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Միգրացիան թվերով վերլուծական տեղեկագիր պարբերականը
մշակվում և հրապարակվում է ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության
պետի 2019թ. մայիսի 15-ի N 20-Ա հրամանի համաձայն։

Տեղեկագիրը կազմված է երեք մասերից՝ «Եվրոպայում օրինական
բնակվող ՀՀ քաղաքացիները», «Եվրոպայում միջազգային
պաշտպանություն որոնող ՀՀ քաղաքացիները», «Եվրոպայում
անօրինական բնակվող և վերադարձված ՀՀ քաղաքացիները»։

Վերլուծական տեղեկագրի այս համարում ամփոփվել են 2018թ.
ընթացքում Եվրոպական միության և Եվրոպական ազատ
առևտրի ընկերակցության երկրներում միջազգային
պաշտպանություն հայցած և տարեվերջի դրությամբ ապաստան
հայցող հանդիսացող ՀՀ քաղաքացիների վերաբերյալ
վիճակագրությունը, ապաստանի ցուցանիշների դինամիկան
2010-2018թթ., ինչպես նաև ապաստանի հայցերի վերաբերյալ
լիազորված մարմինների (առաջին ատյանների) և վերջնական
որոշում կայացնող մարմինների կողմից ընդունված որոշումները և
դրանց թվի դինամիկան։

Խմբագիրներ՝

Արմեն Ղազարյան

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, 

ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության պետ 

Իրինա Դավթյան

ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ 
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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Մարդկային հասարակության զարգացման արդի փուլում մարդու ազատ տեղաշարժի

իրավունքը տեսական հայեցակարգից կերպափոխվել է մարդկանց հոծ զանգվածների

մասայական շարժի։ Ժամանակակից աշխարհում միգրացիայի կառավարման

համակարգի օրըստօրե արդիականացումը և պետական միգրացիոն

քաղաքականության բարելավումը վերածվել են պետության ներքին և արտաքին

քաղաքականության առաջնային ուղղությունների։ Միևնույն ժամանակ,

պայմանավորված միգրացիոն հոսքերի ծավալների աճով և դրանց բնույթի

փոփոխությամբ, խիստ կարևոր է համակարգի արդիականացման և բարեփոխումների

հիմքում դնել ստույգ վիճակագրական վերլուծություններ, որոնք հնարավորություն

կտան ոչ միայն գնահատել հոսքերի ծավալները այլ նաև բացահայտել դրանց

դրդապատճառները՝ վանող և ձգող գործոնները։

Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից ասդին տեղի ունեցած

բազմաթիվ իրադարձությունների, սոցիալ-տնտեսական բնույթի մարտահրավերների

արդյունքում ընդունված էր դարձել Հայաստանը անվանել «միգրանտների դոնոր

պետություն»։ Չնայած վերջին տարիներին նկատվում են թե՛ ՀՀ քաղաքացիների

վերադարձի և թե՛ ՀՀ ժամանող օտարերկրացիների հոսքերի աճ, այնուամենայնիվ

էմիգրացիան մնում է ՀՀ միգրացիոն իրավիճակը բնորոշող առանցքային ուղղությունը։

Հայաստանից սկիզբ առնող էմիգրացիոն հոսքերը վերջին երեսուն տարիների

ընթացքում ունեցել են երկու հիմնական ուղղություններ, որոնք միմյանցից տարբերվել

են և՛ ծավալներով, և՛ բնույթով. այն է աշխատանքային սեզոնային միգրացիա դեպի

Ռուսաստանի դաշնություն և մշտական միգրացիա դեպի Եվրոպա և ԱՄՆ։ «Միգրացիան

թվերով վերլուծական տեղեկագիր» պարբերականի ուսումնասիրության առարկան

դեպի Եվրոպական միության և Եվրոպական ազատ առևտրի ընկերակցության անդամ

պետություններ ՀՀ քաղաքացիների էմիգրացիոն հոսքերի գնահատումն է՝

հավաքագրված տվյալների քանակական վերլուծության միջոցով։

ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության միգրացիոն ծրագրերի և մոնիթորինգի բաժինը իր

գործառույթներով պայմանավորված իրականացնում է ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի

մոնիթորինգ, որը իրականացվում է միգրացիոն հոսքերի շարժերը բնութագրող մոտ

երկու հարյուրի հասնող ցուցանիշների միջոցով, ի թիվս որոնց մշտադիտարկվում են

նաև դեպի Եվրոպա ուղղված էմիգրացիան հոսքի ծավալները բնութագրող

վիճակագրական տվյալները։



Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հետ

համագործակցությամբ 2016 թվականից բաժնում ձևավորվել է Վերլուծական միավոր,

որը պատասխանատու է համապատասխան վիճակագրական տվյալների

հավաքագրման և մշակման համար։

Սկսած 2019թ. բաժինը նախապատրաստում է «Միգրացիան թվերով. վերլուծական

տեղեկագիր» պարբերականը, որը կազմված է երեք մասերից՝ «Եվրոպայում օրինական

բնակվող ՀՀ քաղաքացիները», «Եվրոպայում միջազգային պաշտպանություն որոնող ՀՀ

քաղաքացիները», «Եվրոպայում անօրինական բնակվող և վերադարձված ՀՀ

քաղաքացիները»։

Պայմանավորված վերոհիշյալ մասերում ներկայացվող տվյալների հավաքագրման և

մշակման առանձնահատկություններով՝ դրանցից յուրաքանչյուրը հրապարակվում է

առանձին-առանձին։

Տեղեկագրի նպատակն է ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի մասին տեղեկատվության

