուն հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիսյի) մա սին» հա մա ձայ նագ րից բխող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին թիվ 1228Ա ո րո շում

23. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014թ. մար տի 19ի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո
պա կան Մի ու թյան մի ջև ա ռա նց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձա նց հե տըն դուն ման 
(ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայան գա րի կի րար կումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե
րի մա սին» թիվ 300Ն ո րո շում

24. МОМ и ФМС России, “Руководство по реадмиссии для экспертов и специалистов 
практиков. Том 1. Опыт избранных стран по вопросам реадмиссии и взвращения.” 
МОМ (2009).

25. МОМ и ФМС России, “Руководство по реадмиссии для экспертов и специалистов 
практиков. Том 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии в Российской 
Федерации” МОМ (2009).
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