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Ընդունված է 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ին 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հասկացությունները 
  

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները. 
անձնագիր կամ ճամփորդական փաստաթուղթ (այսուհետ՝ 

անձնագիր)` միջազգայնորեն ճանաչված` անձը հաստատող ճամփորդական 
փաստաթուղթ, որը տրված է օտարերկրյա պետության կամ միջազգային 
կազմակերպության կողմից և իրավունք է տալիս հատելու պետական սահմանը. 

արտոնագիր կամ մուտքի վիզա (այսուհետ` մուտքի վիզա)` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի 
թույլտվություն, որն օտարերկրացուն իրավունք է տալիս մուտք գործելու Հայաստանի 
Հանրապետություն, տարանցիկ երթևեկելու Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով, գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում և դուրս գալու Հայաստանի 
Հանրապետությունից` դրանում նշված նպատակներով, պայմաններով և 
ժամկետներում. 

ժամանակավոր կացության կարգավիճակ` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի թույլտվություն, որն 
օտարերկրացուն իրավունք է տալիս բնակվելու Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում որոշակի ժամկետով. 

մշտական կացության կարգավիճակ` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի թույլտվություն, որն 
օտարերկրացուն իրավունք է տալիս մշտապես բնակվելու Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում. 

հատուկ կացության կարգավիճակ` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
թույլտվություն, որն օտարերկրացուն իրավունք է տալիս բնակվելու Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում՝ այդ կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի 
վավերականության ժամկետներում. 

աշխատանքի թույլտվություն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորված պետական կառավարման մարմնի թույլտվություն, որն օտարերկրացուն 
իրավունք է տալիս աշխատելու Հայաստանի Հանրապետությունում. 

ծագման պետություն` պետություն, որի քաղաքացին է համարվում այն անձը կամ 
այն պետությունը, որում բնակվում է քաղաքացիություն չունեցող անձը կամ այն անձը, 
որի քաղաքացիությունը հնարավոր չէ հաստատել. 



հրավեր կամ միջնորդագիր (այսուհետ՝ հրավեր)` փաստաթուղթ, որը հիմնավորում 
է օտարերկրացու մուտքը և գտնվելը Հայաստանի Հանրապետւթյան տարածքում՝ 
դրանում նշված նպատակներով և ժամկետներով. 

արտաքսում` սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավասու պետական 
մարմնի կողմից օտարերկրացու հարկադիր հեռացումը Հայաստանի 
Հանրապետությունից.. 

կոլեկտիվ արտաքսում` առնվազն երկու օտարերկրացիներից բաղկացած խմբի 
արտաքսումը` առանց խմբի յուրաքանչյուր անդամի անձնական տվյալները և 
առանձնահատուկ վիճակը հաշվի առնող օբյեկտիվ և ողջամիտ քննարկման հիման վրա 
ընդունված որոշման. 

փոխադրող` ցամաքային և օդային տրանսպորտով միջազգային 
ուղևորափոխադրում իրականացնող կազմակերպություն. 

ուղեկցող` մշակութային, մարզական, երիտասարդական միջոցառումներին 
մասնակցելու կամ խմբակային զբոսաշրջության նպատակով Հայաստանի 
Հանրապետություն ժամանող մինչև 18 տարեկան օտարերկրացիների խմբի ղեկավար. 

ընդունող կազմակերպություն` Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, Հայաստանի 
Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձ, որը կազմակերպում է մինչև 
18 տարեկան օտարերկրացիների մասնակցությամբ մշակութային, մարզական, 
երիտասարդական միջոցառումներ կամ զբոսաշրջային տուրեր: 
 

Հոդված 8. Օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա 
տրամադրելը (ժամկետի երկարաձգման) մերժելը, մուտքի վիզան ուժը 
կորցրած ճանաչելը կամ մուտք գործելն արգելելը 

  
1. Օտարերկրացուն մուտքի վիզայի տրամադրումը (ժամկետի երկարաձգումը) 

մերժվում է, տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում կամ մուտքը 
Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում է, եթե՝ 

ա) նա արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ զրկվել է 
կացության կարգավիճակից, և արտաքսման կամ կացության կարգավիճակից զրկելու 
մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից չի անցել երեք տարի. 

բ) նա սույն օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական 
պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված 
պարտականությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարչական 
պատասխանատվության ենթարկվելու պահից անցել է մեկ տարի. 

գ) գոյություն ունեն հավաստի տվյալներ, որ նա իրականացնում է այնպիսի 
գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի 
կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է՝ 

- վնաս պատճառել Հայաստանի Հանրապետության պետական 
անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել 
պաշտպանունակությունը, 

- իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն, 
- սահմանով ապօրինաբար (առանց համապատասխան թույլտվության) 

տեղափոխել զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, 
թմրանյութեր, հոգեներգործուն նյութեր կամ 

Deleted: արտաքսում` օտարերկրա
ցու հարկադիր հեռացումը 
Հայաստանի Հանրապետությունից 
նրա՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում գտնվելու 
կամ բնակվելու օրինական հիմքերի 
բացակայության դեպքում



- իրականացնել մարդու թրաֆիքինգ կամ շահագործում, պետական սահմանի 
ապօրինի հատում կամ անօրինական միգրացիայի կազմակերպում. 