տրամադրումը ՀՀ համապատասխան պետական մարմիններին, միջազգային և

հասարակական կազմակերպություններին, խնդրով հետաքրքրվող գիտական և

ուսումնական շրջանակներին և ըդհանրապես լայն հասարակությանը։
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ՏԵՂԵԿԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Եվրոպական Միության (ԵՄ) և Եվրոպական ազատ առևտրի ընկերակցության (ԵԱԱԸ)

անդամ պետություններում տարվա ընթացքում միջազգային պաշտպանության հայց

ներկայացրած, տարեվերջի դրությամբ ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների թվի,

ինչպես նաև այս հայցերի վերաբերյալ առաջին ատյանների կողմից ընդունված

որոշումների և հայցերի մասին ընդունված վերջնական որոշումներ թվաքանակների

հավաքագրման հիմնական աղբյուր հանդիսանում են Եվրամիության վիճակագրական

ծառայության (Եվրոստատ) հրապարակումները և օնլայն շտեմարանը

(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database)։

Տեղեկագրքում օգտագործված հիմնական հասկացությունների և եզրույթների

սահմանումները թարգմանված են Եվրոստատի «Ապաստանի հայցեր» բաժնի

մետատվյալների՝ https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asyapp_esms.htm

և «Ապաստանի հայցերի և վերաբնակեցման վերաբերյալ որոշումներ» բաժնի

մետատվյալների պաշտոնական ուղեցույցներից։

Ապաստան հայցող անձ է համարվում նա, ով ներկայացրել է միջազգային

պաշտպանության հայց, կամ ընդգրկված է եղել նմանատիպ հայցադիմումում որպես

ընտանիքի անդամ։

Միջազգային պաշտպանության հայցը երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից ԵՄ անդամ

պետության իրավասու մարմնին ներկայացված միջազգային պաշտպանություն

ստանալու դիմում է, որը ենթադրում է «Փախստականի կարգավիճակ» կամ «Օժանդակ

պաշտպանություն» ստանալու ցանկություն։ Միջազգային պաշտպանությունը

սահմանված է ԵՄ 2011/95/EU դիրեկտիվում։

Առաջին անգամ ապաստան հայցող անձ (Ապաստանի առաջին հայց) է համարվում այն

անձը, որը առաջին անգամ է ներկայացրել միջազգային պաշտպանություն ստանալու

հայց։ «Ապաստանի առաջին հայց» սահմանումը չունի ժամանակային սահմաններ,

ուստի անձը կհամարվի առաջին անգամ ապաստան հայցող միայն այն դեպքում, եթե

մինչ այդ, կոնկրետ հաշվետվությունը ներկայացնող անդամ պետությունում երբեք չի

դիմել միջազգային պաշտպանություն ստանալու համար։

Ընթացիկ հայցի սուբյեկտ հանդիսացող անձ է համարվում նա, ով հաշվետու

ժամանակահատվածի վերջում ընդգրկված է եղել իրավասու ազգային մարմնի կողմից

քննարկվող միջազգային պաշտպանության դիմումում։

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asyapp_esms.htm


Փախստական է համարվում այն անձը, ով ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, որոշակի

սոցիալական խմբի կամ քաղաքական կարծիքի հարելու պատճառով հետապնդվելու

հիմնավորված երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս և

անկարող է կամ, նման երկյուղի պատճառով, չի ցանկանում օգտվել այդ երկրի

պաշտպանությունից, կամ նա, ով, չունենալով քաղաքացիություն և գտնվելով իր

նախկին մշտական բնակության երկրից դուրս, անկարող է կամ, նման երկյուղի

պատճառով, չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ։

Օժանդակ պաշտպանությունը տրամադրվում է ապաստան հայցող անձանց այն

դեպքում, եթե նրանք չեն համապատասխանում փոխստականի կարգավիճակ

ստանալու համար նախանշված հիմքերին։ ԵՄ հանձնաժողովի 2004/83/EC դիրեկտիվով

սահմանված են օժանդակ պաշտպանություն ստանալու նվազագույն պահանջները։ Ի

լրումն նախորդին, ԵՄ 2011/95/EU դիրեկտիվը միասնականացրեց ԵՄ տարածքում

օժանդակ պաշտպանություն ստանալու իրավունք ունեցողներին ներկայացվող

պահանջները և ընդհանրապես օժանդակ պաշտպանության բովանդակությունը։

Համաձայն այս դիրեկտիվի օժանդակ պաշտպանության պայմաններին

համապատասխանող անձ են համարվում երրորդ երկրի այն քաղաքացիները կամ

քաղաքացիություն չունեցող անձինք, որոնք իրենց ծագման երկիր վերադառնալու

դեպքում կարող են հանդիպել ոչ խտրական սպառնալիքների, որոնց մեջ ներառված են.

