
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵՆԻԼՅՈՒՔՍԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
(ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳԻ ՄԵԾ ԴՔՍՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՄԻՋԵՎ «ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ` ԱՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ (ՌԵԱԴՄԻՍԻԱՅԻ) ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱՄ 

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
«Հայաստանի  Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց 

թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 
համաձայնագիրը  ստորագրվել է 2013 թվականի ապրիլի 19-ին և  ուժի  մեջ  է  մտել 
2014թ. հունվարի  1-ից: 

  Համաձայնագրի նպատակն  է  փոխադարձության հիման վրա  ստեղծել  արագ 
և արդյունավետ  ընթացակարգեր այն անձանց հայտնաբերման և անվտանգ ու 
կանոնակարգված վերադարձի  համար, որոնք  չեն բավարարում կամ այլևս  չեն 
բավարարում,  Հայաստանի կամ Եվրոպական միության  անդամ պետություններից 
մեկի տարածք  մուտք  գործելու, այնտեղ գտնվելու, կամ բնակվելու համար 
պահանջներին և  դյուրացնելու այդպիսի  անձանց տարանցումը:  

Համաձայնագրով  սահմանված  են հետընդունման  մասով Հայաստանի  և 
Եվրոպական  միության պարտավորությունները, հետընդունման ընթացակարգը, 
տարանցման գործողությունները, ծախսերը, տվյալների պաշտպանությունը և մի  
շարք  այլ  հարցեր: 

Միաժամանակ  Համաձայնագրի  20-րդ  հոդվածը  սահմանում  է   որ Կողմերը 
կարող  են կազմել  Կիրարկող  Արձանագրություն  որում  ի  թիվս  այլի  
կորոշակիացվի  նաև  հետևյալ տեղեկատվությունը` 

• իրավասու  մարմինները  և  կոնտակտային  անձինք 
• սահմանային անցակետերը 
• ուղեկցությամբ վերադարձի պայմանները 
• քաղաքացիության  ապացուցման միջոցները 
• հետընդունման  ձևերը  արագացված ընթացակարգի  ներքո 
• հարցազրւոյցների  ընթացակարգը 
«Հայաստանի Հանրապետության և Բենիլյուքսի Պետությունների (Բելգիայի 

Թագավորություն, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն, Նիդերլանդների 
Թագավորություն) միջև «Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետության 
միջև` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) 
մասին» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրությունն  անդրադառնում  է  վերը 
նշված  բոլոր  հարցերին:  



 Արձանագրության վավերացումը կապահովի Հայաստանի 
Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև առանց թույտվության բնակվող 
անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013թ. ապրիլի 19-ին Բրյուսելում 
ստորագրված Համաձայնագրի  շրջանակներում   Բենիլուքսի  պետությունների  
ներկայացրած   հետընդունման    հայցերին  պատշաճ  կարգով  և  սահմանված 
ժամկետներում  պատասխանելու  հնարավորությունը: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ 2018թ. հունիսի 20-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Բենիլյուքսի Պետությունների (Բելգիայի 
Թագավորություն, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն, Նիդերլանդների 
Թագավորություն) միջև «Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետության 
միջև` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) 
մասին» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրության վավերացումը կամ 
հաստատումը  գտնում  ենք   նպատակահարմար։ 
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