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ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայության

(2013թ.)

Միգրացիոն օրենսդրության կատարելագործում

ՀՀ կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշմամբ հաստատված 
ՀՀ  միգրացիայի  պետական  կարգավորման  քաղաքականության  հայեցակարգի 
իրականացման 2012-2016թթ.  գործողությունների  ծրագրով  2013թ.  ընթացքում 
նախատեսված բոլոր 43 գործողություններն  էլ  կատարվել  են,  որոնցից  մի քանիսի 
կատարման  արդյունքները  ներկայացվել  են  Գործողությունների  ծրագրի 
իրականացման  մոնիթորինգի  միջգերատեսչական  հանձնաժողովի`  տարվա 
ընթացքում կայացած 5 նիստերի ընթացքում: Արդյունքում մշակվել են 12 իրավական 
ակտերի նախագծեր, որոնց մի մասն արդեն ընդունվել են: Մասնավորապես.

-  մշակվել  է  միգրացիան  կանոնակարգող  ՀՀ  օրենսդրությունը  միջազգային 
չափանիշներին,  այդ  թվում՝  Եվրամիության  մոտեցումներին  և  սկզբունքներին 
համապատասխանեցնելուն  ուղղված  եռամյա  ծրագիր:  Այն  կազմված  է  6  տարբեր 
բաժիններից  և  ընդգրկում  է  ավելի  քան  90  գործողություն:  Մշակված 
Գործողությունների ծրագրի նախագծով նախատեսվում է 100  փոփոխություններ և 
լրացումներ, ինչպես նաև նոր մշակումներ կատարել 2014-2016թթ. համար: Նախագծի 
վերաբերյալ  շահագրգիռ  պետական  մարմիններից  ստացված  կարծիքների  հիման 
վրա,  ինչպես  նաև  Մաքսային  միության  և  Միասնական  տնտեսական  տարածքին 
Հայաստանի  անդամակցելու  գործընթացով  պայմանավորված  լրամշակվել  է  և 
դեկտեմբերի 19-ին դրվել է շրջանառության մեջ.

- անլեգալ միգրացիայի կազմակերպումը որակվել է որպես քրեորեն պատժելի 
արարք,  որի  հետ  կապված  նոր  հոդված  է  ներմուծվել  ՀՀ  քրեական  օրենսգրքում: 
Խնդիրը  վերաբերում  է  տարածված  այն  դեպքերին,  երբ  շահույթ  ստանալու 
նպատակով  անձանց  կամ  հաստատությունների  կողմից  կազմակերպվում  է  մեր 
քաղաքացիների տեղափոխումը այլ երկրներ` խախտելով վերջիններիս միգրացիոն 
օրենսդրությունը (նախագիծը ներկայացված է ՀՀ Ազգային ժողով).

-  ՀՀ  վարչական  օրենսգրքում  փոփոխություններ  և  լրացումներ  կատարելու 
նախագծով  վարչական պատասխանտվություն է սահմանվում այն գործատուների 
նկատմամբ,  ում  մոտ  առկա  է  օտարերկրացիների  թաքնված  զբաղվածություն 
(նախագիծը ներկայացված է ՀՀ Ազգային ժողով):

-  մշակվել է «Վերադարձ»  տեղեկատվական ինտերնետային համակարգի 
սպասարկման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը,  որի նպատակն է 



աջակցել օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների`  Հայաստան 
վերադարձի գործընթացին: 

Օ  տարերկրյա քաղաքացիների ապաստանի տրամադրման   
համակարգ

2013թ.  ՀՀ-ում  ապաստան  ստանալու  խնդրանքով  ՄՊԾ  է  դիմել  320 
օտարերկրացի, որոնցից 290-ը Սիրիայից ժամանած: Փախստական են ճանաչվել և 
ապաստան են ստացել 236-ը:

Կացարանով ապահովվել է 136-ը, այդ թվում` Հատուկ կացարան ՊՈԱԿ-ում` 
38-ը, ծառայության ենթակայության տակ գտնվող հանրակացարաններում` 19-ը, իսկ 
Դարբնիկում գտնվող սոցիալական տանը` 42-ը: Բացի այդ, ծառայության խնդրանքով 
առանձին  անհատ-բարեգործներ  հոգ  են  տարել  կացարանով  ապահովելու  37 
սիրիահայերի:

Ռումինիայի Ներքին գործերի նախարարության իմիգրացիոն գրասենյակի հետ 
համատեղ  մշակվել  և  հաստատվել  է  ՀՀ-ում  օտարերկրյա  քաղաքացիներին 
ապաստանի տրամադրման գործընթացում կիրառվող 6 տարբեր գործողությունների 
վերաբերյալ  ստանդարտ  ընթացակարգեր  (ապաստանի  դիմումի  ընդունման 
ընթացակարգ, հատուկ կացարանում տեղավորման ընթացակարգ և այլն):

Եվրահանձնաժողովի  «Միգրացիայի  և  միջազգային  պաշտպանության 
վիճակագրության  մասին»  862/2007  կանոնակարգի  հիման  վրա  ներդրվել  է 
ապաստանի  համակարգի  գործունեության  վերաբերյալ  վիճակագրական 
ցուցանիշների համակարգը, որը ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 
ներառված է ազգային զեկույցների մեջ:

1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից  
բռնագաղթված անձանց աջակցություն

Հայաստանի  Հանրապետությունում  փախստականների  հիմնահարցերից  իր 
կարևորությամբ  առանձնանում  է նրանց բնակարանային  խնդիրը: 
       ՀՀ  տարածքային կառավարման նախարարի հանձնարարականի համաձայն 
մարզպետարանների  և  Երևան  քաղաքի  վարչական  շրջանների  աշխատակիցների 
միջոցներով  հանրապետության  ամբողջ  տարածքում  ուսումնասիրվել  են 
ՀՀ  կառավարության  կողմից  2004  թվականի   մայիսի  20-ի  թիվ  747-Ն  որոշմամբ 
հաստատված  1988-1992թթ.  Ադրբեջանից  բռնագաղթած  անձանց  բնակ-
ապահովության  առաջնահերթ  ծրագրում  ընդգրկված    առաջնահերթ  կարիքավոր 
փախստական  ընտանիքների  բնակարանային  և  կենցաղային  պայմանները: 
Արդյունքում պարզվել է, որ եթե ծրագիրը իրականացվեր ներկայումս, ապա Երևան 
քաղաքում  շահառուների  թիվը  կկազմեր  670  ընտանիք,  իսկ  մարզերում`  254, 
ընդամենը`  924 ընտանիք,  նախկին`  1172-ի փոխարեն:     



       ՀՀ պետբյուջեով անցած չորս տարիներին այդ ծրագրով ֆինանսավորում չի 
նախատեսվել և նախնական   գնահատականների համաձայն հիմնախնդրի լուծման 
համար կպահանջվի շուրջ 11 միլիարդ դրամ գումար:       
       
       ՀՀ  կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի «1988-1992թթ.  Ադրբեջանի 
Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց ապահովագրական ստաժը սահմանող 
հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» 
թիվ  907-Ն  որոշման  համաձայն  հաշվետու  ժամանա-կաշրջանում  /03.09.2009-
31.12.2013թ./ ապահովագրական   ստաժ սահմանելու   վերաբերյալ Ծառայությունը 
ստացել  է  թվով  562  դիմում,   կայացել   է  ապահովա-գրական  ստաժ  սահմանող 
հանձնաժողովի 53 նիստ, բավարարվել է 345 դիմում              /որից 29-ը` մասնակի/, 
մերժվել  է  195  դիմում  տարբեր  պատճառներով,  22  անձ  էլ   չեն  ներկայացել 
հանձնաժողովի նիստին :  

2013  թվականի  հունվար  ամսից  մինչև  դեկտեմբերը  ներառյալ  ապահովա-
գրական  ստաժ սահմանելու   վերաբերյալ   ստացվել  է  74 դիմում ,  կայացել  է  9 
նիստ,  քննարկվել են 70 դիմումներ /որից 58-ը  բավարարվել են,  12 -ը` մերժվել/, 
4 անձ էլ տարբեր պատճառներով չեն ներկայացել հանձնաժողովի նիստին: 

Հանրակացարանային  սենյակ   ստանալու    համար   ստացվել է   շուրջ 80 
դիմում,  որոնց  վերաբերյալ  տեղերում  կատարվել  են  34  բնակկենցաղային 
պայմանների  ուսումնասիրություններ, այնուհետև  հարցը ներկայացվել է ՀՀ ՏԿՆ` 
համապատասխան  աշխատանքային  խմբում  քննարկելու  համար:  Արդյունքում 
հանրակացարանային   սենյակների  վերաբերյալ   հատկացվել  են  ուղեգրեր  20 
փախստական ընտանիքների: 

          Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ ստանալու համար ծառայության 
կողմից  2013թ.  հունվար  ամսից  մինչև  դեկտեմբերը  ներառյալ  585  անձի  տրվել  են 
տեղեկանքներ անձնագրային բաժանմունքներ ներկայացնելու համար` կոնվենցիոն 
ճամփորդական փաստաթղթեր ստանալու կամ  ժամկետը երկարաձգելու համար:  

  Տարբեր  գերատեսչություններից,   պետական  և  ոչ  պետական  ատյաններից 
ստացվել են շուրջ /1320 /գրություններ և հարցումներ: 

ՀՀ քաղաքացիություն են ձեռք բերել 108 փախստականներ, ընդհանուր թիվը 
քաղաքացիություն ստացած անձանց կազմում է 83704:

  
         ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության  նախաձեռնությամբ 
հաշվետու  ժամանակահատվածում   հարուցված  վարչական   վարույթների 
արդյունքում  դադարեցվել   է  9  փախստականի  կարգավիճակ   տարբեր  հիմքերով 
/ծնվել  են Հայաստանի Հանրապետությունում     բռնագաղթվելուց  հետո,  ծնողների 
քաղաքացիություն  ձեռք բերելու  և այլ հիմքերով /:  Կարգավիճակը դադարեցված 
գործերի ընդհանուր  քանակը կազմում է 152:   
 

       ՀՀ  կառավարության 2013թ.  դեկտեմբերի 19-ի <<Բնակելի տարածք նվիրելու 
մասին>>  թիվ 1440-Ա որոշմամբ Երևան քաղաքի Մանանդյան 41 հասցեում բնակվող 



թվով  20  փախստական  ընտանիքների  նվիրաբերվել  են  իրենց  կողմից  զբաղեցրած 
բնակելի տարածքները:  

   
         ՀՀ   կառավարության որոշումներով  2013 թ.  <<Հանրակացարաններ>>  ՊՈԱԿ-ի 
տնօրինության   ենթակա  հանրակացարաններում  թվով  64    ընտանիքներ 
սեփականաշնորհել են  իրենց կողմից զբաղեցրած  բնակելի տարածքները, այդ թվում 
Աբովյանի ճարտարագիտական քոլեջի հանրակացարանից 15 ընտանիք             / 
սեփականաշնորհված  սենյակների  թիվը`  24/,  Երևան  քաղաքի  Մոլդովական  70/1 
հասցեի հանրակացարանից 25 ընտանիք / սեփականաշնորհված սենյակների թիվը` 
30/,  Մոլդավական  70/2  հասցեի  հանրակացարանից  4  ընտանիք  /սեփականա-
շնորհված  սենյակների  թիվը`  4/,  Շիրակի  2ա/7  հասցեի  հանրակացարանից  20 
ընտանիք  / սեփականաշնորհված սենյակների թիվը` 22/ : 

Միգրացիոն  հարցերով  միջպետական  հարաբերությունների  
խորացում

ՀՀ-ԵՄ «Շարժունակության շուրջ գործընկերություն»  (Mobility and partnership) 
շրջանակում  2013թ.-ի  մարտի  22-ին  պաշտոնապես  մեկնարկեց  «Թիրախային 
նախաձեռնություն Հայաստանի համար» ծրագիրը, որն իրականացվում է Ներգաղթի 
և  ինտեգրման  ֆրանսիական  գրասենյակի  (OFII)  և  8  ԵՄ երկրների  հետ:  Ծրագրի 
բյուջեն կազմում է 3 մլն եվրո, իրականացման ժամկետը` 3 տարի: 

Սեպտեմբերի  6-ին  կնքվեց  փոխըմբռնման  հուշագիր  ՀՀ  ՏԿՆ  Միգրացիոն 
պետական ծառայության և Հայաստանում Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման 
գրասենյակի ներկայացուցչության միջև, որի նպատակն է ընդլայնել կողմերի միջև 
համագործակցությունը`  Եվրամիության  կողմից  ֆինանսավորվող  «Թիրախային 
նախաձեռնություն  Հայաստանի  համար»  ծրագիրն  առավել  արդյունավետ 
իրականացնելու համար:  

Երևանում  պաշտոնապես  հաստատվել  է  Ներգաղթի  և  ինտեգրման 
ֆրանսիական գրասենյակի (OFII) տարածաշրջանային նստավայրը (3 աշխատակից): 