ա) մահապատիժը կամ էկզեկուցիան,

բ) ծագման երկրում դիմումատուի խոշտանգումը կամ անմարդկային կամ արժանա-

պատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը,

գ) միջազգային կամ ներքին զինված հակամարտության դեպքում քաղաքացիական

անձի կյանքին սպառնացող վտանգը, որը պայմանավորված չէ որևէ խտրական

վերաբերմունքով։

Մարդասիրական (հումանիտար) հիմքերով պաշտպանության կարգավիճակը իր մեջ

ընդգրկում է այն անձանց որոնք չեն համապատասխանում միջազգային

պաշտպանության տրամադրման արդի իրավական կարգավորումներով սահմանված

պայմաններին, սակայն պաշտպանված են վերադարձման գործընթացից անդամ

պետությունների կողմից փախստականների և մարդու իրավունքների ոլորտներում

ստանձնած միջազգային պարտավորություններով կամ դրանցից բխող այլ

սկզբունքներով։ Այս հիմքի կիրառման օրինակներ են այն անձինք որոնք ենթակա չեն

վերադարձման առողջապահական պատճառների հիմքով կամ առանց ուղեկցողի

մնացած անչափահասները։
8



Առաջին ատյանի որոշում են համարվում անդամ պետության վարչական կամ

դատական մարմնի կողմից միջազգային պաշտպանության հայցի վերաբերյալ

ընդունված որոշումները (դրական կամ բացասական)՝ այդ թվում «Հումանիտար

պաշտպանության» տրամադրման մասին որոշումները։

Վերջնական որոշում են համարվում վարչական կամ դատական մարմինների կողմից

միջազգային պաշտպանության հայցի բողոքարկված, կամ վերանայված հայցերի

վերաբերյալ ընդունված վերջնական որոշումները (դրական կամ բացասական)։

9

Ապաստանի մասին վիճակագրական տվյալենրը անդամ պետությունների կողմից պետք

է հավաքագրվեն և Եվրոստատին ներկայացվեն ոչ ուշ քան հաշվետու

ժամանակահատվածին հաջորդող երեք ամսվա ընթացքում։

Եվրոստատի կողմից տվյալները հրապարակվում են դրանք ստանալուն հաջորդող երեք

աշխատանքյաին օրերի ընթացքում։

«Միգրացիան թվերով վերլուծական տեղեկագիր» պարբերականի 2019թ. 1-ին համարի 

մաս Ա-ում՝ «Եվրոպայում միջազգային պաշտպանություն որոնող ՀՀ քաղաքացիները», 

ներկայացված տվյալները հավաքագրվել են 2019թ. մայիսի 10-ի դրությամբ։  



ԲԱԺԻՆ Ա։ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՄ ԵՎ ԵԱԱԸ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ։

Ա.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 2018թ. ընթացքում ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ 

պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների թվի վերաբերյալ:

2018թ. 5825 ՀՀ քաղաքացի ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ

պետությունենրում դիմել է միջազգային պաշտպա-

նություն ստանալու համար։ Ներկաացված հայցերից

4855-ը կամ 83.3%-ը եղել է ապաստանի առաջին հայց։

5825

4855

Ապաստան հայցող Առաջին անգամ ապաստան հայցող

2018թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում 
ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների թիվը

Գծապատկեր 1

Ընդհանուր առմամաբ 2018թ.

ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ 32 

պետություններում  երրորդ 

երկրների քաղաքացիների և 

քաղաքացիություն չունեցող 

անձանց կողմից ներկայացվել է 

664,480 ապաստանի հայց, որից 

602,920-ը կամ 90%-ը 

ապաստանի առաջին հայց։

Նախորդ 2017թ. նկատմամբ 

առաջին անգամ ապաստան 

հայցողների թիվը 2018թ. 

նվազել  է մոտ 12%-ով։ 2015-

2016թթ. համեմատ, երբ 

առաջին անգամ ապաստան  

հայցողների թիվը գերազանցում 

էր 1 միլիոնի շեմը, 2018թ. 

ցուցանիշը նվազել է ավելի քան 

երկու անգամ։

ՀՀ քաղաքացի ապաստան 

հայցողների մասնաբաժինը 

Եվրոպայում ապաստան 

հայցողների ընդհանուր թվում 

2018թ. կազմել է ընդամենը 

0.88%, իսկ առաջին անգամ 

հայցողների թվում՝ 0.80%:

685
525 560

430 460 410
500 485 530 520

390 330

2018թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում 
ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների թվի 

դինամիկան

Գծապատկեր 2

ՀՀ քաղաքացիների կողմից 2018թ. ԵՄ և ԵԱԱԸ

պետություններում ամսեկան միջինը ներկայացվել է 485

ապաստանի հայց, որից 405-ը ապաստանի առաջին

հայց։

560
440 445

345 360 345
445 435 430 455

325 270

2018թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ 
պետություններում առաջին անգամ ապաստան 

հայցած ՀՀ քաղաքացիների թվի դինամիկան

Գծապատկեր 3



2018թ. ՀՀ քաղաքացիների կողմից ապաստանի հայցեր են ներկայացվել ԵՄ անդամ 19 և

ԵԱԱԸ անդամ 2 պետություններում։ ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների նախընտրելի

ուղղությունները եղել են Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Ապաստանի հայցերի 78%-ը և առաջին

հայցերի 79.7%-ը բաժին է ընկնում հենց այս պետություններին։ Հատկանշական է, որ միայն

Ֆրանսիայում ներկայացվել են ապաստանի հայցերի 45.5%-ը և առաջին հայցերի 48.6%-ը:
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2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ 
քաղաքացիների բաշխումը ըստ երկրների

Ապաստան հայցող Առաջին անգամ ապաստան հայցող

Գծապատկեր 4

215

235 250

145 130
170

200
235 225

265

145 150

260

140 140 125 115 115 130 135 115 105 85
55

2018թ. ընթացքում Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում ՀՀ քաղաքացիների 
կողմից  ներկայացված ապաստանի առաջին հայցերի թիվը (ըստ 

ամիսների)

Ֆրանիա Գերմանիա

Գծապատկեր 5

Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 5-ում, տարվա ընթացքում ներկայացված

ապաստանի առաջին հայցերի դինամիկան Ֆրանսիայում և Գերմանիայում տարբերվում են ոչ

միայն ընդհանուր թվաքանակով այլ նաև միտումներով։ Ֆրանսիայի դեպքում դինամիկայի

գիծը եղել է անկայուն և ամսե ամիս գրանցվել է անկանոն նշանակություններ։ Գերմանիայի

պարագայում սկսած փետրվար ամսից գրանցվել է հավասարակշռված գծային տրենդ, որը

տարեվերջին ունեցել է նվազման միտում։

11



Ա.2. 2018թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ապաստան հայցած 

ՀՀ քաղաքացիների սեռատարիքային կառուցվածքը:

ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ

պետություններում 2018թ.