դ) նա տառապում է վարակիչ հիվանդությամբ, որը սպառնում է բնակչության 
առողջությանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա մուտք է գործում Հայաստանի 
Հանրապետություն՝ նման հիվանդությունը բուժելու նպատակով: Այդ վարակիչ 
հիվանդությունների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը. 

ե) նա մուտքի թույլտվություն հայցելիս ներկայացրել է իր մասին կեղծ 
տեղեկություններ կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կամ գոյություն 
ունեն տվյալներ այն մասին, որ նրա մուտքը կամ գտնվելը Հայաստանի 
Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը, կամ 

զ) գոյություն ունեն նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական 
անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիքներ. 

է) նա ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
բնագավառի օրենսդրությունը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական 
պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված 
պարտականությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարչական ակտն 
անբողոքարկելի դառնալու օրվանից անցել է մեկ տարի: 

 

2. Օտարերկրացուն մուտքի վիզայի տրամադրումը (ժամկետի երկարաձգումը)  

մերժվում է, տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում կամ մուտքը 

Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում է, եթե նա օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով դատապարտվել է ազատազրկման Հայաստանի Հանրապետությունում 

հանցագործություն կատարելու համար:  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության բնագավառում  լիազորված 

պետական մարմինը օտարերկրացու ազատազրկման դատապարտման մասին 

Հայաստանի Հանրապետության դատարանի դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու 

մասին անհապաղ տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 

բնագավառում լիազորված պետական մարմնին սույն օրենքի 31-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով արտաքսման վերաբերյալ գործ հարուցելու համար:    

Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով օտարերկրացու ազատազրկման 

դատապարտվելու պատճառով արտաքսման մասին որոշում կայացնելու դեպքում 

օտարերկրացու մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում է, եթե  օրինական 

ուժի մեջ մտած արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելուց հետո չի անցել ոչ մեծ 

կամ միջին ծանրության հանցագործություն կատարելու դեպքում՝ երեք տարի, ծանր 

հանցագործություն կատարելու դեպքում՝ հինգ տարի, իսկ առանձնապես ծանր 

հանցագործություն կատարելու դեպքում՝ ութ տարի: 



Սույն մասի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում 
օրինական հիմքերով բնակվող մերձավոր ազգականներ (ամուսին, զավակ, հայր, մայր, 
քույր, եղբայր, տատ, պապ) ունեցող անձանց վրա: 

 
3. Օտարերկրացուն տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում, 

եթե նա աշխատանքի է անցել Հայաստանի Հանրապետությունում առանց աշխատանքի 
թույլտվության, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

4. Բացառության կարգով սույն հոդվածի առաջին մասի «ա», «բ» և «է» կետերում 
նշված հիմքերի առկայության դեպքում օտարերկրացիների մուտքը կարող է 
թույլատրվել խիստ հիմնավորված դեպքերում: 

5. Սույն հոդվածով մուտքի վիզայի տրամադրման (ժամկետի երկարաձգման) 
մերժման, մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու կամ մուտքի մերժման մասին 
օտարերկրացու անձնագրում կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած ձևի նշում: 

6. Սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերում նշված անձանց մասին տվյալները մտցվում են 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անցանկալի համարվող 
օտարերկրացիների տվյալների բանկ: 

Տվյալների բանկը վարում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
անվտանգության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը, որն էլ 
անհրաժեշտ տեղեկություններ է մուտքագրում տվյալների բանկ: Տվյալների բանկում 
տեղեկություններ մուտքագրելու նպատակով ազգային անվտանգության բնագավառում 
լիազորված պետական կառավարման մարմնին տեղեկություններ են ներկայացնում 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային անվտանգության բնագավառում լիազորված պետական 
կառավարման մարմինը, ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական 
կառավարման մարմինը, արտաքին գործերի բնագավառում լիազորված պետական 
կառավարման մարմինը: 

Տվյալների բանկից օգտվելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի աշխատակազմը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
անվտանգության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը, 
ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը, 
արտաքին գործերի բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը, 
սահմանային հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինը, ինչպես նաև օրենքով 
նախատեսված դեպքերում` Հայաստանի Հանրապետության դատարանները, 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները: 

Տվյալների բանկում տեղեկություններ մտցնելու և դրանից օգտվելու կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
Հոդված 30. Օտարերկրացիների կամավոր հեռանալը Հայաստանի 

Հանրապետությունից 
  
Օտարերկրացին պարտավոր է կամավոր հեռանալ Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքից, եթե՝ 
ա) լրացել է նրա մուտքի վիզայի կամ կացության կարգավիճակի վավերականության 

ժամկետը. 