ՀՀ-ԵՄ Թվինինգ ծրագրի բոլոր 3 բաղադրիչներով իրականացվել են մի շարք 
միջոցառումներ,  այդ թվում վերլուծվել է միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությունը և ներկայացվել  են առաջարկություններ այն ԵՄ օրենսդրությանը 
մոտարկելու  նպատակով:  Շվեդ  փորձագետների  կողմից  ուսումնասիրվել  է  ՄՊԾ 
տեղեկատվական  կարիքները՝  միգրացիայի  և  ապաստանի  վերաբերյալ 
վիճակագրական տվյալների  մշակման և տեղեկատվական համակարգի ստեղծման 
նպատակով: Ծրագիրը նաև ներդրել է իր կայքէջը:

«Հայաստանի  Հանրապետություն-Եվրոպական  Միություն  հետընդունման 
(ռեադմիսիայի)  մասին»  համաձայնագրից  բխող  գործողությունների  ծրագրի 
արդյունավետ  կատարման  նպատակով  Ծառայության  կողմից  իրականացվել  են 
հետևյալ քայլերը.



-  ապահովված է  ծառայության հասանելիությունը ՍԷԿՏ համակարգին և ՀՀ 
քաղաքացիների անձնագրերի տեղեկատվական բազային:

-  ՀՀ  կառավարության  «Հայաստանի  Հանրապետության  և  Եվրոպական 
միության  միջև  առանց  թույլտվության  բնակվող  անձանց  հետընդունման 
մասին» համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի նախապատրաստում, որով հստակեցվել 
է  բոլոր  պետական  մարմինների  անելիքները  (նախագիծը  շահագրգիռ 
պետական  մարմինների  հետ  համաձայնեցվել  և  ներկայացվել  է  ՀՀ 
կառավարություն,  և  այն  առաջիկայում  կքննարկվի  ՀՀ  կառավարության 
նիստում):

-  Ռեադմիսիոն  գործընթացում  ընդգրկված  պետական  մարմինների 
պատասխանատու  աշխատակիցների  համար  կլոր  սեղան-սեմինարներ  են 
կազմակերպվել միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ: Մինչ 
այսօր տեղի են ունեցել երեք այդպիսի քննարկումներ: Մանրամասն վերլուծվել 
է  համաձայնագրի  տարբեր  հոդվածների  կիրարկման 
առանձնահատկությունները  և  յուրաքանչյուր  հանդիպման  արդյունքում 
մշակվել են համապատասխան ուսուցողական նյութեր: 

Ծառայությունը ակտիվորեն մասնակցել է   նաև միգրացիայի և ապաստանի 
ոլորտում տարածաշրջանային տարբեր նախաձեռնություններում` մասնավորապես 
ԱՊՀ  միգրացիոն  մարմինների  խորհրդում,  ԵՄ-ի  Արևելյան  գործընկերության, 
Պրահյան և Բուդապեշտյան գործընթացներում` առանձին դեպքերում հանդես գալով 
որպես համակազմակերպիչ (ապաստանի հարցերով` Ռումինայում և թրաֆիքինգի 
թեմայով՝ Լեհաստանում):

Մուտքի  երկրների  հետ  կնքված  ռեադմիսիոն  համաձայնագրերի 
շրջանակներում  Շվեդիայի,  Նորվեգիայի  և  Ռուսաստանի  Դաշնության  լիազոր 
մարմիններից 2013թ-ի ընթացքում ստացվել և համապատասխան կարգով ընթացք են 
տրվել  39  ռեադմիսիոն  հայցեր՝  65  անձանց  մասին:  Այդ  թվում  Ռուսաստանից 
ստացվել  է  27  դիմում  (36  անձ),  հաստատվել  է  26  անձի  քաղաքացիությունը,  7 
անձանց  քաղաքացիության  մասին  տեղեկություններ  չկան,  մյուսները  գտնվում  են 
ընթացքի մեջ:  Շվեդիայից ստացվել  է  11  դիմում (25  անձ),  հաստատվել է  13 անձի 
քաղաքացիությունը,  12 անձանց քաղաքացիություն  մասին տեղեկություններ չկան: 
Նորվեգիայից ստացվել է 1 դիմում (4 անձ), որոնց ՀՀ քաղաքացիությունը հաստատվել 
է: 

Մշտական  ուշադրության  տակ  է  գտնվել  Ծառայության  կայքէջի 
(www.smsmta.am) բարելավման հարցը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 
ՀՀ  նախարարությունների  և  կառավարությանն  առընթեր  մարմինների  կայքերի 
2013թ.-ի վարկանիշային աղյուսակում ՄՊԾ-ն զբաղեցրել է 1-ին տեղը:

http://www.smsmta.am/