առաջին անգամ ապաստան

հայցած ՀՀ քաղաքացիների

63.6%-ը եղել են աշխատունակ

տարիքի անձինք1, թվով երկրորդ

մեծ խումբը` 31.6%, կազմում են

անչափահասները, իսկ

ամենասակավաթիվ խումբը՝

2.8%, թոշակառուներն են։

Ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների բոլոր տարիքային խմբերում, բացի 65+ խմբից,

սեռային համամասնությունը շեղված է դեպի տղամարդկանց կողմը։ Ընդհանուր առմամբ

կին-տղամարդ հարաբերակցությունը2 կազմում է 94.3: Ամենամեծ շեղումը անչափահասների

խմբում է՝ 100 տղամարդուն 84.4 կին։ Կանանց մասնաբաժինը մեծ է միայն 65+ խմբում՝ 100

տղամարդուն 190.9 կին։
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165
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2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում ապաստան 
հայցած ՀՀ քաղաքացիների բաշխումը ըստ 

տարիքային խմբերի

Առաջին անգամ ապաստան հայցող Ապաստան հայցող

Գծապատկեր 6
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2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում 
ապաստան հայցած Հ Հ  

քաղաքացիների սեռատարիքային 
կառուցվածքը

կին տղամարդ
Գծապատկեր 7
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2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում 
առաջին անգամ ապաստան հայցած Հ Հ  

քաղաքացիների սեռատարիքային 
կառուցվածքը

կին տղամարդ
Գծապատկեր 8

Առաջին անգամ ապաստան հայցածների դեպքում կանանց մասնաբաժինը մեծ է ոչ միայն

թոշակային տարիքի խմբում՝ 100 տղամարդուն 180 կին, այլ նաև 35-64 խմբում՝ որում կին-

տղամարդ հարաբերակցությունը կազմում է 103։ Ընդհանուր առմամբ առաջին անգամ

ապաստան հայցածների թվում կին-տղամարդ հարաբերակցությունը կազմել է 96.1:

1 Համաձայն միջազգային սահմանման աշխատունակ տարիք է համարվում 15-64 տարիքային խումբը։ Սակայն
Եվրոստատի տվյալների շտեմարանը հնարավորություն չի տալիս ստանալ կոնկրետ այս խմբի տվյալները, ուստի սույն
ուսումնասիրության համատեքտում աշխատունակ տարիք դիտվել է 18-64 տարիքային խումբը։
2 Կին – տղամարդ համամասնությունը հաշվարկված է 100 տղամարդու հաշվով։ 12



Ա.3. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների թվի 

դինամիկան:

2010-2018թթ. ՀՀ քաղաքացիների կողմից ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում

ներկայացվել է 57,250 ապաստանի հայց՝ տարեկան միջինը՝ 6,361 հայց։ Ամենամեծ թվով

հայցերը ներկայացվել են 2016թ.՝ միջինից շեղումը +2,717 հայց 3։ Ապաստանի հայցերի թիվը

մեծ է եղել նաև 2011թ., երբ նախորդ տարվա համեմատ հավելաճը կազմել էր 21.7%:

Դիտարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ քաղաքացիների կողմից ներկայացվել է 47,645

ապաստանի առաջին հայց՝ տարեկան միջինը 5,294 ապաստան հայցող։ Ամենամեծ թվով

առաջին անգամ ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների ցուցանիշը գրանցվել է 2016թ.՝

տարեկան միջինից շեղումը +3.108: 2015թ. համեմատ 2016թ. հավելաճը կազմել էր 75.2%:

3 2016թ. ցուցանիշների շեղումը հաշվարկված է 2010-2015թթ. ընթացքում ներկայացված ապաստանի հայցերի տարեկան
միջին նշանակության նկատմամբ։ 13
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2016թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում ապաստան հայցած
ՀՀ քաղաքացիների թիվը

Ապաստան հայցող Առաջին անգամ ապաստան հայցող
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Հետաքրքրական է, որ 2016թ. աճը եղել է բավականին կտրուկ՝ սկսվել հունիսից և հասել

առավելագույն նշանակությանը սեպտեմբերին։ Դիտարկվող տարիներին ՀՀ քաղաքացիների

կողմից ներկայացված ապաստանի հայցերի վիճակագրությունում ամսեկան 1000 հայցի

սահմանը ոչ սրանից առաջ և ոչ էլ հետո այլևս չի գերազանցվել։ 2016թ. ցուցանիշների մյուս



առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ եթե 2010-2015թթ. համար ամսվա

ընթացքում ներկայացված առաջին հայցերի թիվը կազմում էր ապաստանի դիմումների

ընդհանուր թվի միջինը 80%-ը, ապա 2016թ. այդ ցուցանիշը կազմեց 89.6%, իսկ օգոստոս-

հոկտեմբեր ամիսների համար՝ 94.3%:

2016թ. աննախադեպ աճից հետո 2017թ. բնորոշվեց որպես կայունացման ժամա-

նակահատված։ 2017թ. ընթացքում ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների թիվը կազմեց

7.770, որոնցից առաջին անգամ՝ 6875-ը կամ 88.5%-ը։ Նախորդ 2016թ. համեմատ տեղի էր

ունեցել ապաստանի ցուցանիշների նվազում` -9.3% ապաստանի հայցերի մասով և -11.8%

առաջին հայցերի։ Սակայն 2010-2015թթ. ամսեկան միջինի համեմատ 2017թ. ցուցանիշները

շարունակում էին մնալ բարձր` +159 ապաստանի հայց և +181 առաջին հայց։

14

2018թ. տեղի ունեցավ

ապաստանի ցուցանիշների նվա-

զում: Ինչպես կարելի է տեսնել

Գծապատկեր 11-ում ապաստանի

հայցերի 2018թ. ցուցանիշները փոքր

են 2010-2017թթ. միջին ամսեկան

ցուցանիշներից, և համեմատելի

նախաճգնաժամային 2010-2015թթ.

միջին ամսեկան թվաքանակների

հետ։
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հայցած ՀՀ քաղաքացիների ամսեկան միջին 

թվաքանակը 

2018թ. ամսեկան միջին 2010-2015թթ. ամսեկան միջին

2010-2017թթ. ամսեկան միջին
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2017թ. համեմատ 2018թ. ապաստանի ցուցանիշները գրանցել էին նշանակալի նվազեցում՝ 
ապաստանի հայցերի թիվը -26.3%, իսկ առաջին անգամ հայցածների թիվը -29.4%։ 
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Վերաբացված կամ կրկնակի ապաստանի 
հայցերի մասնաբաժինը ապաստանի 

հայցերի թվում

Կրկնակի հայցեր Կրկնակի հայցերի մասնաբաժինը

Գծապատկեր 12

2010-2018թթ. ընթացքում ներկա-

յացված ապաստանի հայցերի մեջ

տարեկան միջինը 1067-ը եղել են

վերաբացված կամ կրկնակի հայցեր։

Հետաքրքրական է, որ ապաստանի

կրկնակի հայցերի բացարձակ

նշանակությունը բարձր է եղել այն

տարիներին, երբ փոքր է եղել

առաջին անգամ ապաստան հայցածների թիվը։ Նույն 2016թ. երբ գրանցվել էր

ապաստանի առաջին հայցերի ամենաբարձր ցուցանիշը կրկնակի հայցերը եղել են

դիտարկվող ժամանակահատվածի ամենացածր մակարդակում։



ԲԱԺԻՆ Բ։ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՄ ԵՎ ԵԱԱԸ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՀ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ։

Բ.1. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ապաստան հայցող ՀՀ քաղաքացիների 

թիվը տարեվերջի դրությամբ:

Ապաստանի ոլորտը կարգավորող համաեվրոպական իրավական նորմերը, ինչպես նաև

անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությունները նախատեսում են ապաստանի

հայցերի վերաբերյալ լիազորված մարմինների (առաջին ատյանների) կողմից ընդունված

որոշումների բողոքարկման և/կամ վերանայման դիմումների ներկայացման լայն

հնարավորություններ։ Սրանով իսկ պայմանավորված ԵՄ և ԵԱԱԸ երկրներում անցած

տարիների ընթացքում կուտակվել է ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների բավականին

հոծ բազմություն՝ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 10,635 ապաստան հայցող, որոնք

հանդիսանում են ապաստանի ընթացիկ հայցի սուբյեկտ։

2018թ. աչքի ընկավ տարվա ընթացքում ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ապաստան

հայցողների թվի նվազմամբ՝ ամսեկան միջինը -154 անձով, տարվա ընթացքում –1,690

ապաստան հայցողով։
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ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ՀՀ քաղաքացի 
ապաստան հայցողների թիվը, 2018թ. 
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2018թ. վերջի դրությամբ ԵՄ և ԵԱԱԸ երկրներում ապաստան հայցող ՀՀ քաղաքացիների

մեծ մասը՝ 51.6%-ը եղել են արական սեռի, 65.7%-ը՝ աշխատունակ տարիքի, 31.6%-ը՝

անչափահասներ։ Ամենափոքրաթիվ խումբը կազմել են թոշակառուները՝ 2.7%:

Տարեվերջի դրությամբ ԵՄ և ԵԱԱԸ

անդամ պետություններում ապաստան

հայցող ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր

թվում ամենամեծ մասնաբաժինները ունեն

35-64 տարեկաննները՝ տղամարդիկ՝

17.9%, և կանայք՝ 17.8%։ Թվաքանակով

հաջորդ մեծ խումբը 0-17 տարեկան

տղաներն են՝ 17.3%, նրանցից 360-ը

նախազորակոչային տարիքի։

51405485

2018թ. վերջի դրությամբ ԵՄ եւ 
ԵԱԱՊ երկրներում ՀՀ քաղաքացի 

ապաստան հայցողների բաշխումը 
ըստ սեռի

կին տղամարդ
Գծապատկեր 14

3,360

3,190

3,800

290

0-17

18-34

35-64

65+

2018թ. վերջի դրությամբ դրությամբ 
ԵՄ եւ ԵԱԱՊ երկրներում ՀՀ 

քաղաքացի ապաստան հայցողների 
բաշխումը ըստ տարիքային խմբերի

Գծապատկեր 15
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2018թ. վերջի դրությամբ ԵՄ եւ 
ԵԱԱՊ երկրներում ապաստան 