Deleted: Օտարերկրացուն մուտքի 
վիզայի տրամադրումը (ժամկետի 
երկարաձգումը) կարող է մերժվել, 
տրամադրված մուտքի վիզան ուժը 
կորցրած ճանաչվել կամ մուտքը 
Հայաստանի Հանրապետություն 
արգելվել, եթե նա դատապարտվել է 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքով 
նախատեսված ծանր կամ 
առանձնապես ծանր 
հանցագործություն կատարելու 
համար, և դատվածությունը 
սահմանված կարգով չի հանվել կամ 
մարվել:¶
Սույն մասի դրույթները չեն 
տարածվում Հայաստանի 
Հանրապետությունում մերձավոր 
ազգականներ (ամուսին, երեխա, 
հայր, մայր, հարազատ քույր, 
եղբայր, տատ, պապ) ունեցող 
անձանց վրա:



բ) առկա են  սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերում նշված հիմքերը. 
. 

գ) մերժվել է նրա` կացության կարգավիճակ ստանալու կամ ժամկետը 
երկարաձգելու համար դիմումը. 

դ) նա սույն օրենքի 21-րդ հոդվածում նշված հիմքերով զրկվել է կացության 
կարգավիճակից: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պարտավորությունը չի տարածվում այն 
օտարերկրացու նկատմամբ, որը օրենքով նախատեսված կարգով գտնվում է մտորման 
ժամկետում: 

(30-րդ հոդվածը լրաց. 17.12.14 ՀՕ-214-Ն) 

Հոդված 31. Օտարերկրացու արտաքսման վերաբերյալ գործի հարուցումը 
  

Եթե սույն օրենքի 30-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում օտարերկրացին 
կամավոր չի հեռացել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ եթե 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության բնագավառում լիազորված 
պետական մարմինը սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում 
տեղեկացրել է համապատասխան դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու մասին, 
ապա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում լիազորված 
պետական կառավարման մարմինը արտաքսման վերաբերյալ գործ է հարուցում և 
ներկայացնում դատարան:  

 
Հոդված 36. Արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելը 
  
1. Արտաքսման մասին որոշման վերաբերյալ նշում է կատարվում օտարերկրացու 

անձնագրում: 
2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում լիազորված 

պետական կառավարման մարմինն ի կատար է ածում օտարերկրացու արտաքսման 
մասին որոշումը: 

2.1 Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքով կայացված 

արտաքսման որոշումն ի կատար է ածվում օտարերկրացու կողմից Հայաստանի 

Հանրապետությունում դատավճռով սահմանված ազատազրկման ձևով պատիժը 

կրելուց հետո, իսկ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 

սահմանված կարգով պատժի մնացած մասը կրելու նպատակով իր քաղաքացիության 

երկիր դատապարտյալի փոխանցման դեպքում՝ դատապարտյալի փոխանցումն 

իրականացելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

բնագավառում լիազորված պետական մարմնի ծանուցումն ստանալուց հետո 

արտաքսման որոշումը համարվում է ի կատար ածված: 

2.2. Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքով կայացված 

արտաքսման որոշումն ի կատար ածելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության բնագավառում լիազորված պետական մարմինը օտարերկրացու՝ 

Deleted: մուտքի վիզան ուժը 
կորցրած է ճանաչվել

Deleted: հիմքերով

Deleted: Եթե սույն օրենքի 30-րդ 
հոդվածով նախատեսված 
դեպքերում օտարերկրացին 
կամավոր չի հեռացել Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից, 
ապա Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանության 
բնագավառում լիազորված 
պետական կառավարման մարմինը 
արտաքսման վերաբերյալ գործ է 
հարուցում և ներկայացնում 
դատարան:¶



ազատազրկման ձևով պատժի կրման ժամկետն ավարտվելուց առնվազն մեկ ամիս 

առաջ տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում 

լիազորված պետական մարմնին:  

2.3. Այն դեպքերում, երբ օտարերկրացին սահմանված կարգով ապաստանի հայց է 
ներկայացնում լիազոր մարմին, ապա սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված հիմքով կայացված արտաքսման որոշումն ի կատար է ածվում նրա 
հայցի վերաբերյալ վերջնական մերժման որոշումն ընդունվելուց հետո՝ ներառյալ 
դատական կարգով բողոքարկումը: 

 
3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում լիազորված 

պետական կառավարման մարմինն իրականացնում է արտաքսված օտարերկրացիների 
առանձին հաշվառում, որոնց մասին տվյալները մտցվում են սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 
6-րդ մասում նշված տվյալների բանկ: 

4. Արտաքսման մասին արտաքսվող օտարերկրացու ծագման պետության 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը կամ տվյալ 
պետության շահերը ներկայացնող այլ պետության դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունը տեղեկացվում է եռօրյա ժամկետում: 

5. Արտաքսման ծախսերը օտարերկրացու կողմից չհոգալու դեպքում կատարվում են 
Հայաստանի Հանրապետական պետական բյուջեից: 

 
 


