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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 Նախագահի 
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` օտարերկրացու հարկադիր հեռացումը Հայաստանի 
Հանրապետությունից նրա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու կամ բնակվելու 
օրինական հիմքերի բացակայության դեպքում. 

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: 

(3-րդ հոդվածը փոփ. 18.05.15 ՀՕ-51-Ն) 

 

Հոդված 18. Հատուկ կացության կարգավիճակ տալու հիմքերը և ժամկետները 

 

1. Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է ազգությամբ հայ օտարերկրացիներին: 
Հատուկ կացության կարգավիճակ կարող է տրվել նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում տնտեսական կամ մշակութային գործունեություն ծավալող 
այլ օտարերկրացիների: 

2. Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է տասը տարի ժամկետով: Այն կարող է 
տրվել մեկից ավելի անգամ: 

3. Հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմումը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմին, իսկ 
օտարերկրյա պետությունում՝ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական 
ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: 

4. Հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմումի քննարկման կարգը, 
ժամկետները, դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության ՆախագահըԿառավարությունը: 

5. Հատուկ կացության կարգավիճակ տալու կամ մերժելու որոշում կայացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահըվարչապետը: Այդ որոշումը վերջնական է և 
ենթակա չէ բողոքարկման: 

6. Հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց հաշվառումն իրականացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական 
կառավարման մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով: 

(18-րդ հոդվածը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-355-Ն) 

 