հայցող ՀՀ քաղաքացիների 
սեռատարիքային բուրգը

Կին Տղամարդ
Գծապատկեր 16

Բացի ամենամեծը լինելուց 35-64 տարիքային խումբը աչքի է ընկնում նաև կին-

տղամարդ հարաբերակցության ամենաբալանսավորված նշանակությամբ՝ 100

տղամարդուն 99.5 կին։ Այս տեսանկյունից ամենաանհավասարակշռված խումբը

թոշակային տարիքային խումբն է, ուր հարաբերակցությունը 100 տղամարդու հաշվով

կազմում է 141.7:

տարիք. խումբ/ 

սեռ

% տարիքային խմբում % ըստ սեռի խմբում % ընդհանուրի մեջ

կին տղամարդ կին տղամարդ կին տղամարդ

0-17 44.9% 54.8% 29.4% 33.5% 14.2% 17.3%

18-34 48.9% 50.9% 30.4% 29.6% 14.7% 15.3%

35-64 49.9% 50.1% 36.9% 34.7% 17.8% 17.9%

65 և ավել 58.6% 41.4% 3.3% 2.2% 1.6% 1.1%
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2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ԵՄ 28 երկրներից 17-ում, իսկ ԵԱԱԸ

քառյակից՝ 2-ում եղել են ՀՀ քաղաքացի

ապաստան հայցողներ։ Ինչպես կարելի է

տեսնել Գծապատկեր 17-ում, ՀՀ

քաղաքացի ապաստան հայցողների

թվով ընդգծված առաջատարը

Գերմանիան է։ Հազար ապաստան

հայցողի շեմը հատում է նաև Ֆրանսիան՝

1095 անձ կամ ամբողջ հայցերի 10.3%-ը:

2010-2018թթ. ժամանակահատվածում

տարեվերջի դրությամբ եվրոպական

պետություններում ՀՀ քաղաքացի

ապաստան հայցողների նվազագույն

թիվը գրանցվել է 2012թ., առավելա-

գույնը՝ 2017թ.։ Տարեկան միջին աճը

կազմել է +650 անձ։ Ցուցանիշի նվազում

դիտվել է 2012թ. և 2018թ.։ 2017թ.

դեկտեմբերի 31-ի համեմատ 2018թ.

տարեվերջին ցուցանիշը նվազել է

1715-ով կամ 12.8%-ով։

7,570

1,095

470

325

265

215

175

115

105

300

Գերմանիա

Ֆրանսիա

Ավստրիա

Իսպանիա

Շվեդիա

Իտալիա

Բելգիա

Հունաստան

Նիդերլանդներ

Այլ երկրներ

2018թ. վերջի դրությամբ ԵՄ եւ ԵԱԱԸ 
երկրներում ապաստան հայցող ՀՀ 

քաղաքացիների թվի բաշխումը ըստ երկրների

Գծապատկեր 17

5430 5595

4060 4355

5955

7535

11530
12350

10635

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ԵՄ եւ ԵԱԱՊ երկրներում տարեվերջի 
դրությամբ ՀՀ քաղաքացի ապաստան 

հայցողների թվի դինամիկան

+165
-1535

+295

+1600

+1580

+3995

+820 -1715
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9135 8995 8870 8820 8735 8630 8410 8260 8090 7900 7700 7570

1020 1020 1020 860 860 865 935 1030 1120 1215 1170 1095

Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում ամսվա 
վերջին ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների 

թվի դինամիկան 2018թ. 

Գերմանիա Ֆրանսիա

Գծապատկեր 18

2018թ. ընթացքում Գերմանիայում ՀՀ

քաղաքացի ապաստան հայցողների

թիվը նվազել է՝ ամսեկան միջինը -142

անձով, հուվարի 31-ի համեմատ

տարեվերջին թիվը կրճատվել է 1565

անձով կամ 17.1%-ով։ Ֆրանսիայի

դեպքում ապաստան հայցող ՀՀ

քաղաքացիների թիվը գրանցել է ոչ

նշանակալի աճ՝ տարեսկզբի համեմատ

տարեվերջին +75 անձ։
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Դիտարկվող ժամանակահատվածում տարեկան միջին ցուցանիշի հիման վրա կարող ենք

առանձնացնել նշանակակետ 4 հիմնական երկրներ՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա և

Բելգիա, որոնք միասին տարեկան ընդունել են ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների մոտ

88%-ին։

Հետաքրքրական է, որ ներկայացված քառյակում նշված ժամանակաշրջանում տեղի է

ունեցել ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների թվաքանակի բաշխման խիստ

տեղայնացում: Եթե 2010թ. առաջատար Բելգիային բաժին էր հասնում ընդհանուր թվի

35.1%-ը, ապա 2014թ. հետո առաջատար Գերմանիայի բաժինը կազմել է տարեկան միջինը

68%, իսկ 2017թ. հասել մինչև 74%:

600 640

965

1825
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880
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Տարեվերջի դրությամբ ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների 
թվի բաշխումը հիմնական նշանակակետ երկրներում 

Գերմանիա Ֆրանիսա Բելգիա Ավստրիա
Գծապատկեր 20



ԲԱԺԻՆ Գ։ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 

ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

Գ.1. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների 

դիմումների վերաբերյալ առաջին ատյաննների կողմից ընդունված որոշումները

2018թ. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետու-

թյուններում ապաստանի ոլորտում

լիազորված առաջին ատյանների

կողմից ՀՀ քաղաքացիների հայցերի

վերաբերյալ ընդունվել է 6475 որոշում։

Որոշումների մեծամասնությունը՝

90.7%-ը, եղել են բացասական։

Միջազգային պաշտպանություն

ստացել են ընդամենը 595 անձ։

Առաջին ատյանների դրական

որոշումների միայն 33.6%-ի դեպքում

են ՀՀ քաղաքացիները ճանաչվել

փախստական, մնացած դեպքերում

դրական որոշումներով շնորհվել է

հավելյալ պաշտպանության կարգա-

վիճակներ՝ 32.8% «Հումանիտար

պաշտպանություն» և 35.2%

«Օժանդակ պաշտպանություն»։

19

6,475 5,875

595

Ընդամենը որոշում Մերժում Ընդամենը դրական 
որոշում

2018թ. առաջին ատյանների կողմից ՀՀ 
քաղաքացիների ապաստանի հայցերի 
վորաբերյալ ընդունված որոշումները
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կարգավիճակ

Հումանիտար 
պաշտպանություն

Օժանդակ պաշտպանություն

2018թ. ՀՀ քաղաքացիների ապաստանի հայցերի 
վերաբերյալ առաջին ատյանների կողմից 

ընդունված դրական որոշումների բաշխումը

Գծապատկեր 22

2018թ. ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների դիմումների վերաբերյալ ԵՄ և ԵԱԱԸ

անդամ պետությունների ապաստանի ոլորտում լիազորված պետական կառավարման

մարմինների՝ առաջին ատյանների, կողմից ընդունված դրական որոշումների թվով

առաջատարները Ֆրանսիան (42%) և Գերմանիան(28.6%) են:

250 170 55 45 30 25 20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում ՀՀ քաղաքացի ապաստան 
հայցողների դիմումների մասին առաջին ատյանների ընդունված դրական 

որոշումների բաշխումը ըստ երկրների

Ֆրանսիա Գերմանիա Ավստրիա Իտալիա Շվեյցարիա Բելգիա Այլ
Գծապատկեր  23



Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 24-ում 2010-2018թթ. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ

երկրների ապաստանի համար լիազորված առաջին ատյանների կողմից հիմնականում

ընդունվել են բացասական որոշումներ՝ տարեկան միջինը 90.7%: Ճանաչման գործակիցը 4

այս տարիներին տատանվել է 6.5% (2011թ.) – 12.5% (2014թ.) միջակայքում՝ գործակցի

տարեկան միջին նշանակությունը կազմել է 9.5%:
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ՀՀ քաղաքացիների ապաստանի հայցերի վերաբերյալ առաջին 
ատյանների կողմից ընդունված որոշումները 2010-2018թթ.

Մերժում Ընդամենը դրական որոշում Ճանաչման գործակիցը
Գծապատկեր 24
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ՀՀ քաղաքացիների ապաստանի հայցերի վերաբերյալ ընդունված դրական 
որոշումների բաշխումը ըստ պաշտպանության տեսակի

Փախստականի կարգավիճակ Հումանիտար պաշտպանություն Օժանդակ պաշտպանություն

Գծապատկեր 25

2010-2018թթ. ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների վերաբերյալ առաջին ատյանների

կողմից ընդունված դրական որոշումների մեծ մասով՝ տարեկան միջինը 60.8%, շնորհվել

են միջազգային պաշտպանության լրացուցիչ կարգավիճակներ:

4Ճանաչման գործակիցը տարվա ընթացքում ընդունված որոշումների ընդհանուր թվում դրական որոշումների
մասնաբաժինն է՝ արտահայտված տոկոսներով։ 20

1880 1745 1340

2010-2018թթ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում առաջին ատյանների որոշմամբ 
միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ստացած ՀՀ 

քաղաքացիների բաշխումը ըստ  պաշտպանության տեսակների

Փախստականի կարգավիճակ Հումանիտար պաշտպանություն Օժանդակ պաշտպանություն

Գծապատկեր  26

Դիտարկվող ժամանակահատվածում առաջին ատյանի որոշմամբ փախստականի

կարգավիճակ ստացել է 1,880 ՀՀ քաղաքացի, հումանիտար պաշտպանության

կարգավիճակ՝ 1,745, օժանդակ պաշտպանություն՝ 1340-ը։ Ընդհանուր առմամբ

միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ստացել են մոտ 4965 ՀՀ քաղաքացիներ



Գ.2. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների 

դիմումների վերաբերյալ ընդունված վերջնական որոշումները
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2018թ. ընթացքում ԵՄ և ԵԱԱԸ

անդամ պետությունների համապա-

տասխան մարմինների կողմից ՀՀ

քաղաքացիների կողմից առաջին

ատյանների ընդունած որոշումների

բողոքարկված հայցերի վերաբերյալ

ընդունվել է 4835 վերջնական որոշում,

որոնցից դրական 380-ը։

4455

380

2018թ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում 
ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների 

դիմումների վերաբերյալ ընդունված 
վերջնական որոշումների բաշխումը

Մերժում Դրական
Գծապատկեր  27

60

225

95

Փախստականի 
կարգավիճակ

Հումանիտար 
պաշտպանություն

Օժանդակ 
պաշտպանություն

2018թ. ընթացքում ԵՄ եւ ԵԱԱԸ 
պետություններում ՀՀ քաղաքացիների 

ապաստանի հայցերի վերաբերյալ ընդունված
վերջնական դրական որոշումների բաշխումը

Գծապատկեր  28

Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատ-

կեր 28-ում դրական որոշումների

մեծամասնությամբ՝ 84.2%, շնորհվել է

միջազգային պաշտպանության

հավելյալ կարգավիճակ՝ «Օժանդակ

պաշտպանություն»՝ 25% և

«Հումանիտար պաշտպանություն»՝

59.2%։ Փախստականի կարգավիճակ

շնորհվել է ընդամենը 15.8%-ին։

225 100 25 15 10 5

ԵՄ եւ ԵԱԱԸ երկրներում ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների 
դիմումների վերաբերյալ ընդունված վերջնական դրական որոշումների 

բաշխումը ըստ երկրների

Գերմանիա Ֆրանսիա Շվեդիա Հունաստան Ավստրիա Իտալիա
Գծապատկեր  29

2018թ. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների

բողոքարկված դիմումների վերաբերյալ դրական որոշումներ կայացվել է 6 պետությունում`

մեծամասնությունը Գերմանիայում՝ 59.2% և Ֆրանսիայում՝ 26.3%:

2010-2018թթ. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետությունների ապաստանի հայցերի վերաբերյալ

վերջնական որոշում կայացնող համապատասխան մարմինների կողմից ՀՀ քաղաքացի

ապաստան հայցողների դիմումների առնչությամբ ընդունվել է 32,780 որոշում/վճիռ՝

տարեկան միջինը 3,642 որոշում, ընդամնեը դրական 2,975:

Այս ժամանակահատվածի համար վերջնական որոշումների ճանաչման գործակիցը

տատանվել է 8.4% – 11.3% միջակայքում՝ տարեկան միջինը 9.1%:



Ընդհանուր առմամբ 2010-2018թթ. վերջնական որոշումների հիման վրա ՀՀ

քաղաքացիներին շնորհվել 1,080 փախստականի կարգավիճակ, 1,015 հումանիտար

պաշտպանության կարգավիճակ և 880 օժանդակ պաշտպանության կարգավիճակ:
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ՀՀ քաղաքացիների ապաստանի հայցերի վերաբերյալ ընդունված
վերջնական որոշումները 2010-2018թթ.

Ընդամենը դրական Ընդամենը մերժում Ճանաչման գործակից
Գծապատկեր  30
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2010-2018թթ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ՀՀ 
քաղաքացիների ապաստանի հայցերի վերաբերյալ ընդունված 

վերջնական դրական որոշումների բաշխումը ըստ  կարգավիճակների 
տեսակների

Փախստականի կարգավիճակ Հումանիտար պաշտպանություն Օժանդակ պաշտպանություն
Գծապատկեր 31

1080 1015 880

2010-2018թթ. վերջնական որոշմամբ շնորհված միջազգային 
պաշտպանության կարգավիճակների ընդհանուր թիվը

Փախստականի կարգավիճակ Հումանիտար պաշտպանություն Օժանդակ պաշտպանություն
Գծապատկեր  32

Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԵՄ և ԵԱԱԸ պետություններում ՀՀ քաղաքացիների

ապաստանի հայցերի վերաբերյալ ընդունված դրական որոշումներում պաշտպանության

կարգավիճակների համամասնությունը ենթարկվել է ակնհայտ փոփոխությունների։

Այդպես, եթե 2010-2011թթ. վերջնական դրական որոշումների մեծամասնությամբ՝ 60%,

շնորհվում էր փախստականի կարգավիճակ, ապա 2012-2018թթ. այս ցուցանիշի

նշանակությունը չի գերազանցել 40%-ը, իսկ վերջին երեք տարիներին 25%-ը։
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Ընդհանուր առմամբ 2010-

2018թթ. ընթացքում ԵՄ և ԵԱԱԸ

անդամ պետությունների ապաս-

տանի ոլորտի համար պատաս-

խանատու առաջին ատյանների և

վերջնական որոշում կայացնող

մարմինների կողմից ՀՀ քաղաքացի

ապաստան հայցողների դիմումների

Գ.3. ԵՄ և ԵԱԱԸ անդամ պետություններում ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների
դիմումների վերաբերյալ ընդունված դրական որոշումների հանրագումարը

37%

35%

28%

2010-2018թթ. ԵՄ եւ ԵԱԱԸ 
պետություններում ՀՀ քաղաքացի 

ապաստան հայցողների դիմումների 
վերաբերյալ ընդունված դրական 

որոշումների բաշխումը 

Փախստականի 
կարգավիճակ
Հումանիտար 
պաշտպանություն
Օժանդակ 
պաշտպանություն

Գծապատկեր  33

առնչությամբ ընդունվել է 7,940 դրական որոշում, որոնցով շնորհվել է 2,960

փախստականի կարգավիճակ, 2,760 հումանիտար պաշտպանության կարգավիճակ և

2,235 օժանդակ պաշտպանության կարգավիճակ։

415 300
460 495 515 395 585 1205

595

340 415
330 345 310 260 265 330

380

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ԵՄ եւ ԵԱԱԸ պետություններում 2010-2018թթ. ՀՀ քաղաքացի ապաստան 
հայցողների դիմումների վերաբերյալ ընդունված դրական որոշումների 

բաշխումը ըստ ընդունող մարմնի

Առաջին ատյան Վերջնական որոշում
Գծապատկեր 34

Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 34-ում ՀՀ քաղաքացի ապաստան հայցողների

դիմումների վերաբերյալ ընդունված դրական որոշումների մեծամասնությունը՝ տարեկան

միջինը 60.6%-ը, ընդունվել են առաջին ատյանների կողմից։ Դիտարկվող

ժամանակահատվածում միակ բացառությունը 2011թ. է, երբ վերջնական որոշումներով

շնորհված կարգավիճակների մասնաբաժինը կազմել է 58%:


