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 Նե րա ծու թյուն 

1. Ան ձի ա զա տու թյան և ան վտան գու թյան ի րա վունք նե րը մար դու հիմն ա րար 
ի րա վունք նե րից են, ո րոնց մա սին հղում կա կա մա յա կան կա լան քի մի ջազ-
գային ար գել քի մեջ և ո րոնք ու ղեկց վում են ա զատ տե ղա շարժ ման ի րա վուն-
քով: Գի տակ ցե լով հան դերձ այն բազ մա թիվ խն դիր նե րը, որ ներ կա յումս գո-
յու թյուն ու նեն ա պաս տա նի ազ գային հա մա կար գե րում և ո րոնց պատ ճա ռը 
ան կա նոն միգ րա ցի ան է, ի նչ պես նաև փախս տա կան նե րի և մար դու ի րա-
վունք նե րի չա փա նիշ նե րով պայ մա նա վոր ված` ի րենց տա րածք  ոչ քա ղա-
քա ցի նե րի մուտք գոր ծե լու և այն տեղ մնա լու վե րահսկ ման՝ պե տու թյուն նե րի 
ի րա վուն քը1, սույն Ու ղե ցույցն ար տա ցո լում է ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լա-
նա վոր ման վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա վուն քի առ կա ի րա վի ճա կը և նպա-
տակ ու նի ու ղ ղոր դե լու.

ա) կա ռա վա րու թյուն նե րին՝ ա պաս տա նի և միգ րա ցի այի ա ռն չու թյամբ կա-
լան քի տարր պա րու նա կող քա ղա քա կա նու թյուն ներ մշա կե լու և ի րա-
կա նաց նե լու գոր ծում և

բ) ո րո շում կա յաց նող նե րին, նե րա ռյալ դա տա վոր նե րին` ա ռան ձին դեպ-
քե րի հա մար կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը քն նե լիս:

2. Հաշ վի առ նե լով կա լան քի պատ ճա ռած զր կանք նե րը, ի նչ պես նաև փախս-
տա կան նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա վուն-
քին և չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, ա պաս տան հայ ցող նե րին կա-
լան քի են թար կե լուց սո վո րա բար պետք է ձեռն պահ մնալ` այն հա մա րե լով 
վեր ջին մի ջոց: Քա նի որ ա պաս տան հայ ցելն ի րա վա խախ տում չէ, այս ի րա-
վուն քից օ գտ վող ցան կա ցած ան ձի ա զա տու թյան բռ նի սահ մա նա փա կու-
մը պետք է տե ղի ու նե նա մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ նա խա տես ված է 
օ րեն քով, պետք է ման րակր կիտ կեր պով սահ մա նա փակ վի և են թա կա լի նի 
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ան հա պաղ վե րա նայ ման: Կա լանք կա րե լի է կի րա ռել մի այն այն պա րա գա-
յում, ե րբ դա օ րի նա կան նպա տակ է հե տապն դում և ա մեն ա ռան ձին դեպ քի 
հա մար սահ ման վել է որ պես ան հրա ժեշտ և հա մար ժեք մի ջոց: Ա պաս տան 
հայ ցե լու ի րա վուն քը հար գե լը են թադ րում է ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար 
բաց, մարդ կային ըն դու նե լու թյուն, նե րա ռյալ ա պա հով, ար ժա նա պա տիվ և 
մար դու ի րա վունք նե րին հա մա հունչ վե րա բեր մունք2: 

3. Կա ռա վա րու թյուն նե րը, կա լան քից բա ցի, ան կա նոն միգ րա ցի այի խն դիր նե-
րը կար գա վո րե լու բազ մա թիվ այլ ե ղա նակ ներ ու նեն, ո րոնք հաշ վի են առ-
նում ի նչ պես կա ռա վա րու թյուն նե րի մտա հո գու թյուն նե րը, այն պես և խնդ րո 
ա ռար կա ան հատ նե րի մաս նա վոր հան գա մանք նե րը3: Ի րա կա նում չկան 
փաս տեր, ո րոնք հա վաս տե ին, թե կա լանքն ան կա նոն միգ րա ցի այի վրա որ-
ևէ կան խիչ ազ դե ցու թյուն ու նի4: Որ ևէ նման ազ դե ցու թյու նից զատ, կան խիչ 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող՝ կա լան քի քա ղա քա կա նու թյուն նե րը սո վո րա-
բար ա նօ րի նա կան են մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա-
վուն քի տե սան կյու նից, քա նի որ չեն բխում ա մեն ա ռան ձին դեպ քի հա մար 
կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյան գնա հա տու մից: Բա ցի մար դու ի րա վունք նե րի 
չա փա նիշ նե րի հետ ներ դաշ նա կու թյուն ա պա հո վե լուց, կա ռա վա րու թյուն նե-
րին ա ռա ջարկ վում է վե րա նայել կա լան քի ի րենց քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և 
պրակ տի կան՝ կա լան քի այ լընտ րանք նե րի վե րա բե րյալ վեր ջին հե տա զո տու-
թյուն նե րի լույ սի ներ քո (դ րանց մի մա սը փաստ ված են սույն Ու ղե ցույ ցում). 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ն պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նում ա ջակ ցե լու կա ռա վա րու-
թյուն նե րին՝ կա լան քի այ լընտ րան քային ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծում:
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Կի րա ռու թյան ո լոր տը

4. Սույն Ու ղե ցույցն ար տա ցո լում է ա պաս տան հայ ցող նե րի և մի ջազ գային 
պաշտ պա նու թյուն հայ ցող այլ ան ձանց՝ ի միգ րա ցի այի հիմ քով կա լան քի 
ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային ի րա վուն քի առ կա վի ճա կը: Այն հա վա սա րա պես 
կի րա ռե լի է փախս տա կան նե րի և մի ջազ գային պաշտ պա նու թյան կա րիք 
ու նե ցող այլ ան ձանց նկատ մամբ, ե թե նրանց կա լան քի են են թար կել բա-
ցա ռա պես ի միգ րա ցի այով պայ մա նա վոր ված պատ ճառ նե րով: Այն նմա նա-
պես կի րա ռե լի է ա պաս տան հայ ցող՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց 
նկատ մամբ, սա կայն ա ռան ձին չի ան դրա դառ նում ա պաս տան չհայ ցող քա-
ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց5, մի ջազ գային պաշտ պա նու թյան կա րիք 
չու նե ցող ան ձանց6 կամ այլ միգ րանտ նե րին ա ռնչ վող ի րա վի ճակ նե րին, թեև 
այս տեղ ման րա մաս նած շատ չա փա նիշ ներ կա րող են նրանց հան դեպ կի-
րա ռե լի լի նել mutatis mutandis սկզ բուն քով: Սա մաս նա վո րա պես վե րա բե-
րում է միգ րա ցի ոն հա մա տեքս տում փախս տա կան չհան դի սա ցող քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց, ով քեր կա մա յա կան կա լան քի բա վա կան մեծ 
ռիս կի են են թա կա: Ու ղե ցույ ցը կի րա ռե լի չէ ա պաս տան հայ ցող կամ փախս-
տա կան այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր կա լան քի են են թարկ վել քրե ա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի պատ ճա ռով:



9

 Տեր մի նա բա նու թյու նը

 Կա լանք

5. Սույն Ու ղե ցույ ցի շր ջա նակ նե րում « կա լան քը» նշա նա կում է  ա զա-
տազր կում կամ մե կու սա ցում փակ տա րած քում, ո րն ա պաս տան հայ ցո-
ղին չի թույ լատր վում լքել իր կամ քով, նե րա ռյալ, բայց ոչ մի այն, բան տե-
րը կամ նպա տա կային կա լա նա վայ րե րը, փակ տե սա կի հա տուկ կա ցա-
րան նե րը  կամ ա ռանձ նաց ման կենտ րոն նե րը կամ վայ րե րը:

6. Կա լան քի վայ րը կա րող են հատ կաց նել պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
կամ մաս նա վոր կա պա լա ռու նե րը: Բան տար կու թյու նը կա րող է լի ա-
զոր ված լի նել վար չա կան կամ դա տա կան ըն թա ցա կար գով, կամ ան-
ձը կա րող է կա լա նա վոր ված լի նել «օ րի նա կան» իշ խա նու թյամբ կամ 
ա ռանց դրա: Կա լա նա վո րու մը կամ լի ո վին մե կու սա ցու մը ա զա տու թյան 
սահ մա նա փակ ման սանդ ղա կում ծայ րա հեղ տեղ է գրա վում (տե´ս նկ. 
1): Ի միգ րա ցի ոն հա մա տեքս տում տե ղա շար ժի ա զա տու թյան այլ սահ-
մա նա փա կումն ե րը նմա նա պես են թա կա են մի ջազ գային չա փա նիշ նե-
րին7: Ա զա տազրկ ման (կա լան քի) և տե ղա շարժ ման ա վե լի փոքր սահ-
մա նա փա կումն ե րի միջև տար բե րու թյու նը վե րա բե րում է «աս տի ճա նին 
և ու ժգ նու թյա նը, այլ ո չ՝ բնույ թին կամ է ու թյա նը»8:  Սույն Ու ղե ցույցն 
ա ռա վել ման րակր կիտ ան դրա դառ նում է կա լան քին (կամ լի ա կա տար 
մե կու սաց մա նը), սա կայն այն մաս նա կի ո րեն ան դրա դառ նում է նաև լի-
ա կա տար մե կու սա ցու մից պա կաս ծայ րա հեղ մի ջոց նե րին:

7. Կա լա նա վո րու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ա մե նա տար բեր վայ րե րում, 
նե րա ռյալ ցա մա քում և ծո վային սահ ման նե րում, օ դա նա վա կա յան նե րի 
« մի ջազ գային գո տի նե րում»9, կղ զի նե րում10, նա վե րի վրա11, ի նչ պես նաև 
փախս տա կան նե րի փակ ճամ բար նե րում, սե փա կան տա նը (տ նային 
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կա լանք) և մինչև ի սկ տվյալ տա րած քից դուրս12: Ան կախ այն բա նից, 
թե կա լան քի տվյալ վայ րին ի նչ ա նուն կտան, կար ևոր հար ցերն են, թե 
ա րդյո՞ք ա պաս տան հայ ցո ղին de facto զր կում են իր ա զա տու թյու նից, և 
ա րդյո՞ք այս ա զա տազր կումն օ րի նա կան է ը ստ մի ջազ գային ի րա վուն-
քի:

Նկ. 113

 Կա լան քի այ լընտ րանք ներ

8. « Կա լան քի այ լընտ րանք նե րը» ի րա վա կան տեր մին չէ, բայց սույն Ու-
ղե ցույ ցում օգ տա գործ ված է պար զու թյան հա մար և վե րա բե րում է այն 
բո լոր օ րենք նե րին, քա ղա քա կա նու թյուն նե րին կամ գոր ծե լա կեր պե րին, 
ո րոնք թույլ են տա լիս, որ ա պաս տան հայ ցող նե րը բնակ վեն հա մայ-
քում՝ ո րո շա կի պայ ման նե րով, կամ են թարկ վե լով ի րենց տե ղա շարժ վե-
լու ա զա տու թյան ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն ե րի:  Քա նի որ կա լան քի 
ո րոշ այ լընտ րանք ներ ևս են թադ րում են տե ղա շարժ ման ա զա տու թյան 
ո րոշ սահ մա նա փա կումն եր (և դրանց մի մա սը կա րող են դա սա կարգ-
վել որ պես կա լան քի ձևեր), դրանք նույն պես են թա կա են մար դու ի րա-
վունք նե րի չա փա նիշ նե րին (տե´ս նկ. 2): 

ԱԶԱՏ��Ն ԿԱԼԱՆՔ
ԱԶԱՏ�ԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱ-
ՓԱԿ�ՄՆԵՐ
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ա պաս տան հայ ցող ան ձ

9. «Ա պաս տան հայ ցող» տեր մինն այս Ու ղե ցույ ցում վե րա բե րում է այն 
ան ձանց, ով քեր Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին 1951 թ. 
կոն վեն ցի այի և դրա՝ 1967 թ. Ար ձա նագ րու թյան (1951 թ. կոն վեն ցի ա)14, 
կամ փախս տա կան նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ տա րա ծաշր ջա նային ի րա-
վա կան փաս տաթղ թի հա մա պա տաս խան դի մում են փախս տա կա նի 
կար գա վի ճակ ստա նա լու հա մար, ի նչ պես նաև այլ ան ձանց, ով քեր15 
փնտ րում են լրա ցու ցիչ, օ ժան դակ կամ ժա մա նա կա վոր պաշտ պա նու-
թյուն16: Ու ղե ցույ ցը վե րա բե րում է նրանց, ու մ հայ ցա դի մումն ե րը քն-
նու թյան են ա ռն վում կար գա վի ճա կի սահ ման ման ըն թա ցա կար գե րով, 
ի նչ պես նաև ըն դու նե լի ու թյան, նախ նա կան ը նտ րու թյան կամ այլ նման 
ըն թա ցա կար գե րով: Ու ղե ցույ ցը վե րա բե րում է նաև նրանց, ով քեր օ գտ-
վում են ի րենց՝ մի ջազ գային պաշտ պա նու թյան հայ ցի դա տա կան վե-
րա նայ ման ի րա վուն քից:

 քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ

10. Մի ջազ գային ի րա վուն քով « քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ» է սահ-
ման վում այն ան ձը, «ով չի հա մար վում քա ղա քա ցի որ ևէ պե տու թյան 
կող մից՝ դրա օ րենսդ րու թյան հի ման վրա»17: Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե
ցող՝ ա պաս տան հայ ցող ան ձ է հա մար վում այն ան ձը, ով ը ստ 1951 թ. 
կոն վեն ցի այի18 հայ ցում է  փախս տա կա նի կար գա վի ճակ, կամ որ ևէ այլ 
մի ջազ գային պաշտ պա նու թյուն:
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ու ղե նիշ 1. Ա պաս տան հայ ցե լու ի րա վուն քը պետք է հարգ վի 

ու ղե նիշ 2. Ա պաս տան հայ ցող ներն ու նեն ան ձի ա զա տու թյան և  
ան վտան գու թյան, ի նչ պես նաև ա զատ տե ղա շար վե լու ի րա վունք 

ու ղե նիշ 3.  Կա լան քը պետք է լի նի օ րեն քին հա մա պա տաս խան և օ րեն քով 
սահ ման ված 

ու ղե նիշ 4. Կա լան քը չպետք է լի նի կա մա յա կան, և դրա վե րա բե րյալ  
ցան կա ցած ո րո շում պետք է հիմն վի ան ձի մաս նա վոր  
հան գա մանք նե րի գնա հատ ման վրա, ը ստ հետ ևյա լի.

ու ղե նիշ 4.1. 
Կա լան քը բա ցա ռիկ 
մի ջոց է և կա րող է 
ար դա րաց վել մի այն 
օ րի նա կան նպա-
տակ նե րով 

ու ղե նիշ 4.2.
Կա լան քի կա րե լի է  
դի մել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ դա 
ճա նաչ վել է ան հրա-
ժեշտ և ող ջա միտ 
բո լոր պա րա գա նե-
րում և հա մար ժեք է 
օ րի նա կան նպա տա-
կին 

ու ղե նիշ 4.3.
Պետք է  
քն նու թյան  
ա ռն վեն  
կա լան քի  
այ լընտ րանք նե րը 

ու ղե նիշ 5.  Կա լան քը չպետք է խտ րա կան լի նի 

ու ղե նիշ 6. Ա նո րոշ ժա մա նա կով կա լան քը կա մա յա կա նու թյուն է, և կա լան քի 
ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյունն ան հրա ժեշտ է սահ մա նել օ րեն քով 

ու ղե նիշ 7. Կա լան քի կամ դրա եր կա րաց ման մա սին ո րո շումն ե րը պետք է  
են թա կա լի նեն նվա զա գույն ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի 

ու ղե նիշ 8. Կա լան քի պայ ման նե րը պետք է լի նեն մարդ կային և  
ար ժա նա պա տիվ 

ու ղե նիշ 9. Պետք է հաշ վի ա ռն վեն ա ռան ձին ա պաս տան հայ ցող նե րի  
մաս նա վոր հան գա մանք նե րը և կա րիք նե րը 

 ու ղե նիշ 10. Կա լան քը պետք է են թա կա լի նի ան կախ մո նի թո րին գի և  
ստուգ ման

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ  
ԿԱ ԼԱՆ Քի ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ
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ու ղե նիշ  1 

Ա պաս տան հայ ցե լու ի րա վուն քը  
պետք է հարգ վի

11. Յու րա քան չյուր ոք ու նի հե տապն դու մից, մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա-
րումն ե րից և ու րիշ վտանգ նե րից այլ ե րկր նե րում ա պաս տան հայ ցե լու և այն 
ու նե նա լու ի րա վունք: Հետ ևա բար ա պաս տան հայ ցե լը ա նօ րի նա կան գոր-
ծո ղու թյուն չի հան դի սա նում19: Ա վե լին՝ 1951 թ. կոն վեն ցի ան ամ րագ րում է, 
որ ա պաս տան հայ ցող նե րը չպետք է պատժ վեն ի րենց՝ որ ևէ եր կիր ա նօ րի-
նա կան մուտ քի և այն տեղ գտն վե լու հա մար, պայ մա նով, որ նրանք պետք 
է ան հա պաղ ներ կա յա նան իշ խա նու թյուն նե րին և հիմն ա վո րեն ի րենց ա նօ-
րի նա կան մուտ քը կամ ներ կա յու թյու նը20: Ա պաս տան հայ ցե լու ի րենց ի րա-
վունքն ի րա կա նաց նե լիս՝ ա պաս տան հայ ցող նե րը հա ճախ ստիպ ված են 
որ ևէ տա րածք ժա մա նել կամ մուտք գոր ծել ա ռանց նախ նա կան թույլտ վու-
թյան: Այս տե սա կե տից ա պաս տան հայ ցող նե րի վի ճա կը կա րող է ար մա-
տա պես տար բեր լի նել սո վո րա կան միգ րանտ նե րի վի ճա կից այն ա ռու մով, 
որ նրանք կա րող են հնա րա վո րու թյուն չու նե նալ հետ ևե լու մուտ քի հա մար 
սահ ման ված նոր մե րին և կա նոն նե րին: Օ րի նակ, նրանք կա րող են ի վի ճա կի 
չլի նել նախ քան փա խուս տը ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը ձեռք բե րե լու՝ հե-
տապնդ ման վա խի կամ ան հա պաղ մեկն ման պատ ճա ռով: Այս գոր ծոն նե րը 
և այն, որ ա պաս տան հայ ցող նե րը հա ճախ տրավ մա տիկ ի րա վի ճակ նե րի 
են են թարկ ված լի նում, պետք է հաշ վի ա ռն վեն՝ ա նօ րի նա կան մուտ քի կամ 
ներ կա յու թյան հի ման վրա նրանց տե ղա շարժ ման ա զա տու թյան սահ մա նա-
փա կումն ե րը սահ մա նե լիս:

ու ղե նիշ 1. Ա պաս տան հայ ցե լու ի րա վուն քը պետք է հարգ վի 

ու ղե նիշ 2. Ա պաս տան հայ ցող ներն ու նեն ան ձի ա զա տու թյան և  
ան վտան գու թյան, ի նչ պես նաև ա զատ տե ղա շար վե լու ի րա վունք 

ու ղե նիշ 3.  Կա լան քը պետք է լի նի օ րեն քին հա մա պա տաս խան և օ րեն քով 
սահ ման ված 

ու ղե նիշ 4. Կա լան քը չպետք է լի նի կա մա յա կան, և դրա վե րա բե րյալ  
ցան կա ցած ո րո շում պետք է հիմն վի ան ձի մաս նա վոր  
հան գա մանք նե րի գնա հատ ման վրա, ը ստ հետ ևյա լի.

ու ղե նիշ 4.1. 
Կա լան քը բա ցա ռիկ 
մի ջոց է և կա րող է 
ար դա րաց վել մի այն 
օ րի նա կան նպա-
տակ նե րով 

ու ղե նիշ 4.2.
Կա լան քի կա րե լի է  
դի մել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ դա 
ճա նաչ վել է ան հրա-
ժեշտ և ող ջա միտ 
բո լոր պա րա գա նե-
րում և հա մար ժեք է 
օ րի նա կան նպա տա-
կին 

ու ղե նիշ 4.3.
Պետք է  
քն նու թյան  
ա ռն վեն  
կա լան քի  
այ լընտ րանք նե րը 

ու ղե նիշ 5.  Կա լան քը չպետք է խտ րա կան լի նի 

ու ղե նիշ 6. Ա նո րոշ ժա մա նա կով կա լան քը կա մա յա կա նու թյուն է, և կա լան քի 
ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյունն ան հրա ժեշտ է սահ մա նել օ րեն քով 

ու ղե նիշ 7. Կա լան քի կամ դրա եր կա րաց ման մա սին ո րո շումն ե րը պետք է  
են թա կա լի նեն նվա զա գույն ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի 

ու ղե նիշ 8. Կա լան քի պայ ման նե րը պետք է լի նեն մարդ կային և  
ար ժա նա պա տիվ 

ու ղե նիշ 9. Պետք է հաշ վի ա ռն վեն ա ռան ձին ա պաս տան հայ ցող նե րի  
մաս նա վոր հան գա մանք նե րը և կա րիք նե րը 

 ու ղե նիշ 10. Կա լան քը պետք է են թա կա լի նի ան կախ մո նի թո րին գի և  
ստուգ ման

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ  
ԿԱ ԼԱՆ Քի ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ
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ու ղե նիշ  2 

Ա պաս տան հայ ցող ներն ու նեն ան ձի 
ա զա տու թյան և ան վտան գու թյան,  
ի նչ պես նաև ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ի րա վունք

12. Ան ձի ա զա տու թյան և ան վտան գու թյան21 և ա զատ տե ղա շարժ վե լու22 հիմ-
նա րար ի րա վունք ներն ամ րագր ված են մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
բո լոր հիմն ա կան մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային փաս տաթղ թե րում և 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան վրա հիմն ված բո լոր ի րա վա կան հա մա կար գե-
րի հիմն ա կան բա ղադ րիչ ներ են հան դի սա նում: Գե րա գույն հանձ նա կա տա-
րի ծրագ րի Գոր ծա դիր կո մի տեն (Գործ կոմ) մի շարք ա ռիթ նե րով ան դրա-
դար ձել է ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լա նա վոր ման խնդ րին23: Վե րո հի շյալ 
ի րա վունք նե րը որ պես սկզ բունք վե րա բե րում են բո լոր մարդ կանց՝ ան կախ 
նրանց ի միգ րա ցի ոն, փախս տա կա նի, ա պաս տան հայ ցո ղի կամ այլ կար գա-
վի ճա կից24:

13. 1951 թ. կոն վեն ցի այի Հոդ ված 31-ը հատ կա պես մաս նա վո րեց նում է, որ ան-
կա նոն կեր պով եր կիր մուտք գոր ծած կամ նրա տա րած քում գտն վող փախս-
տա կան նե րը (կամ ա պաս տան հայ ցող նե րը) են թա կա չեն պատ ժի, ե թե 
նրանք ան մի ջա պես ներ կա յա ցել են և հիմն ա վո րել են ի րենց ա նօ րի նա կան 
մուտ քը կամ ներ կա յու թյու նը: Հոդ վածն այ նու հետև նշում է, որ այս փախս-
տա կան նե րի (կամ ա պաս տան հայ ցող նե րի) նկատ մամբ չպետք է կի րառ վեն 
տե ղա շարժ վե լու ա զա տու թյան այլ սահ մա նա փա կումն եր, քան այն պի սիք, 
որ բխում են ան հրա ժեշ տու թյու նից, ի սկ վեր ջին ներս կա րող են կի րառ վել 
մի այն մինչև նրանց կար գա վի ճա կի օ րի նա կա նա ցու մը կամ այլ եր կիր մուտք 
գոր ծե լու թույլտ վու թյու նը25:  1951 թ. կոն վեն ցի այի Հոդ ված 26-ը սահ մա նում 
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է օ րի նա կա նո րեն ե րկ րի տա րած քում գտն վող փախս տա կան նե րի ա զատ 
տե ղա շարժ ման և բնա կու թյան վայր ը նտ րե լու ի րա վուն քը26: Այս դրույ թից 
օ գտ վե լու տե սան կյու նից ա պաս տան հայ ցող նե րը հա մար վում են օ րի նա կա-
նո րեն ե րկ րի տա րած քում գտն վող27:

14. Այս բո լոր ի րա վունք նե րը մի ա սին՝ ա պաս տան հայ ցե լու ի րա վուն քը, ա նօ րի-
նա կան մուտ քի կամ ներ կա յու թյան հա մար պատ ժի են թա կա չլի նե լը, ան ձի 
ա զա տու թյան և ան վտան գու թյան և ա զատ տե ղա շարժ ման ի րա վունք նե րը, 
նշա նա կում են, որ ա պաս տան հայ ցող նե րի նկատ մամբ կա լան քի կի րա ռու մը 
պետք է վեր ջին մի ջոց հա մար վի՝  այլ օ րեն քի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում 
նա խընտ րե լով ա զա տու թյու նը:
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ու ղե նիշ  3

 Կա լան քը պետք է լի նի օ րեն քին  
հա մա պա տաս խան և օ րեն քով  
սահ ման ված

15. Ցան կա ցած կա լանք կամ ա զա տազր կում պետք է լի նի պե տու թյան օ րեն-
քին հա մա պա տաս խան և դրա նով սահ ման ված28: Որ ևէ ա զա տազր կում, 
որ չի հա մա պա տաս խա նում պե տու թյան օ րենք նե րին՝ ա պօ րի նի է, ի նչ պես 
պե տու թյան օ րենսդ րու թյան, այն պես էլ մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սան-
կյու նից: Միև նույն ժա մա նակ, թեև կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը սահ մա նե-
լիս հիմն ա կան նկա տա ռու մը պե տա կան օ րենսդ րու թյունն է, «այն ոչ միշտ է 
ո րո շիչ տարր հան դի սա նում՝ ա զա տազրկ ման ար դա րա ցի ու թյու նը գնա հա
տե լիս»29: Մաս նա վո րա պես,  այն ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծո նը, ո րը պետք է 
հաշ վի ա ռն վի և ո րը հիմն ա կան նպա տակ է հան դի սա նում` ան ձի կա մա յա-
կան ա զա տազր կու մը կան խելն է30:

16. Կա լան քի մա սին օ րենք նե րը պետք է ներ դաշ նակ լի նեն ի րա վա կան ո րո շա-
կի ու թյան սկզ բուն քին: Սա պա հան ջում է, որ, այ լոց թվում, օ րեն քը և դրա 
ի րա վա կան հետ ևանք նե րը լի նեն կան խա տե սե լի և կռա հե լի31: Կա լանք 
թույ լատ րող օ րենքն, օ րի նակ, չպետք է հե տա դարձ ու ժ ու նե նա32: Ազ գային 
օ րենսդ րու թյան մեջ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հան ջը կբա վա րա րի 
կա լան քի հիմ քե րի պար զո րոշ սահ մա նու մը33: 

17. Օ րեն քում կա մա յա կան կա լան քից պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի ան-
բա վա րա րու թյու նը, ի նչ պես օ րի նակ՝ կա լան քի ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյան 
սահ մա նա փակ ման բա ցա կա յու թյու նը կամ այն բո ղո քար կե լու ար դյու նա վետ 
մի ջո ցի ան հա սա նե լի ու թյու նը, նույն պես կա րող են հար ցա կա նի տակ դնել 
կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը34:
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ու ղե նիշ  4

 Կա լան քը չպետք է լի նի կա մա յա կան, 
և դրա վե րա բե րյալ ցան կա ցած ո րո
շում պետք է հիմ վի ան ձի մաս նա վոր 
հան գա մանք նե րի գնա հատ ման վրա

18. Միգ րա ցի այի հա մա տեքս տում կա լան քը մի ջազ գային ի րա վուն քով ի նք նին 
ար գել ված չէ, և ոչ էլ ան ձի ա զա տու թյան ի րա վունքն է բա ցար ձակ35: Սա կայն 
մի ջազ գային ի րա վուն քը կար ևոր ե րաշ խիք ներ է սահ մա նում ա նօ րի նա կան 
(տե´ս ու ղե նիշ 3-ը), ի նչ պես նաև կա մա յա կան կա լան քի դեմ: « Կա մա յա կա-
նու թյու նը» պետք է լայ նո րեն մեկ նա բա նել՝ ը նդ գր կե լով ոչ մի այն ա պօ րի-
նու թյու նը, այլև ան հա մա պա տաս խա նու թյան, ա նար դա րու թյան և ան կան-
խա տե սե լի ու թյան տար րե րը36: Կա մա յա կա նու թյու նից խու սա փե լու հա մար 
հար կա վոր է, որ պես զի կա լան քը ան հրա ժեշ տու թյուն հան դի սա նա ա մեն 
ա ռան ձին դեպ քում, ող ջա միտ՝ ա մեն պա րա գա յում և հա մար ժեք օ րի նա կան 
նպա տա կին (տե´ս ու ղե նիշ ներ 4.1-ը և 4.2-ը)37: Բա ցի թվար կա ծից, կա լան քը 
կա րող է կա մա յա կան հա մար վել, ե թե չեն դի տարկ վել ա վե լի պա կաս հար-
կադ րա կան մի ջոց նե րը (ու ղե նիշ 4.3):

19. Կա լան քի մա սին ո րո շումն ե րը պետք է, որ պես հիմն ա րար ի րա վունք, հիմն-
ված լի նեն դրա ան հրա ժեշ տու թյան ման րակր կիտ և ան հա տա կա նաց ված 
գնա հատ ման վրա և օ րի նա կան նպա տա կին հա մա պա տաս խան: Այս ա ռու-
մով ո րո շում կա յաց նող նե րին կա րող են ու ղ ղոր դել ա պաս տան հայ ցող նե րի 
կոնկ րետ կա տե գո րի ա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե րը կամ կա-
րիք նե րը հաշ վի առ նող՝ ը նտ րու թյան և գնա հատ ման պատ շաճ գոր ծիք նե րը 
(տե´ս ու ղե նիշ 9-ը): Այս տե սակ ո րո շումն երն ու ղ ղոր դող գոր ծոն ներ կա րող 
են լի նել ա պաս տա նի հայց ման գոր ծըն թա ցի փու լը, են թադր վող վերջ նա կան 
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նպա տա կա կե տը, ըն տա նե կան և/ կամ հա մայն քային կա պե րը, ի րա վա կան 
ա ռու մով նախ կին վար քը և բնա վո րու թյու նը, օ րեն քից խու սա փե լու հա վա-
նա կա նու թյու նը, օ րեն քին են թարկ վե լու ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը և 
պատ րաս տա կա մու թյան ար տա հայ տու մը:

20. Որ պես կա լան քի այ լընտ րանք՝ հա մայն քում տե ղա վո րե լու (ու ղե նիշ 4.3 և Հա-
վել ված Ա) մա կար դա կը և հա մա պա տաս խա նու թյու նը պետք է դի տարկ վի` 
հա մե մա տե լով ան հա տի մաս նա վոր հան գա մանք նե րը և դրան ցով պայ մա-
նա վոր ված՝ հա մայն քի ռիս կը: Հա մայն քին ան հա տի կամ նրա ըն տա նի քի 
հա մա պա տաս խա նու թյան սահ մա նու մը՝ այդ թվում հաշ վի առ նե լով օ ժան-
դա կու թյան ան հրա ժեշտ և հա սա նե լի ծա ռա յու թյուն նե րի մա կար դա կը, ևս 
պետք է յու րա քան չյուր գնա հատ ման մաս հան դի սա նա:

 Հար կա դիր կամ ի նք նա բե րա կան կա լան քը կա մա յա կա նու թյուն է, քա նի որ 
չի հիմն վում կոնկ րետ դեպ քի ա ռն չու թյամբ կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյան հե-
տաքնն ման վրա38: 

ու ղե նիշ 4.1

 Կա լան քը բա ցա ռիկ մի ջոց է և կա րող է  
ար դա րաց վել մի այն օ րի նա կան նպա տակ նե րով

21. Կա լան քի կա րե լի է դի մել բա ցա ռա պես օ րի նա կան նպա տա կով: Այս պի սի 
նպա տա կի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում կա լան քը կհա մար վի կա մա յա-
կան, մինչև ի սկ ե թե մուտ քը եր կիր ա նօ րի նա կան է ե ղել39: Կա լան քի նպա-
տա կը պետք է հս տա կո րեն սահ ման ված լի նի օ րենսդ րու թյան և/ կամ կա-
նոնդ րու թյան մեջ (տե´ս ու ղե նիշ 3-ը)40: Ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լան քի 
հա մա տեքս տում գո յու թյուն ու նի ե րեք նպա տակ, ո րոնց պա րա գա յում կոնկ-
րետ դեպ քե րում կա լան քը կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել, և դրանք ը նդ հա նուր 
առ մամբ հա մա հունչ են մի ջազ գային ի րա վուն քին: Այդ նպա տակ ներն են. 



19

հա սա րա կա կան կար գը, հան րային ա ռող ջու թյու նը և ազ գային ան վտան
գու թյու նը:

4.1.1 Հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու մը 

Օ րեն քից խու սա փու մը կան խե լու նպա տա կով և/ կամ հա մա գոր
ծակ ցու թյու նից հրա ժար վե լու հա վա նա կա նու թյան դեպ քում

22. Ե թե բա վա կան հիմն ա վոր են թադ րու թյուն կա, որ կոնկ րետ ա պաս տան հայ-
ցո ղը կա րող է խու սա փել օ րեն քից, կամ որ ևէ այլ կերպ հրա ժար վել իշ խա նու-
թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լուց, տվյալ ա ռան ձին դեպ քի հա մար կա լան-
քը կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել41: Այն գոր ծոն նե րը, որ պետք է հաշ վի ա ռն վեն 
այս պի սի կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը գնա հա տե լիս, կա րող են նե րա ռել, 
օ րի նակ, նախ կի նում հա մա գոր ծակ ցու թյան կամ դրա մերժ ման դեպ քե րը, 
ան ցյա լում ա զատ ման կամ ե րաշ խա վո րու թյամբ ա զատ ման պայ ման նե րին 
են թարկ վե լը կամ չեն թարկ վե լը, ըն տա նե կան կամ հա մայն քային կա պե րը 
կամ ա պաս տա նած ե րկ րում օ ժան դակ ման այլ ցան ցե րը, ի րենց հայ ցի հիմ-
նա կան տար րե րի մա սին տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու պատ րաս տա կա մու-
թյու նը կամ մեր ժու մը, կամ թե ա րդյո՞ք հայ ցը բա ցա հայ տո րեն ան հիմն է կամ 
չա րա շա հում է հան դի սա նում42: Ը նտ րու թյան և գնա հատ ման պատ շաճ մե-
թոդ նե րի կի րա ռու մը կար ևոր է, որ պես զի bona fide ա պաս տան հայ ցող ներն 
ա նի րա վո րեն չկա լա նա վոր վեն43: 

Ակն հայ տո րեն ան հիմ կամ ո րո շա կի ո րեն չա րա շա հում հան դի
սա ցող հայ ցե րի պա րա գա յում ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գե րով

23. Ա կն հայ տո րեն ան հիմն կամ ո րո շա կի ո րեն չա րա շա հում հան դի սա ցող հայ-
ցե րի պա րա գա յում ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գե րով կա լան քը պետք է 
կա նո նա կարգ վի օ րեն քով և, հա մար ժե քու թյան նկա տա ռումն ե րից ել նե լով, 
պետք է ծան րու թեթև ա նի առ կա տար բեր շա հե րը44: Կա լա նա վո րումն ա րա-
գաց ված ըն թա ցա կար գե րի պա րա գա յում կա րող է կի րառ վել մի այն այն 
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դեպ քե րում, ո րոնք հս տակ սահ ման վել են որ պես «ակն հայ տո րեն ան հիմն» 
կամ «ո րո շա կի ո րեն չա րա շա հում հան դի սա ցող»45, ի սկ կա լան քի են թարկ-
ված նե րի վրա կտա րած վեն սույն Ու ղե ցույ ցում ամ րագր ված պաշտ պա նու-
թյան ձևե րը: 

ինք նու թյու նը պար զե լու և/ կամ ան վտան գու թյան նախ նա կան 
ստուգ ման նպա տա կով

24. Կա լան քի նվա զա գույն ժամ կետ նե րը կա րող են թույ լատ րե լի լի նել ի նք նու-
թյան և ան վտան գու թյան նախ նա կան ստու գումն եր ի րա կա նաց նե լու նպա-
տա կով, այն դեպ քե րում, ե րբ ի նք նու թյունն ա նո րոշ է կամ վի ճե լի, կամ ան-
վտան գու թյան ռիս կի ո րո շա կի նշան ներ կան46: Միև նույն ժա մա նակ կա լան-
քը կա րող է տևել ճիշտ այն քան, որ քան կտ ևեն ի նք նու թյու նը պար զե լու և 
ան վտան գու թյան հետ կապ ված ստու գումն եր ի րա կա նաց նե լու հա մար պա-
հանջ վող ող ջա միտ ջան քե րը և չի կա րող գե րա զան ցել օ րեն քով սահ ման-
ված ժամ կետ նե րը (տե´ս ստորև):

25. Հի շե լով, որ ա պաս տան հայ ցող նե րը հա ճախ ա նօ րի նա կան մուտ քի կամ 
ա նօ րի նա կան տե ղա շար ժումն ե րի, նե րա ռյալ` ա ռանց ի նք նու թյան փաս-
տաթղ թե րի ճամ փոր դե լու ար դա րա ցի պատ ճառ ներ ու նեն47, կար ևոր է 
ե րաշ խա վո րե լը, որ նրանց չա ռա ջադր վեն ի միգ րա ցի ոն ա նի րա տե սա կան 
պա հանջ ներ, ո րոնք կակն կա լեն ի նք նու թյան փաս տաթղ թե րի այն պի սի քա-
նակ և տե սակ ներ, որ նրանք ող ջամ տո րեն չեն կա րող ներ կա յաց նել: Բա ցի 
այդ, ի նք նու թյան փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում ի նք նու-
թյու նը կա րե լի է պար զել այլ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա ևս: Փաս տաղ-
թեր տրա մադ րել չկա րո ղա նա լը չպետք է ի նք նա բե րա բար մեկ նա բան վի 
որ պես հա մա գոր ծակ ցու թյու նից խու սա փում, կամ չպետք է հան գեց նի  ան-
վտան գու թյան վե րա բե րյալ ան բա րեն պաստ գնա հա տա կա նի: Ա պաս տան 
հայ ցող նե րը, ով քեր ժա մա նել են ա ռանց ի նք նու թյան փաս տաթղ թե րի, այն 
պատ ճա ռով, որ չեն կա րո ղա ցել դրանք ձեռք բե րել ի րենց ծագ ման ե րկ րում, 
չպետք է կա լան քի են թարկ վեն սոսկ այդ պատ ճա ռով: Այս դեպ քում ա վե լի 
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նպա տա կա հար մար է գնա հա տել, թե որ քա նով հիմն ա վոր է ա պաս տան հայ-
ցո ղի բա ցատ րու թյու նը՝ փաս տաթղ թեր չու նե նա լու, դրանք կորց րած լի նե-
լու կամ կեղծ փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ, թե ա րդյո՞ք տվյալ 
ան ձը իշ խա նու թյուն նե րը մո լո րեց նե լու նպա տակ է ու նե ցել, կամ ա րդյո՞ք նա 
հրա ժար վում է հա մա գոր ծակ ցել ի նք նու թյան ճշտ ման գոր ծըն թա ցում:

26. Ի նք նու թյան ճշտ ման նպա տա կով կա լան քի ժամ կե տը պետք է խս տո րեն 
սահ մա նա փակ վի, քա նի որ փաս տաթղ թեր չու նե նա լը կա րող է հան գեց նել 
ա նո րոշ, տևա կան կա լան քի և դրա հիմն ա կան պատ ճառն է հան դի սա նում: 

27. Թեև քա ղա քա ցի ու թյու նը սո վո րա բար ան ձի ի նք նու թյան բա ղադ րիչն է, դրա 
գնա հա տու մը բա վա կան բարդ գոր ծըն թաց է և ա պաս տան հայ ցող նե րի պա-
րա գա յում պետք է ի րա կա նաց վի պատ շաճ ըն թա ցա կար գով48: 

Նախ նա կան հար ցազ րույ ցի հա մա տեքս տում՝ մի ջազ գային 
պաշտ պա նու թյա նը դի մե լու հիմ քե րի ար ձա նագր ման նպա տա
կով, ե թե այդ չի կա րե լի ա նել ա ռանց կա լա նա վոր ման

28. Ա պաս տան հայ ցո ղի կար ճատև կա լա նա վո րու մը թույ լատ րե լի է, ե թե այն 
նախ նա կան հար ցազ րույ ցի հա մա տեքս տում մի ջազ գային պաշտ պա նու թյա-
նը դի մե լու նրանց հիմ քերն ար ձա նագ րե լու նպա տակ է հե տապն դում49: Սա-
կայն նման կա լան քը կա րող է ար դա րաց ված լի նել, մի այն ե թե վե րո հի շյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը հնա րա վոր չէ ձեռք բե րել ա ռանց կա լա նա վոր ման: Սա 
վե րա բե րում է ա պաս տան հայ ցո ղից ա պաս տան հայ ցե լու պատ ճառ նե րի վե-
րա բե րյալ կար ևոր փաս տեր ձեռք բե րե լուն, բայց ոչ պար տա դիր՝ հայ ցի բո-
լոր փաս տարկ նե րը սահ մա նե լուն: Ը նդ հա նուր սկզ բուն քի, այն է՝ որ ա պաս-
տան հայ ցո ղի նկատ մամբ կա լան քը ծայ րա հեղ մի ջոց է հան դի սա նում, այս 
բա ցա ռու թյու նը չի կա րող որ պես ար դա րա ցում օգ տա գործ վել կար գա վի ճա-
կի սահ ման ման ո ղջ տևո ղու թյան ըն թաց քում կա լա նա վոր ման կամ ա նո րոշ 
ժամ կե տով կա լա նա վոր ման հա մար:



22

4.1.2 Հան րային ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը

29. Ա ռան ձին ա պաս տան հայ ցող նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի ստու գու մը կա րող 
է նրանց մե կու սաց ման հա մար օ րի նա կան հիմք հան դի սա նալ, ե թե այն ար-
դա րաց ված է տվյալ ա ռան ձին դեպ քում, կամ կան խար գե լիչ մի ջոց է հան-
դի սա նում ո րո շա կի վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի կամ հա մա ճա րակ նե րի 
պա րա գա յում: Ի միգ րա ցի ոն հա մա տեքս տում նմա նօ րի նակ ստու գումն ե րը 
կա րող են ի րա կա նաց վել եր կիր ժա ման ման պա հին կամ այ նու հետև՝ հնա-
րա վո րինս շուտ: Այս հիմ քով ան ձի մե կու սաց ման ցան կա ցած եր կա րաձ գում 
կամ տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում կա րող է տե ղի ու նե նալ, ե թե դա ար-
դա րաց ված է բուժ ման նպա տակ նե րով, հա վաստ ված է մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րում ու նե ցող բու ժաշ խա տող նե րի կող մից և նման հան գա մանք նե-
րում կա րող է տևել մի այն մինչև բուժ ման ա վար տը: Այս պի սի մե կու սա ցու մը 
պետք է ար վի հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րում՝ կլի նի կա նե րում, 
հի վան դա նոց նե րում, կամ օ դա նա վա կա յան նե րում կամ սահ մա նի վրա գոր-
ծող հա տուկ բժշ կա կան կենտ րոն նե րում: Նախ նա կան բուժքն նու թյու նից 
հե տո ա ռող ջա կան հիմ քով մե կու սաց ման հե տա գա եր կա րա ցում կա րող է 
կար գադ րել մի այն ո րա կա վոր ված բժշ կա կան ան ձնա կազ մը` ի րա վա կան 
վե րահսկ ման են թա կա յու թյամբ:

4.1.3 Ազ գային ան վտան գու թյան պաշտ պա նու թյու նը

30. Կա ռա վա րու թյուն նե րը կա րող են կա րիք ու նե նալ կա լա նա վո րե լու ո րո շա-
կի ան ձի, ով վտանգ է ներ կա յաց նում ազ գային ան վտան գու թյան տե սա-
կե տից50: Չնա յած այն բա նին, որ ազ գային ան վտան գու թյան սպառ նա լի քը 
սահ մա նե լը հիմն ա կա նում կա ռա վա րու թյան ո լոր տի խն դիր է, կի րառ վող 
մի ջոց նե րը (ի նչ պի սին կա լանքն է) պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն Ու-
ղե ցույ ցում ամ րագր ված չա փա նիշ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ որ կա լան քի կի-
րա ռումն ան հրա ժեշտ է, վտան գին հա մար ժեք, ոչ խտ րա կան և են թա կա է 
ի րա վա կան վե րահսկ ման51:
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4.1.4 Կա լան քը չար դա րաց նող նպա տակ նե րը

31. Կա լան քը, ո րը չի հե տապն դում օ րի նա կան նպա տակ, հան դի սա նում է կա-
մա յա կան52: Ստորև բեր վում են մի քա նի օ րի նակ ներ:

 Կա լան քը՝ որ պես պա տիժ ա նօ րի նա կան մուտ քի հա մար և/ կամ 
խո չըն դո տում ա պաս տան հայ ցե լուն

32. Ի նչ պես նշ ված է ու ղե նիշ ներ 1-ու մ և 2-ու մ՝ կա լան քը սոսկ այն պատ ճա ռով, 
որ ան ձն ա պաս տան է հայ ցում, մի ջազ գային ի րա վուն քով հա մար վում է 
ա նօ րի նա կան53: Ա պաս տան հայ ցող նե րի ա նօ րի նա կան մուտ քը կամ ներ կա-
յու թյու նը ե րկ րում՝ պե տու թյանն ի նք նա բե րա բար նրան կա լա նա վո րե լու կամ 
նրա տե ղա շարժ ման ա զա տու թյունն այլ կերպ սահ մա նա փա կե լու ի րա վունք 
չի տա լիս: Կա լան քը, ո րն ի րա կա նաց ված է ա պա գա ա պաս տան հայ ցող նե-
րին խո չըն դո տե լու հա մար, կամ ի րենց հայցն ար դեն ներ կա յաց րած նե րին՝ 
դրանց հե տա մուտ լի նե լու հար ցում տար հա մո զե լու նպա տա կով, չի հա մա-
պա տաս խա նում մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րին: Ա վե լին՝ կա լան քը թույ-
լատր ված չէ որ պես, օ րի նակ՝ քրե ա կան կամ կար գա պա հա կան  պատ ժա մի-
ջոց՝ եր կիր ա նօ րի նա կան մուտ քի կամ ներ կա յու թյան հա մար54: Բա ցի 1951 
թ. կոն վեն ցի այի Հոդ ված 31-ով պատ ժե լի լի նե լուց, սա կա րող է հան գեց նել 
կո լեկ տիվ պատ ժի՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա-
վուն քի ոտ նա հար ման հիմ քով55: 

Ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լան քը՝ վտար ման հիմ քով

33. Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ ա նօ րի նա կան է հա մար վում ա պաս տա նի հայց-
ման վա րույ թի ըն թաց քում ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լա նա վո րու մը վտար
ման հիմ քով, քա նի որ նրանք են թա կա չեն վտար ման, քա նի դեռ նրանց 
հայ ցի կա պակ ցու թյամբ վերջ նա կան վճիռ չի կա յաց վել: Վտար ման հիմ քով 
կա լան քը կա րող է ի րա կա նաց վել մի մի այն, ե րբ ա պաս տա նի հայ ցը վերջ-
նա կա նո րեն քնն վել և մերժ վել է56: Սա կայն ե թե հիմք կա են թադ րե լու, որ 
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կոնկ րետ ա պաս տան հայ ցո ղը ա պաս տան ստա նա լու հա մար դի մել կամ 
հայց է ներ կա յաց րել սոսկ վտար ման կամ ար տաքս ման ո րո շու մը (ին չի հետ-
ևան քով նա կհե ռաց վեր ե րկ րից) հե տաձ գե լու կամ խա փա նե լու նպա տա կով, 
իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են դի մել հայ ցի քնն ման տևո ղու թյամբ կա լան քի 
(որ պես տվյալ ա ռան ձին դեպ քի հա մար ան հրա ժեշտ և հա մար ժեք մի ջոց)՝ 
օ րեն քից նրա խու սա փու մը կան խե լու նպա տա կով: 

ու ղե նիշ  4.2

 Կա լան քի կա րե լի է դի մել մի այն այն  
դեպ քե րում, ե րբ դա ճա նաչ վել է ան հրա ժեշտ  
և ող ջա միտ բո լոր պա րա գա նե րում  
և հա մար ժեք է օ րի նա կան նպա տա կին

34. Կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ող ջամ տու թյու նը և հա մար ժե քու թյու նը 
պետք է քն նու թյան ա ռն վեն ա մեն ա ռան ձին դեպ քի հա մար, ի նչ պես ի սկզ-
բա նե, այն պես էլ ժա մա նա կի ըն թաց քում (տե´ս ու ղե նիշ 6-ը): Ան ձին կա-
լան քի են թար կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը պետք է գնա հատ վի կա լան քի նպա-
տա կի տե սան կյու նից (տե´ս ու ղե նիշ 4.1-ը), ի նչ պես նաև առ հա սա րակ բո լոր 
հան գա մանք նե րում այդ կա լան քի ող ջամ տու թյան տե սան կյու նից, ը նդ ո րում 
վեր ջի նիս ա ռու մով կպա հանջ վի տվյալ ան հա տի բո լոր ա ռանձ նա հա տուկ 
կա րիք նե րի և հան գա մանք նե րի գնա հա տում (տե´ս ու ղե նիշ 9-ը):  Հա մար ժե-
քու թյան ը նդ հա նուր սկզ բուն քը պա հան ջում է, որ հա մա մաս նու թյուն ա պա-
հով վի ան ձի՝ ա զա տու թյան և ան վտան գու թյան և ա զատ տե ղա շարժ ման 
ի րա վունք նե րը հար գե լու և այդ ի րա վունք նե րից զր կե լու կամ դրանք սահ մա-
նա փա կե լու պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րի միջև57: Իշ խա-
նու թյուն նե րը չպետք է դի մեն մի ջոց նե րի, ո րոնք գե րա զան ցում են կոնկ րետ 
դեպ քում ա ռա ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար խիստ ո րո շա կի ո րեն 
ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը: Հե տա գա՝ ան հրա ժեշ տու թյան և հա մար ժե քու թյան 
ճշգր տումն ե րը պա հան ջում են գնա հա տել, թե ա րդյոք չկայի՞ն ա վե լի պա կաս 
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սահ մա նա փա կող կամ հար կա դիր մի ջոց ներ (այ սինքն՝ այ լընտ րանք ներ կա-
լան քին), ո րոնք կա րե լի էր կի րա ռել տվյալ ան հա տի նկատ մամբ և ո րոնք 
ար դյու նա վետ մի ջոց կլի նե ին տվյալ պա րա գա յում (տե´ս ու ղե նիշ 4.3-ը և 
Հա վել ված Ա-ն): 

ու ղե նիշ  4.3

 Պետք է քն նու թյան ա ռն վեն կա լան քի  
այ լընտ րանք նե րը

35. Կա լան քի այ լընտ րանք նե րի՝  ներ կա յա նա լու պա հան ջից մինչև ծրագր ված 
հա մայն քային վե րահս կո ղու թյուն և/ կամ գոր ծե րի կա ռա վար ման ծրագ րեր 
(տե´ս Հա վել ված Ա) նկա տա ռու մը կա լան քի ան հրա ժեշ տու թյան, ող ջամ տու-
թյան և հա մար ժե քու թյան ը նդ հա նուր գնա հատ ման մասն է կազ մում (տե´ս 
ու ղե նիշ 4.2-ը): Այս տե սակ նկա տա ռումն ա պա հո վում է, որ ա պաս տան հայ-
ցող նե րի կա լա նա վո րու մը լի նի ծայ րա հեղ, այլ ո չ՝ ա ռա ջին մի ջոց: Պետք է 
տե սա նե լի լի նի, որ կոնկ րետ ա պաս տան հայ ցո ղի մաս նա վոր հան գա մանք-
նե րը հաշ վի առ նե լով՝ չկային նույն նպա տա կին հաս նե լու ա վե լի պա կաս 
հար կադ րող, բռ նի մի ջոց ներ58: Այս պի սով՝ ա մեն ա ռան ձին դեպ քի հա մար 
հար կա վոր է նա խա ձեռ նել կա լան քի այ լընտ րանք նե րի առ կա յու թյան, ար-
դյու նա վե տու թյան և հա մա պա տաս խա նու թյան քն նու թյուն59 : 

36. Ի նչ պես կա լան քը, դրա այ լընտ րանք նե րը ևս պետք է կար գա վոր վեն օ րենք
նե րով և կա նո նա կար գե րով, որ պես զի հնա րա վոր լի նի խու սա փել ա զա-
տու թյան և ա զատ տե ղա շարժ ման կա մա յա կան սահ մա նա փա կումն ե րից60: 
Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը պա հան ջում է այս այ լընտ րանք նե րի 
պատ շաճ կար գա վո րում (տե´ս ու ղե նիշ 3): Ի րա վա կան կա նո նա կար գե րը 
պետք է մաս նա վո րեց նեն և բա ցատ րեն առ կա տար բեր այ լընտ րանք նե րը, 
դրանց կի րա ռու մը պայ մա նա վո րող չա փո րո շիչ նե րը, ի նչ պես նաև դրանց ի 
կա տար ած ման հա մար պա տաս խա նա տու լի ա զոր մար մին(ներ)ը61:
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37. Կա լան քի այ լընտ րանք նե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում են ա պաս տան հայ-
ցող նե րի ա զա տու թյու նը, կա րող են ազ դել նրանց՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
վրա և են թա կա են մար դու ի րա վունք նե րի չա փա նիշ նե րին, այդ թվում` 
ա մեն ա ռան ձին դեպ քում ան կախ մարմն ի կող մից ի րա կա նաց վող պար բե-
րա կան վե րա նա յումն ե րի62: Ան ձինք, ո րոնք են թա կա են այդ այ լընտ րանք նե-
րին, պետք է ժա մա նա կին հնա րա վո րու թյուն ու նե նան դի մե լու բո ղո քարկ-
ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմն ե րի և մի ջոց նե րի՝ ը ստ կի րա ռե լի ու թյան63: 
Կա լան քի այ լընտ րանք նե րը պետք է գո յու թյուն ու նե նան ոչ մի այն թղ թի վրա, 
այլ պետք է գործ նա կա նում կի րա ռե լի լի նեն:

38. Կար ևոր է նշել, որ կա լան քի այ լընտ րանք նե րը չպետք է դառ նան կա լան քի 
այ լընտ րան քային ձևեր, բայց դրանք նաև չպետք է դառ նան ա զատ ար-
ձակ ման այ լընտ րան քային ձևեր: Բա ցի այդ, դրանք չպետք է փո խա րի նեն 
նոր մալ բաց ըն դու նե լու թյան կար գե րը, ո րոնք չեն են թադ րում ա պաս տան 
հայ ցող նե րի՝ ա զատ տե ղա շարժ ման ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում64: 

39. Կա լան քի այ լընտ րանք ներ մշա կե լիս կար ևոր է, որ պե տու թյուն նե րը պահ-
պա նեն նվա զա գույն մի ջամ տու թյան սկզ բուն քը և հա տուկ ու շադ րու թյան 
ար ժա նաց նեն ո րո շա կի խո ցե լի խմ բե րի, օ րի նակ՝ ե րե խա նե րի, հղի կա-
նանց, տա րեց նե րի, հաշ ման դամն ե րի կամ տրավ մայի են թարկ ված նե րի 
ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վի ճակ նե րը (տե´ս ու ղե նիշ 9-ը)65:
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Նկ. 266

40. Կա լան քի այ լընտ րանք նե րը կա րող են տար բեր ձևեր ըն դու նել՝ կախ ված 
ան հա տի մաս նա վոր հան գա մանք նե րից, նե րա ռյալ գրան ցու մը և/ կամ փաս-
տաթղ թե րը հանձ նե լը/ ի պահ թող նե լը, գրա վադր մամբ ե րաշ խա վո րու մը, 
պար բե րա բար ներ կա յա նա լու պայ ման նե րը, հա մայն քում տե ղա վո րու մը և 
վե րահս կո ղու թյու նը, է լեկտ րո նային վե րահս կու մը կամ տնային վե րահս կու մը 
(այս այ լընտ րանք նե րի մի մա սի բա ցատ րու թյուն նե րը տե´ս Հա վել ված Ա-ո-
ւմ): Ե թե հե ռա խո սով ներ կա յա նա լը և ժա մա նա կա կից այլ տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րա ռու մը հա մար վում են դրա կան լու ծումն եր, հատ կա պես տե ղա շարժ ման 
դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց պա րա գա յում67, ա պա է լեկտ րո նային վե-
րահսկ ման այլ ե ղա նակ նե րը, ի նչ պես օ րի նակ դաս տա կի կամ ոտ քի ա պա-
րան ջան նե րը, հա մար վում են չա փա զանց կո պիտ նաև այն պատ ճա ռով, որ 
դրանց օգ տա գոր ծու մը զու գորդ վում է քրե ա կան խա րա նով68, հետ ևա բար 
դրան ցից պետք է հնա րա վո րինս ձեռն պահ մնալ:

ԵՐԱՇԽԱՎՈ-
Ր�ԱՄԲ

ԱԶԱՏ ԱՐՁԱԿ�Մ
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐ�Մ

ԳՐԱՆՑ�Մ ԵՎ ԿԱՄ/
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

ՀԱՆՁՆ�Մ

ՏՆԱՅԻՆ
ՎԵՐԱՀՍԿ�Մ

ԱԶԱՏ��Ն ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՎԵՐԱՀՍԿ�Մ

ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ�
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՅՆՔ�Մ
ՏԵՂԱՎՈՐ�Մ/

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ��Ն

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ
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41. Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այ լընտ րանք ներն ա մե նից ար դյու նա վետն են, ե րբ 
ա պաս տան հայ ցող նե րը.

•	 ս տա նում են ար ժա նա պա տիվ, մարդ կային և հար գա լից վե րա բեր մունք 
ա պաս տա նի հայց ման ըն թա ցա կար գի ո ղջ տևո ղու թյան ըն թաց քում,

•	 հ նա րա վո րինս վա ղա ժամ տե ղե կաց վում են կա լա նա վոր ման այ լընտ-
րան քի հետ կապ ված ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
մա սին, ի նչ պես նաև պայ ման նե րի խախտ ման հետ ևանք նե րի մա սին, 

•	 ա պաս տա նի հայց ման ըն թա ցա կար գի ո ղջ ըն թաց քում ի րա վա բա նա-
կան խորհր դատ վու թյան հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում,

•	 ս տա նում են պատ շաճ նյու թա կան օ ժան դա կու թյուն, բնա կու թյան տեղ 
և այլ ըն դու նե լու թյուն կամ ի նք նա բավ գո յատև ման մի ջոց նե րի հնա րա-
վո րու թյուն (նե րա ռյալ աշ խա տան քի ի րա վուն քը) և

•	 ի րենց հայ ցի ա ռն չու թյամբ հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում օ գտ վե լու 
գոր ծե րի ան հա տա կա նաց ված վար ման ծա ռա յու թյուն նե րից (լ րա ցու ցիչ 
ման րա մաս նե րը տե´ս Հա վել ված Ա-ու մ)69:

42. Փաս տաթղ թային հիմ ա վո րու մը կա լան քի այ լընտ րան քային ծրագ րե րի 
ան հրա ժեշտ ա ռանձ նա հատ կու թյուն է, ո րն ա պա հո վում է, որ ա պաս տան 
հայ ցող նե րը (և նրանց ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րը) ու նե նան հա մայն քում 
բնա կու թյան ի րա վուն քի վկա յու թյուն ներ: Փաս տաթղ թե րը նաև ե րաշ խիք են 
(վե րա) կա լա նա վոր ման դեմ, դրանք հեշ տաց նում են բնա կա րա նի  վար ձա-
կա լու մը, աշ խա տան քի ձեռք բե րու մը, կր թու թյուն ստա նա լը, ա ռող ջա պա-
հա կան և/ կամ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան այլ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լը70: 
Կա լան քի այ լընտ րանք նե րի տար բեր ձևե րի և լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րի մա սին 
ման րա մաս նե րը բեր ված են Հա վել ված Ա-ու մ: 
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 Կա լան քը չպետք է խտ րա կան լի նի

43. Մի ջազ գային ի րա վունքն ար գե լում է ան ձի կա լան քը կամ տե ղա շարժ ման 
սահ մա նա փա կումն ե րը ռա սա յա կան պատ կա նե լու թյան, մաշ կի գույ նի, սե-
ռային, լեզ վա կան, դա վա նան քի, քա ղա քա կան կամ այլ այ լա կար ծու թյան, 
ազ գային կամ սո ցի ա լա կան ծագ ման, ու նեց ված քի, ծնն դյան կամ այլ կար-
գա վի ճա կի, ի նչ պի սիք են ա պաս տան հայ ցո ղի կամ փախս տա կա նի կար-
գա վի ճակ նե րը, հիմ քով71: Սա ու ժի մեջ է նաև ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
ի րա վունք նե րի նվա զեց ման պա րա գա յում72: Պե տու թյուն նե րին, ե թե նրանք 
կա լան քի են թար կեն « կոնկ րետ ազ գու թյան» ան ձանց, կա րող է ռա սա յա կան 
խտ րա կա նու թյան մե ղադ րանք ներ կա յաց վել73: Ա նձն ա ռն վազն ի րա վունք 
ու նի բո ղո քար կե լու նման հիմ քե րով իր կա լա նա վո րու մը, ի սկ պե տու թյու նը 
հարկ կու նե նա ա պա ցու ցե լու, որ այս ա ռու մով իր քա ղա քա ցի նե րի և ոչ քա-
ղա քա ցի նե րի միջև, կամ իր քա ղա քա ցի նե րը չհան դի սա ցող նե րի միջև խտ-
րու թյան հա մար օբյեկ տիվ և հիմն ա վոր պատ ճառ է ու նե ցել74: 
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Ա նո րոշ ժա մա նա կով կա լան քը 
կա մա յա կա նու թյուն է, և կա լան քի 
ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյունն ան
հրա ժեշտ է սահ մա նել օ րեն քով

44. Ի նչ պես նշ ված է ու ղե նիշ 4.2-ու մ, հա մար ժե քու թյան ճշգր տու մը կի րառ վում 
է թե´ նախ նա կան՝ կա լան քի հրա մա նի, թե´ կա լան քի ցան կա ցած եր կա-
րաց ման ա ռն չու թյամբ: Կա լան քի տևո ղու թյու նը կա րող է այլ պա րա գա յում 
օ րի նա կան հան դի սա ցող ո րո շու մը դարձ նել ոչ հա մար ժեք, հետ ևա բար նաև 
կա մա յա կան: Ի միգ րա ցի ոն նպա տակ նե րով ա նո րոշ տևո ղու թյամբ կա լա նա-
վո րու մը կա մա յա կա նու թյուն է հա մար վում մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե-
րյալ մի ջազ գային ի րա վուն քով75:

45. Ա պաս տան հայ ցող նե րը չպետք է կա լան քի տակ գտն վեն ա վե լի եր կար, քան 
այդ ան հրա ժեշտ է: Ե րբ կա լանքն ար դա րաց նող հան գա մանք ներն այլևս չեն 
գոր ծում, ա պաս տան հայ ցո ղին հար կա վոր է ան հա պաղ ա զատ ար ձա կել (ու-
ղե նիշ 4.1)76:

46. Կա մա յա կա նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու հա մար կա լան քի ա ռա վե լա-
գույն տևո ղու թյու նը պետք է սահ ման ված լի նի պե տու թյան օ րեսդ րու թյան 
մեջ: Ա ռանց ա ռա վե լա գույն ժամ կե տի հս տա կեց ման՝ կա լան քը կա րող է 
եր կա րաձգ վել, ո րոշ դեպ քե րում՝ ա նո րոշ ժա մա նա կով, հատ կա պես քա ղա-
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ա պաս տան հայ ցող նե րի պա րա գա յում77: Կա լան քի 
ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը չի կա րե լի շր ջան ցել՝ կար գադ րե լով ա զատ ար ձա-
կել ա պաս տան հայ ցո ղին, այ նու հետև կարճ ան ց նրան նույն հիմ քով նո րից 
կա լա նա վո րե լու նպա տա կով: 
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 Կա լան քի կամ դրա եր կա րաց ման մա
սին ո րո շում ե րը պետք է են թա կա լի
նեն նվա զա գույն ըն թա ցա կար գային 
ե րաշ խիք նե րի

47. Կա լան քի են թարկ վե լու հե ռան կա րի պա րա գա յում, ի նչ պես և կա լա նա քի 
տակ գտն վե լու ըն թաց քում ա պաս տան հայ ցող ներն ի րա վունք ու նեն հետ-
ևյալ նվա զա գույն ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի.

(i)  ձեր բա կալ ման կամ կա լան քի պա հին տե ղե կաց վե լու ի րենց կա լա նա-
վոր ման պատ ճառ նե րի մա սին78, ի նչ պես նաև կար գի ա ռն չու թյամբ 
ի րենց ի րա վունք նե րի, նե րա ռյալ վե րաքնն ման ըն թա ցա կար գե րի մա-
սին՝ ի րենց հա մար հաս կա նա լի լեզ վով և ձևա կեր պումն ե րով79:

(ii) տե ղե կաց վե լու ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյան՝ ի րենց ի րա վուն-
քի մա սին: Նրանց պետք է ան վճար ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցու թյուն 
տրա մադր վի այն դեպ քե րում, ե րբ այն տրա մադր վում է նույն ի րա վի-
ճա կում հայտն ված քա ղա քա ցի նե րին80, և դա պետք է ար վի ձեր բա-
կա լու թյու նից կամ կա լան քից հե տո հնա րա վո րինս ա րագ՝ օգ նե լով, որ 
կա լան քի են թարկ ված ան ձն ի մա նա իր ի րա վունք նե րը: Ի րա վա բա նի 
և ա պաս տան հայ ցո ղի միջև հա ղոր դակ ցու թյու նը պետք է են թարկ վի 
ի րա վա բան-վս տա հոր դի միջև գաղտ նի ու թյան պահ պան ման սկզ բուն-
քին: Ի րա վա բան նե րը պետք է կա րո ղա նան ա զատ շփ վել ի րենց վս-
տա հոր դի հետ, և նրանց հա մար պետք է հա սա նե լի լի նեն վս տա հոր դի 
վե րա բե րյալ բո լոր փաս տաթղ թե րը: Ի րա վա բա նի և վս տա հոր դի հան-
դի պումն ե րը պետք է կա յա նան ա պա հով, մե կու սի պայ ման նե րում:
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(iii) կա լան քի մա սին ո րոշ ման վե րա նայ ման նպա տա կով՝ ա ռանց հե տաձգ-
ման բեր վե լու դա տա կան կամ այլ ան կախ պաշ տո նյայի մոտ: Տե սա կա-
նո րեն այս վե րա նա յու մը պետք է ավ տո մատ լի նի և կա յա նա ա ռա ջին 
ա տյա նում՝ ա պաս տան հայ ցո ղին ձեր բա կա լե լու սկզբ նա կան ո րո շու-
մից 24-28 ժամ վա ըն թաց քում: Վե րաքն նիչ մար մի նը պետք է ան կախ 
լի նի կա լանքն ի րա կա նաց րած մարմն ից և պետք է ա զատ ար ձակ ման 
հրա հանգ տա լու կամ ա զատ ար ձակ ման պայ ման նե րը փո փո խե լու լի
ա զո րու թյուն ու նե նա81:

(iv) կա լան քի սկզբ նա կան վե րա նա յու մից հե տո պետք է ի րա կա նաց վեն 
դա տա րա նի կամ ան կախ մարմն ի կող մից պար բե րա կան կա նո նա-
վոր վե րա նա յումն եր՝ կա լան քը շա րու նա կե լու նպա տա կա հար մա րու-
թյան տե սան կյու նից, և ա պաս տան հայ ցո ղը կամ իր ներ կա յա ցու ցիչն 
ի րա վունք ու նեն դրանց մաս նակ ցե լու: Դրա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ կա լան քի են թար կե լու ի րա վուն քի մա սին դա տա րա նի սկզբ նա կան 
հաս տա տու մից հե տո վե րա նա յումն ե րը պետք է տե ղի ու նե նան ա մեն 
յոթ օ րը մեկ՝ մինչև ա ռա ջին մեկ ա մի սը, ի սկ այ նու հետև ա մեն ա միս՝ 
մինչև կա լան քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե-
տի ա վար տը:

(v) ան կախ (iii) և (iv) պար բե րու թյուն նե րում նկա րագր ված վե րա նա յումն ե-
րից, ան ձամբ ա պաս տան հայ ցո ղի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից 
ցան կա ցած ժա մա նակ կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը դա տա րա նում բո-
ղո քար կե լու ի րա վուն քը պետք է հարգ վի82: Կա լան քի օ րի նա կա նու թյան 
ա պա ցուց ման բե ռը դր վում է խնդ րո ա ռար կա մարմն ի վրա: Ի նչ պես 
ը նդ գծ ված է ու ղե նիշ 4-ու մ, տվյալ մար մի նը պետք է ա պա ցու ցի, որ 
կա լա նա վոր ման հա մար կա ի րա վա կան հիմք, որ կա լանքն ար դա-
րաց ված է՝ ել նե լով ան հրա ժեշ տու թյան, ող ջամ տու թյան և հա մար ժե-
քու թյան սկզ բունք նե րից, և որ տվյալ ա ռան ձին դեպ քի հա մար նույն 
նպա տա կին ու ղղ ված այլ՝ պա կաս հար կա դիր մի ջոց նե րը քն նու թյան 
են ա ռն վել:
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(vi) կա լան քի են թարկ ված ան ձանց հա մար պետք է ա պա հով վի ա պաս տա-
նի հայց ման ըն թա ցա կար գե րի հա սա նե լի ու թյու նը, և կա լան քը չպետք 
է խո չըն դո տի ա պաս տան հայ ցո ղի՝ իր հայ ցա դի մու մին հե տա մուտ 
լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը83: Ա պաս տա նի հայց ման ըն թա ցա կար գե-
րի հա սա նե լի ու թյու նը պետք է լի նի ի րա տե սա կան և ար դյու նա վետ, 
նե րա ռյալ նյու թե րի տրա մադր ման հա մար կա լան քի տակ գտն վո ղին 
ան հրա ժեշտ ժամ կետ նե րը, ի նչ պես նաև պետք է ա պա հով վի ի րա վա-
բա նա կան և լեզ վա կան օ ժան դա կու թյան հա սա նե լի ու թյու նը84: Նաև 
կար ևոր է, որ ա պաս տան հայ ցո ղը ճշգ րիտ ի րա վա բա նա կան տե ղե-
կու թյուն ներ ստա նա ա պաս տա նի հայց ման գոր ծըն թա ցի և իր ի րա-
վունք նե րի մա սին:

(vii) կա լան ված ա պաս տան հայ ցո ղը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
կապ վե լու ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հետ, և ՄԱԿ ՓԳՀ-ն պետք է հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նա կապ վե լու նրա հետ85: Պետք է ա պա հով վի, ը ստ հա մա-
պա տաս խա նու թյան, այլ մար մին նե րի՝ փախս տա կան նե րի հար ցե րով 
զբաղ վող պե տա կան մարմն ի կամ այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի, նե րա-
ռյալ օմ բուդս մե նի գրա սե նյա կի, մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նախմ-
բե րի կամ ՀԿ-նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: Այս ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
հա ղոր դակց վե լու ի րա վուն քը մաս նա վոր ի րա վունք է, և նման հա ղոր-
դակց ման մի ջոց նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն:

(viii) ա պաս տան հայ ցո ղի, նե րա ռյալ նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե-
ղե կու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ պետք է հարգ վեն տվյալ նե րի պաշտ-
պան վա ծու թյան և գաղտ նի ու թյան սկզ բունք նե րը: 

(ix) ան գրա գի տու թյու նը պետք է բա ցա հայտ վի հնա րա վո րինս վաղ, և 
պետք է գոր ծի մե խա նիզմ, ո րը ոչ գրա գետ ա պաս տան հայ ցող նե րին 
հնա րա վո րու թյուն կտա « հայ ցումն եր ա նե լու», ի նչ պես օ րի նակ՝ ի րա-
վա բա նի, բժշ կի, այ ցե լու ի հետ հան դի պե լու կամ բո ղո քար կե լու վե րա-
բե րյալ86: 
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ու ղե նիշ  8

 Կա լան քի պայ ման նե րը պետք է լի նեն 
մարդ կային և ար ժա նա պա տիվ

48. Կա լան քի են թարկ վե լով՝ ա պաս տան հայ ցող նե րը կա լան քի հետ ևյալ նվա զա-
գույն պայ ման նե րի ի րա վունքն ու նեն.

(i) Կա լան քը օ րի նա կա նո րեն կա րող է ըն թա նալ մի այն պաշ տո նա պես 
կա լա նա վայր հան դի սա ցող վայ րե րում: Կա լան քը ոս տի կա նա կան 
բան տախ ցե րում ա նըն դու նե լի է87: 

(ii) Ա պաս տան հայ ցող նե րի հան դեպ պետք է ցու ցա բեր վի ար ժա նա պա-
տիվ, մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան վե րա բեր-
մունք88:

(iii) Ի միգ րա ցի ային ա ռնչ վող պատ ճառ նե րով ա պաս տան հայ ցող նե րի 
կա լան քը բնույ թով չպետք է պատ ժիչ լի նի89: Բան տե րի, կամ որ պես 
բանտ նա խա տես ված կամ ծա ռայող հիմն արկ նե րի օգ տա գոր ծու-
մից պետք է ձեռն պահ մնալ: Ե թե ա պաս տան հայ ցող նե րը պահ վում 
են նման վայ րե րում, նրանց պետք է բան տի մյուս կա լա նա վոր նե րից 
ա ռան ձին պա հել90: Նրանց նկատ մամբ քրե ա կան կա նոն նե րի կի րա-
ռու մը (օ րի նակ՝ բան տային հա գուստ կամ ձեռ նաշղ թա ներ կրել պա-
հան ջե լը) ա նըն դու նե լի է:

(iv) Կա լան քի են թարկ ված նե րի ա նուն նե րը և նրանց կա լան քի վայ րը, ի նչ-
պես նաև նրանց կա լան քի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց ա նուն-
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նե րը պետք է գրանց վեն մա տյան նե րում, ո րոնք պետք է հեշ տու թյամբ 
հա սա նե լի լի նեն ա ռն չու թյուն ու նե ցող նե րին, նե րա ռյալ ազ գա կան նե-
րին և ի րա վա բա նա կան խորհր դա տու նե րին: Սա կայն այս՝ տե ղե կու-
թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը պետք է հաշ վի առ նի գաղտ նի ու թյան 
պահ պան ման հան գա ման քը:

(v) Կա լան քի ե րկ սեռ հիմն արկ նե րում տղա մար դիկ և կա նայք պետք է 
ա ռան ձին պահ վեն, բա ցի ե թե նրանք մեկ ըն տա նի քի ան դամն եր են: 
Ե րե խա նե րը նույն պես պետք է մե ծա հա սակ նե րից ա ռան ձին պահ վեն, 
ե թե վեր ջին նե րը նրանց ազ գա կա նը չեն91: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
պետք է տրա մադր վեն ըն տա նե կան կա ցա րան ներ: Ըն տա նե կան կա-
ցա րա նը նաև հնա րա վո րու թյուն կտա խու սա փե լու ո րոշ ըն տա նիք նե րի 
ան դամն ե րի (մաս նա վո րա պես՝ ե րե խա նե րի հետ մի այ նակ ճամ փոր-
դող հայ րե րին), այ լընտ րան քի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով մե կու-
սաց ված կա լան քի են թար կե լուց:

(vi) Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է տրա մադր վի հա մա պա տաս
խան բժշ կա կան օգ նու թյուն, նե րա ռյալ հո գե բա նա կան խորհր դատ-
վու թյու նը: Բժշ կա կան օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող կա լան ված նե րը 
պետք է փո խադր վեն հա մա պա տաս խան բուժ հիմն արկ ներ, կամ` նման 
ծա ռա յու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, բու ժումն ստա նան տե ղում: Կա-
լան ված նե րի բժշ կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան քն նու թյու նը պետք 
է ի րա կա նաց վի նրանց ժա ման ման պա հից որ քան հնա րա վոր է՝ շուտ, 
և այն պետք է ի րա կա նաց նեն ո րա կա վոր ված բժիշկ մաս նա գետ նե րը: 
Կա լան քի ըն թաց քում կա լան ված նե րը պետք է պար բե րա բար ի րենց 
ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան բժշ կա կան քն նու թյուն ան ցնեն: 
Կա լան ված նե րից շա տե րը կա լան քի ար դյուն քում հո գե բա նա կան և ֆի-
զի կա կան տրավ մա են ապ րում, հետ ևա բար պար բե րա կան բժշ կա կան 
քն նու թյուն պետք է ան ցնեն նաև այն ան ձինք, ու մ մոտ ի սկզ բա նե 
նման ախ տան շան ներ չեն դի տարկ վել:  Այն դեպ քում, ե րբ կա լան քի 
ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս կամ զար գա նում են ֆի զի կա կան կամ 
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հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ, այդ պի սի խն դիր ներ 
ու նե ցող ան ձանց պետք է տրա մադր վի պատ շաճ բու ժում և խնամք, 
այդ թվում պետք է հաշ վի առ նել նաև ա զատ ար ձակ ման հնա րա վո րու-
թյու նը:

(vii) Կա լան ված ա պաս տան հայ ցող նե րը պետք է ցան կու թյան դեպ քում 
ազ գա կան նե րի, ըն կեր նե րի, ի նչ պես նաև կրո նա կան, մի ջազ գային 
և/ կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ պար բե րա
բար շփ վե լու (այդ թվում, ը ստ հնա րա վո րին՝ հե ռա խո սով կամ ին տեր-
նե տով) և այ ցե լու ներ ըն դու նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նան: Ի րենց և 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի փո խա դարձ հա սա նե լի ու թյու նը պետք է ե րաշ խա վոր վի: 
Կա լան քի վայ րե րը պետք է նման այ ցե լու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն 
ա պա հո վեն: Նման այ ցե լու թյուն նե րը սո վո րա բար պետք է տե ղի ու նե-
նան մե կու սի, բա ցի ե թե ա պա հո վու թյան և ան վտան գու թյան ա ռն չու-
թյամբ հիմն ա վոր պատ ճառ նե րով այլ կար գադ րու թյուն է ար վել:

(viii) Պետք է օ րա կան փա կօ թյա և բա ցօ թյա մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
մի ջո ցով որ ևէ ձևի ֆի զի կա կան վար ժանք նե րի, ի նչ պես նաև բա ցօ-
թյա վայ րի, այդ թվում բնա կան լույ սի և թարմ օ դի հա սա նե լի ու թյան 
հնա րա վո րու թյուն տրա մադր վի: Ա նհ րա ժեշտ է նաև կա նանց և ե րե-
խա նե րին հար մա րեց ված և մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
հաշ վի առ նող նման մի ջո ցա ռումն ե րի առ կա յու թյու նը92 : 

(ix) Պետք է պահ պան վի նաև սե փա կան կրո նը դա վա նե լու ի րա վուն քը:

(x) Կա լան քի են թարկ ված ա պաս տան հայ ցող նե րին պետք է տրա մադր-
վեն ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան պա րա գա նե րը՝ մահ ճա կալ ներ, 
ե ղա նա կային պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան ան կո ղին, ցն ցուղ, հի-
գի ե նայի հիմն ա կան պա րա գա ներ և մա քուր հա գուստ: Նրանք պետք 
է ի րա վունք ու նե նան կրե լու ի րենց սե փա կան հա գուս տը և ա ռան ձին 
օ գտ վե լու ցն ցու ղից և զու գա րա նից՝ տվյալ հար մա րու թյան ա պա հով 
շա հա գործ ման կար գին հա մա պա տաս խան:
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(xi) Կա լան ված նե րին պետք է տրա մադր վի սնն դա րար ար ժեք ու նե ցող՝ 
տա րի քին, ա ռող ջա կան վի ճա կին և մշա կու թային/կ րո նա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան սնունդ: Հղի կա նանց և կե-
րակ րող մայ րե րի հա մար պետք է ա պա հով վի հա մա պա տաս խան սնն-
դա կարգ93:  Սնն դի պատ րաստ ման և ըն դուն ման տա րածք նե րը պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն սա նի տա րա հի գի ե նիկ տար րա կան պա հանջ-
նե րին:

(xii) Ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար ը ստ հնա րա վո րին պետք է հա սա նե լի 
լի նեն ըն թեր ցա նու թյան նյու թե րը և թարմ տե ղե կատ վու թյու նը (օ րի-
նակ լրագ րե րի, ին տեր նե տի կամ հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով):

(xiii) Ա պաս տան հայ ցող նե րին պետք է ի րենց կա լան քի տևո ղու թյա նը հա
մա պա տաս խան հա սա նե լի լի նի կր թու թյու նը կամ մի ջին մաս նա
գի տա կան կր թու թյու նը: Ե րե խա նե րը, ան կախ կար գա վի ճա կից կամ 
կա լան քի տևո ղու թյու նից, պետք է ա ռն վազն տար րա կան կր թու թյան 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նան94: Նա խընտ րա բար ե րե խա նե րը պետք է 
հա ճա խեն կա լա նա վայ րից դուրս՝ տե ղի դպ րոց:

(xiv) Պետք է խու սա փել ա պաս տան հայ ցող նե րին կա լա նա վայ րից կա լա-
նա վայր հա ճախ տե ղա փո խումն ե րից, նաև այն կար ևոր պատ ճա ռով, 
որ տե ղա փո խումն ե րը կա րող են խո չըն դո տել ի րա վա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը և նրանց հետ հա ղոր դակ ցու մը:

(xv) Պետք է ա պա հով վի բո ղո քարկ ման ոչ խտ րա կան մե խա նիզմ ե րի 
(կամ բո ղոք նե րի քն նարկ ման կար գի) առ կա յու թյու նը95, ե րբ բո ղոք նե-
րը կա րող են ներ կա յաց վել ու ղ ղա կի ո րեն կամ գաղտ նի ա բար՝ կա լա-
նա վոր ման հա մար պա տաս խա նա տու մարմն ին, ի նչ պես նաև ան կախ 
ի րա վա կան մարմն ին կամ վե րահս կող մարմն ին: Բո ղոք նե րի ներ կա-
յաց ման ըն թա ցա կար գե րը, նե րա ռյալ ժամ կետ նե րը և դի մում ներ կա-
յաց նե լու ըն թա ցա կար գե րը, պետք է ի ցույց դր վեն և տար բեր լե զու նե-
րով տրա մադր վեն կա լա ված նե րին:
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(xvi) Կա լան ված նե րի հետ աշ խա տող ո ղջ ան ձնա կազ մը պետք է հա մա
պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ան ցնի, այդ թվում ա պաս տա նի, 
սե ռա կան և գեն դե րային բռ նու թյան96 խն դիր նե րի, տրավ մայի և/ կամ 
սթ րե սի ախ տան շան նե րի տար բե րակ ման, ի նչ պես նաև կա լան քի 
ա ռն չու թյամբ՝ փախս տա կան նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի չա փա-
նիշ նե րի վե րա բե րյալ: Աշ խա տա կազ մի ան դամն ե րի և կա լան ված նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի մի ջազ գային չա-
փա նիշ նե րին97, պետք է ստո րագր վեն և պահ պան վեն հա մա պա տաս-
խան վար քա կա նոն ներ:

(xvii) Մաս նա վոր կա պա լա ռու նե րի պա րա գա յում ար դյու նա վետ է ե ղել  
նրանց վրա կա լան ված նե րի բա րե կե ցու թյան հա մար օ րեն քով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը դնե լու փոր ձը: Սա կայն նաև 
պարզ է, որ պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րը, հա մա ձայն 
փախս տա կան նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ-
գային ի րա վուն քի՝ չեն կա րող պայ մա նագ րի կնք ման ար դյուն քում 
ա զատ վել ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րից, և մի ջազ գային ի րա վուն-
քով մնում են պա տաս խա նա տու: Հետ ևա բար պե տու թյուն նե րը պետք 
է ա պա հո վեն մաս նա վոր կա պա լա ռու նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու-
նա վետ վե րահս կու մը, այդ թվում՝ ա պա հո վե լով պատ շաճ ան կախ մո-
նի թո րինգ և հաշ վե տու մե խա նիզմն եր, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րե րի 
կամ այլ աշ խա տան քային հա մա ձայ նագ րե րի խզում, ե թե խնամ քի 
պար տա վո րու թյու նը չի կա տար վել98:

(xviii) Կա լան քի պայ ման նե րում ծն ված ե րե խա նե րը ծնն դից ան մի ջա պես 
հե տո պետք է գրանց վեն հա մա ձայն մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի, և 
նրանց պետք է ծնն դյան վկա յա կան տր վի99: 
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ու ղե նիշ  9 

Ա ռան ձին ա պաս տան հայ ցող նե րի 
մաս նա վոր հան գա մանք նե րը և կա
րիք նե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն 

ու ղե նիշ 9.1

Տ րավ մա նե րի և կտ տանք նե րի զո հե րը

49. Ա պաս տա նի ո րոն ման փաս տը, փա խուս տի դր դած՝ հա ճախ տրավ մա տիկ 
ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող են ա պաս տան հայ ցող նե րի մոտ հո գե բա նա-
կան հի վան դու թյուն նե րի, տրավ մայի, ը նկ ճախ տի, տագ նա պի, ագ րե սի այի 
և այլ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան և է մո ցի ո նալ հետ ևանք նե րի պատ ճառ 
հան դի սա նալ: Այս գոր ծոն նե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն կա լան քի են թար կե-
լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս (տե´ս ու ղե նիշ 4-ը): Կտ-
տանք նե րի և այլ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան և սե ռա կան բռ նու թյան զոհ 
դար ձած ան ձինք հա տուկ ու շադ րու թյան կա րիք ու նեն, և նրանց սո վո րա բար 
չի կա րե լի կա լան քի են թար կել:

50. Կա լան քը կա րող է, և փաս տա ցի խո րաց նում ու մինչև ի սկ ա ռաջ է բե րում վե-
րո հի շյալ հի վան դու թյուն նե րը և ախ տան շան նե րը100: Այս եր ևույթ նե րը կա րող 
են առ կա լի նել, նույ նիսկ ե թե կա լան քի պա հին տվյալ ան հա տի մոտ որ ևէ 
ախ տան շան չի դրս ևոր վում101: Կա լան քի ծանր հետ ևանք նե րը գի տակ ցե լով՝ 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ո րա կա վոր ված բժիշկ մաս նա գետ նե րը կա լան վա-
ծի ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան ի սկզ բա նե, ա պա և պար բե րա-
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կան գնա հա տումն եր ի րա կա նաց նեն: Այդ ան ձանց պետք է տրա մադր վի 
հա մա պա տաս խան բու ժում, ի սկ նրանց կա լան քի տևո ղու թյան ըն թաց քում 
պետք է պար բե րա բար բժշ կա կան հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց վի: 

ու ղե նիշ 9.2 

Ե րե խա նե րը

51. Սույն Ու ղե ցույ ցում ար ծարծ ված՝ կա լան քի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր սկզ-
բունք ներն a fortiori վե րա բե րում են ե րե խա նե րին102, ով քեր սկզ բուն քո րեն 
ե րբ ևէ չպետք է կա լան քի են թարկ վեն: Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին Մի-
ա վոր ված ազ գե րի կոն վեն ցի ան (Ե ԻԿ) ե րե խա նե րի ա ռն չու թյամբ սահ մա-
նում է ա ռանձ նա հա տուկ մի ջազ գային ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն ներ 
և բե րում է ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող մի շարք ու ղ ղոր դող 
սկզ բունք ներ.

•	 Ե րե խա նե րի, այդ թվում նաև ա պաս տան հայ ցող և փախս տա կան 
ե րե խա նե րի վրա ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում 
ա ռաջ նա հերթ մտա հո գու թյու նը պետք է ե րե խայի շա հը լի նի (Հոդ ված 
3, Հոդ ված 22-ի հա մադ րու թյամբ, Ե ԻԿ):

•	  Չի հան դուրժ վում ոչ մի խտ րա կա նու թյուն ռա սա յա կան, մաշ կի գույ-
նի, սե ռի, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ մուն քի, ազ գային, 
էթ նիկ կամ սո ցի ա լա կան ծագ ման, գույ քային դրու թյան, ա ռող ջա կան 
վի ճա կի, ծնն դյան կամ այլ կար գա վի ճա կի հիմ քով, կամ ե րե խայի ծնող-
նե րի, օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի կամ ըն տա նի քի ան դամն ե րի կար-
գա վի ճա կի, գոր ծու նե ու թյան, ար տա հայ տած կար ծիք նե րի կամ հա մոզ-
մունք նե րի հի ման վրա (Հոդ ված 2, Ե ԻԿ):

•	 Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կյան քի ան կապ տե լի ի րա վունք և հնա-
րա վոր ա ռա վե լա գույն չա փով գո յատև ման և զար գաց ման ի րա վունք 
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(Հոդ ված 6, Ե ԻԿ): 

•	 Ե րե խա նե րի հա մար պետք է ե րաշ խա վոր վի ի րենց տե սա կետն ա զա
տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, և նրանց տե սա կե տին պետք է 
ցու ցա բեր վի տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ 
ու շադ րու թյուն (Հոդ ված 12, Ե ԻԿ)103: 

•	 Ե րե խան ու նի ըն տա նե կան մի աս նու թյան (այ լոց թվում` Հոդ ված ներ 5, 
8 և 16, Ե ԻԿ) և  իր կամ քին հա կա ռակ ծնող նե րից չբա ժան վե լու ի րա-
վունք (Հոդ ված 9, Ե ԻԿ): Ե ԻԿ Հոդ ված 20(1)-ը սահ մա նում է, որ իր ըն-
տա նե կան մի ջա վայ րից ժա մա նա կա վո րա պես կամ մշ տա պես բա ժան-
ված ե րե խան, կամ այն ե րե խան, ո րի շա հե րը թույլ չեն տա լիս, որ նա 
այդ մի ջա վայ րում մնա, պետք է ու նե նա պե տու թյան կող մից տրա մադր-
վող հա տուկ պաշտ պա նու թյուն և օ ժան դա կու թյուն: 

•	 Ե ԻԿ Հոդ ված 20(2)-ը և (3)-ը պա հան ջում են, որ Մաս նա կից պե տու-
թյուն ներն ի րենց ազ գային օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան` այդ պի-
սի ե րե խայի հա մար ա պա հո վեն այ լընտ րան քային խնամք: Այդ պի սի 
խնամ քը կա րող է նե րա ռել, ի թիվս այլ մի ջոց նե րի, խնա մա կա լու թյան 
սահ մա նում, որ դեգ րում կամ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ե րե խա նե-
րի խնամ քի հա մար նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հաս տա տու-
թյուն նե րում տե ղա վո րում: Այս կամ այն լու ծումն ը նտ րե լիս պատ շաճ 
կեր պով հաշ վի է ա ռն վում ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան հա ջոր դայ-
նու թյունն ա պա հո վե լու ցան կա լի ու թյունն ու նրա էթ նի կա կան ծա գու մը, 
կրո նա կան ու մշա կու թային պատ կա նե լու թյու նը և մայ րե նի լե զուն: 

•	 Ե ԻԿ Հոդ ված 22-ը պա հան ջում է, որ Մաս նա կից պե տու թյուն ներն ան-
հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն, որ պես զի փախս տա կա նի կար գա վի-
ճակ հայ ցող կամ փախս տա կան հա մար վող ե րե խային, ի նչ պես ծնող-
նե րի կամ այլ ան ձանց կող մից ու ղեկց վե լու, այն պես էլ չու ղեկց վե լու 
դեպ քում, տրա մադր վի պատ շաճ պաշտ պա նու թյուն և օգ նու թյուն: 

•	 Ե ԻԿ Հոդ ված 37-ը Մաս նա կից պե տու թյուն նե րից պա հան ջում է, որ պե-
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տու թյուն ներն ա պա հո վեն, որ պես զի ե րե խայի կա լան քը գոր ծադր վի 
մի այն որ պես ծայ րա հեղ մի ջոց և որ քան հնա րա վոր է՝ կարճ ժամ
կե տով: 

•	 Այն դեպ քում, ե րբ կա լան քի հա մա տեքս տում ե րե խայի կամ ե րե խա-
նե րի բա ժա նու մը ծնող նե րից ան խու սա փե լի է, պե տու թյու նը եր կու 
ծնող նե րին և  ե րե խային պետք է տրա մադ րի հա մա պա տաս խան տե-
ղե կատ վու թյուն՝ ըն տա նի քի բա ցա կա ան դա մի գտն վե լու վայ րի վե րա-
բե րյալ, ե թե այդ պի սի տե ղե կատ վու թյու նը վնաս չի հասց նում ե րե խայի 
բա րե կե ցու թյա նը (Հոդ ված 9(4), Ե ԻԿ):

52. Առ հա սա րակ ա պաս տան հայ ցող ե րե խայի, նե րա ռյալ ըն տա նի քում գտն-
վող ե րե խայի հան դեպ գոր ծո ղու թյուն նե րում պետք է գոր ծի հո գա ծու թյան 
է թի կան, այլ ո չ՝ հար կադ րան քը, և ա ռաջ նա հերթ մտա հո գու թյու նը պետք 
է լի նի ե րե խայի շա հը: Ե րե խայի ծայ րաս տի ճան խո ցե լի ու թյու նը գե րա կա է 
«ա նօ րի նա կան օ տա րազ գի»104 կար գա վի ճա կի նկատ մամբ: Պե տու թյուն նե-
րը պետք է «ե րե խայի պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս խան հա մա կար գե րի 
շր ջա նա կում կի րա ռեն ե րե խայի շա հի բա ցա հայտ ման պատ շաճ ըն թա ցա
կար գեր, ո րոնք կդյու րաց նեն ե րե խայի` ա ռանց խտ րա կա նու թյան պատ շաճ 
մաս նակ ցու թյու նը, ո րոնց պա րա գա յում ե րե խայի կար ծի քը իր տա րի քին և 
հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ կեր պով հաշ վի կառն վի, ու ր 
ը նդ գրկ ված են հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րում մաս նա գի տա կան փորձ ու
նե ցող ո րո շում կա յաց նող ներ, և ու ր լա վա գույն լու ծու մը գտ նե լու նպա տա կով 
ծան րու թեթև են ար վում այդ ա ռն չու թյամբ բո լոր գոր ծոն նե րը»105: 

53. Այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խա ներն ու ղեկ ցում են ի րենց ծնող նե րին, խնամ-
քի բո լոր հա մա պա տաս խան այ լընտ րան քային ե ղա նակ նե րը պետք է հաշ վի 
ա ռն վեն, ա մե նից ա ռաջ՝ ե րե խայի բա րե կե ցու թյան, այդ թվում նաև ֆի զի կա-
կան և մտա վոր զար գաց ման վրա կա լան քի՝ փաս տե րով ամ րագր ված կորս-
տա բեր ազ դե ցու թյան պատ ճա ռով: Ե րե խա նե րի՝ ի րենց ծնող նե րի կամ խնա-
մա կալ նե րի հետ կա լա նա վո րու մը պետք է հաշ վի առ նի, այ լոց թվում՝ ըն-
տա նի քի ի րա վուն քը, ըն տա նի քի՝ որ պես ամ բող ջու թյուն, մաս նա վոր կյան քը, 
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ե րե խայի հա մար կա լա նա վայ րի պայ ման նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը106 
և ե րե խայի շա հը:

54. Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ ա ռանց ու ղեկ ցու թյան, հա րա զատ նե րից բա
ժան ված ե րե խա նե րը չպետք է կա լան քի են թարկ վեն: Կա լան քը չի կա րող 
ար դա րաց վել, ե թե հիմն ված է սոսկ այն փաս տի վրա, որ ե րե խան ա ռանց 
ու ղեկ ցու թյան է կամ հա րա զատ նե րից բա ժան ված է, և ոչ էլ, ե րբ հիմն ված 
է նրա միգ րա ցի ոն կամ բնա կու թյան կար գա վի ճա կի վրա107: Հնա րա վո րու-
թյան դեպ քում ե րե խա նե րը պետք է հանձն վեն ըն տա նի քի այն ան դամն ե-
րի խնամ քին, ով քեր ար դեն բնա կու թյուն ու նեն ա պաս տա նած ե րկ րում: Այն 
դեպ քե րում, ե րբ սա հնա րա վոր չէ, ե րե խայի խնամ քով զբաղ վող լի ա զոր 
մար մին նե րը պետք է խնամ քի այ լընտ րանք ներ գտ նեն, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
խնա մա տար նե րի ըն տա նի քում կամ ման կա կան խնամ քի տնե րում տե ղա-
վո րու մը, ո րոնք կա պա հո վեն ե րե խայի պատ շաճ վե րահս կու մը: Ման կա կան 
տնե րը և խնա մա տար նե րը պետք է ա պա հո վեն ե րե խայի պատ շաճ զար գա-
ցու մը (ֆի զի կա կան և մտա վոր), քա նի դեռ քն նու թյան են ա ռն վում լու ծում-
նե րի ա վե լի տևա կան տար բե րակ ներ108: Ա ռաջ նա հերթ նպա տա կը պետք է 
լի նի ե րե խայի շա հը:

55. Ա պաս տան հայ ցող ե րե խա նե րի տա րի քի ճշգ րիտ ո րո շու մը շատ հան գա-
մանք նե րում ա ռանձ նա հա տուկ բարդ խն դիր է, ո րը պա հան ջում է մար դու 
ի րա վունք նե րի չա փա նիշ նե րին ներ դաշ նակ գնա հատ ման մե թոդ նե րի կի-
րա ռում109: Տա րի քի ոչ ճշգ րիտ ո րո շու մը կա րող է հան գեց նել ե րե խայի կա-
մա յա կան կա լան քի110: Այն կա րող է հան գեց նել նաև ե րե խա նե րի տե ղա վոր-
մա նը մե ծա հա սակ նե րի հետ: Ա նհ րա ժեշտ է տա րի քային և սե ռային ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան կա ցա րան նե րի տրա մադր ման 
հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել:

56. Կա լան քի են թարկ ված ե րե խա ներն օ գտ վում են նույն նվա զա գույն ըն թա
ցա կար գային ե րաշ խիք նե րից, ի նչ և չա փա հաս նե րը, սա կայն դրանք պետք 
է հար մա րեց ված լի նեն ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին (տե´ս 
ու ղե նիշ 9-ը): Ա ռանց ու ղեկ ցու թյան կամ հա րա զատ նե րից բա ժան ված ե րե-
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խա նե րի հա մար պետք է նշա նակ վի ան կախ, ո րա կա վո րում ու նե ցող խնա
մա կալ, ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան խորհր դա տու111: Կա լան քի տևո ղու-
թյան ըն թաց քում ե րե խա ներն ու նեն կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վունք, ո րը 
նա խընտ րա բար պետք է ի րա կա նաց վի կա լան քի վայ րից դուրս, որ պես զի 
ա զատ ար ձա կու մից հե տո նրանց կր թու թյու նը շա րու նակ վի: Պետք է պայ-
ման ներ ա պա հով վեն նրանց (նաև այլ ե րե խա նե րի հետ) խա ղի և ակ տիվ 
հանգս տի հա մար, ին չը խիստ կար ևոր է ե րե խայի մտա վոր զար գաց ման 
հա մար, բա ցի այդ՝ կօգ նի ձեր բա զատ վել սթ րե սից և տրավ մա նե րից (տե´ս 
նաև ու ղե նիշ 8-ը):

57. Պետք է գոր ծադր վեն բո լոր ջան քե րը, նե րա ռյալ ա պաս տա նի տրա մադր ման 
գոր ծըն թա ցի ա ռաջ նա հեր թայ նա ցու մը, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ստեղծ-
վի ե րե խա նե րին ան հա պաղ կա լան քից ա զա տե լու և նրանց պատ շաճ պայ-
ման նե րում տե ղա վո րե լու հա մար112: 

ու ղե նիշ 9.3

 Կա նայք

58. Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ հղի կա նայք և կե րակ րող մայ րե րը, ո րոն ցից թե´ 
մե կը, թե´ մյուսն ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք ներ ու նեն, կա լան քի չպետք է են-
թարկ վեն113: Նրանց հա մար այ լընտ րան քային պայ ման նե րը պետք է հաշ վի 
առ նեն կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը, նե րա ռյալ՝ պաշտ պա նու մը 
սե ռա կան և սե ռային (գեն դե րային) հիմ քով բռ նու թյու նից և շա հա գոր ծու-
մից114: Կա լան քի այ լընտ րանք ներ գտ նելն ա ռա վել ևս կար ևոր է, ե րբ կա-
լա նա վայ րում կա նանց և/ կամ ըն տա նիք նե րին ա ռանձ նաց ված պայ ման ներ 
տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյուն չկա:

59. Այն դեպ քում, ե րբ կին ա պաս տան հայ ցող նե րի կա լանքն ան խու սա փե լի է, 
պա հանջ վում են կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ հի գի ե նիկ կա րիք նե րը հաշ վի 
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առ նող հար մա րու թյուն ներ և պա րա գա ներ115: Պետք է խրա խուս վի կին պա-
հա պան նե րի և վե րա կա ցու նե րի ը նդ գր կու մը116: Կա լան քի են թարկ ված կա-
նանց հետ աշ խա տող ան ձնա կազ մի բո լոր ան դամն ե րը պետք է հա տուկ վե-
րա պատ րաս տում ան ցնեն կա նանց՝ սե ռային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված կա րիք նե րի և կա նանց ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ117: 

60. Կա լան ված կա նայք, ով քեր հայտ նում են չա րա շահ ման կամ դա ժան վե րա-
բեր մուն քի փաս տի մա սին, պետք է ան մի ջա պես պաշտ պա նու թյուն, ա ջակ-
ցու թյուն և խորհր դատ վու թյուն ստա նան, ի սկ նրանց բո ղոք նե րը պետք է 
հե տաքնն վեն ի րա վա զոր և ան կախ մար մինն նե րի կող մից, լի ո վին հար գե լով 
գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քը, նե րա ռյալ այն դեպ քե րում, ե րբ կա նայք կա լան քի 
տակ են գտն վում ա մու սին նե րի/ըն կեր նե րի/ազ գա կան նե րի  հետ մի ա սին: 
Պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը պետք է ա ռանձ նա պես հաշ վի առ նեն վրե ժի 
ռիս կի գոր ծո նը118:

61. Կա լան ված կա նայք, ով քեր են թարկ վել են սե ռա կան բռ նու թյան, պետք է 
ստա նան հա մա պա տաս խան բժշ կա կան օգ նու թյուն և խորհր դատ վու թյուն, 
նե րա ռյալ՝ որ պես հետ ևանք, հղի ու թյան պա րա գա յում, և նրանց պետք է 
տրա մադր վի ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մար պա հանջ վող 
բժշ կա կան խնամք, օ ժան դա կու թյուն և ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն119: 

ու ղե նիշ 9.4

 Մարդ կանց թրա ֆի քին գի ի րա կան  
կամ հա վա նա կան զո հե րը

62. Թրա ֆի քին գի կամ կրկ նաթ րա ֆի քին գի կան խու մը չի կա րող կա լան քի լի-
ար ժեք հիմք հան դի սա նալ, բա ցի ե թե այն ար դա րաց ված է տվյալ ա ռան ձին 
դեպ քի հա մար (տե´ս ու ղե նիշ 4.1-ը): Նման զո հե րի կամ հա վա նա կան զո հե-
րի, մաս նա վո րա պես՝ ե րե խա նե րի հա մար եր բեմն ան հրա ժեշտ է կա լան քի 
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այ լընտ րանք նե րի կի րա ռու մը, նե րա ռյալ ա պա հով տնե րում տե ղա վո րու մը և 
խնամ քի տրա մադր ման այլ մի ջոց նե րը120: 

ու ղե նիշ 9.5

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ա պաս տան հայ
ցող նե րը

63. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ա պաս տան հայ ցող նե րը պետք է ա ռանց խտ-
րա կա նու թյան օ գտ վեն սույն Ու ղե ցույ ցում ամ րագր ված ի րա վունք նե րից: Սա 
կա րող է պե տու թյուն նե րից պա հան ջել «ող ջա միտ փո փո խու թյուն ներ կա-
տա րել» կա լան քի՝ ի րենց քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծող կար գի մեջ, դրանք 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով այդ ան ձանց ա ռանձ նա հա տուկ պա հանջ նե րին 
և կա րիք նե րին121: Կա մա յա կան կա լան քից խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է այս ան ձանց ա րագ և հա մա կարգ ված բա ցա հայ տում և գրան ցում122: Բո լոր 
այ լընտ րան քային լու ծումն ե րը պետք է հաշ վի առ նեն նրանց հա տուկ կա րիք-
նե րը, օ րի նակ ֆի զի կա կան սահ մա նա փա կումն ե րով ան ձանց հա մար կա րող 
է գոր ծել հե ռա խո սային հաշ վետ վու թյան կարգ: Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ 
տևա կան ֆի զի կա կան, մտա վոր, հո գե կան և զգա յա կան խա թա րումն ե րով123 
ա պաս տան հայ ցող նե րը չպետք է կա լան քի են թարկ վեն: Բա ցի այս, ի միգ-
րա ցի ոն վա րույթ նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց հա մար, նե րա ռյալ այն դեպ քե րում, ե րբ սա վե րա բե րում է նրանց 
տե ղա շարժ ման ա զա տու թյան ի րա վունքն ա պա հո վե լուն124: 



47

ու ղե նիշ 9.6

 Տա րեց ա պաս տան հայ ցող նե րը

64. Ի րենց տա րի քով, խո ցե լի ու թյամբ, պա կաս շար ժու նա կու թյամբ, հո գե բա նա-
կան կամ ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյամբ կամ այլ հան գա մանք նե րով պայ մա-
նա վոր ված՝ տա րեց ա պաս տան հայ ցող նե րը կա րող են հա տուկ խնամ քի և 
օ ժան դա կու թյան կա րիք ու նե նալ: Ա ռանց նման խնամ քի և օ ժան դա կու թյան՝ 
նրանց կա լան քը կա րող է ա նօ րի նա կան հա մար վել: Այ լընտ րան քային լու-
ծումն ե րը պետք է հաշ վի առ նեն նրանց ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե-
րը, նե րա ռյալ ֆի զի կա կան և հո գե կան բա րե կե ցու թյու նը125: 

ու ղե նիշ 9.7

 Լես բու հի, հա մա սե ռա մոլ, բի սեք սու ալ,  
տրանս գեն դե րային կամ միջ գեն դե րային 
ա պաս տան հայ ցող նե րը

65. Մի ջոց ներ պետք է ձեռ նարկ վեն, որ պես զի լես բու հի, հա մա սե ռա մոլ, բի սեք-
սու ալ, տրանս գեն դե րային կամ միջ գեն դե րային ա պաս տան հայ ցող նե րի 
կա լան քի պա րա գա յում նրանք պաշտ պան ված լի նեն բռ նու թյան, կո պիտ 
վե րա բեր մուն քի, ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան չա րա շահ ման վտան գից, որ 
նրանց հա մար ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա սա նե լի լի նի պատ շաճ բժշ-
կա կան խնամք և խորհր դատ վու թյուն, և որ կա լա նա վայ րե րի աշ խա տա կազ-
մը և պե տա կան և մաս նա վոր սեկ տո րի այլ պաշ տո նյա նե րը, ով քեր գործ 
ու նեն կա լա նա վայ րե րի հետ, վե րա պատ րաստ ված և ո րա կա վոր ված լի նեն 
մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին և հա վա սա րու թյան ու 
ան խտ րա կա նու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան, նե րա ռյալ սե ռա-
կան ու ղղ վա ծու թյան և սե ռային ի նք նու թյան ա ռու մով126: Այն դեպ քում, ե րբ 



48

կա լա նա վայ րը չի կա րող ե րաշ խա վո րել այս ան ձանց ան վտան գու թյու նը, 
պետք է դի տարկ վեն նրանց ա զատ ար ձա կու մը կամ այ լընտ րան քային լու-
ծումն ե րը: Այս ա ռու մով մե կու սաց ված կա լանքն այս ան ձանց պաշտ պա նու-
թյու նը կազ մա կեր պե լու կամ ե րաշ խա վո րե լու ըն դու նե լի ձև չի հան դի սա նում: 
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ու ղե նիշ  10

 Կա լան քը պետք է են թա կա  
լի նի ան կախ մո նի թո րին գի  
և ստուգ ման 

66. Ի միգ րա ցի ոն կա լան քի և մի ջազ գային ի րա վա կան սկզ բունք նե րի հա մա պա-
տաս խա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար կար ևոր է, որ ի միգ րա ցի ոն կա լա-
նա վոր ման կենտ րոն նե րը բաց լի նեն ան կախ մի ջազ գային և ազ գային կա-
ռույց նե րի և մար մին նե րի ման րակր կիտ զնն ման և մո նի թո րին գի հա մար127: 
Սա կա րող է են թադ րել պար բե րա կան այ ցե լու թյուն ներ կա լան ված նե րին՝ 
հար գե լով նրանց մաս նա վոր կյան քի և գաղտ նի ու թյան սկզ բունք նե րը, կամ 
նա խա պես չհայ տա րար ված՝ ստուգ ման այ ցե լու թյուն ներ: Դաշ նագ րի պար-
տա վո րու թյուն նե րի և պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս խան մի ջազ գային 
չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ պետք է ա պա հով վի հա սա նե լի ու թյու նը ՄԱԿ 
ՓԳՀ-ի128 և կա լան քի և մարդ կային վե րա բեր մուն քի ա ռն չու թյամբ ման դատ 
ու նե ցող այլ հա մա պա տաս խան մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային մար-
մին նե րի129 հա մար: Պետք է ը ստ ի րադ րու թյան ա պա հով վի նաև մո նի թո րին-
գի նպա տա կով հա սա նե լի ու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի և ՀԿ-նե րի հա մար: Ան կախ և թա փան ցիկ գնա հա տումն ու 
մո նի թո րին գը ևս ցան կա ցած այ լընտ րան քային ծրագ րի կար ևոր մասն են 
կազ մում130:

67. Կին կա լան ված նե րի՝ կա լան քի պայ ման նե րի և նրանց հան դեպ վե րա բեր-
մուն քի մո նի թո րին գի հա մար մո նի թո րինգ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի 
կազ մում պետք է ը նդ գրկ ված լի նեն կա նայք131:
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 հա վել ված ա

 Կա լան քի այ լընտ րանք նե րը

 Գո յու թյուն ու նեն կա լան քի մի շարք այ լընտ րանք ներ, ո րոնք ներ կա յաց ված 
են ստորև: Դրանց մի մա սը կի րառ վում են հա մադ րու թյամբ, և, ի նչ պես նշ-
ված է հիմն ա կան տեքս տում, մի մասն ա վե լի խիստ սահ մա նա փա կումն եր 
են դնում ա զատ տե ղա շարժ ման ի րա վուն քի վրա, քան մյուս նե րը: Ստորև 
ներ կա յաց ված ցան կը հա մա պար փակ չէ:

(i)  Փաս տաթղ թե րի հանձ նու մը. ա պաս տան հայ ցո ղից կա րող է պա-
հանջ վել` հանձ նել իր ի նք նու թյան և/ կամ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ-
թե րը (օ րի նակ ան ձնա գի րը): Նման դեպ քե րում այդ ան ձանց պետք 
է տրա մադր վեն փո խա րի նող փաս տաթղ թեր, ո րոնք հաս տա տում են 
տա րած քում ի րենց գտն վե լու և/ կամ հա մայն քում բնակ վե լու օ րի նա կա-
նու թյու նը132:

(ii)  Ներ կա յա նա լու պայ ման նե րը. ո րոշ ա պաս տան հայ ցող նե րի կա րող 
է ա ռա ջադր վել` կար գա վի ճա կի սահ ման ման ըն թա ցա կար գի տևո ղու-
թյան ըն թաց քում ի միգ րա ցի ոն կամ այլ մար մին ներ (օ րի նակ ոս տի-
կա նու թյուն) պար բե րա բար ներ կա յա նա լու պայ մա նը: Այս պայ մա նը 
կա րող է պա հան ջել պար բե րա կան ներ կա յա ցում, կամ ներ կա յա ցու մը 
կա րող է հա մա պա տաս խա նեց վել լսումն ե րի և/ կամ այլ պաշ տո նա կան 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի օ րե րին: Հա մայն քային վե րահսկ ման 
շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր է, որ մար մի նը, ու ր ա պաս տան հայ ցո ղը 
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պետք է ներ կա յա նա, հան դի սա նան ՀԿ-նե րը կամ մաս նա վոր կա պա-
լա ռու նե րը (տե՛ս vii):

 Սա կայն ներ կա յա նա լու չա փից դուրս խիստ պայ ման նե րը կա րող 
են հան գեց նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նից հրա ժար ման և կա րող են դր-
դել, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան պատ րաստ ան ձը հրա ժար վի կա տա րել 
ա ռա ջադր ված պայ ման նե րը: Օ րի նակ` ներ կա յա նա լու այն պի սի պայ-
մա նը, ո րը պա հան ջում է, որ ան ձը և/ կամ իր ըն տա նի քը մեծ տա րա-
ծու թյուն ներ ան ցնի և/ կամ դրա ծախ սերն ին քը կա տա րի, կա րող է 
հան գեց նել այն բա նին, որ ան ձը, չկա րո ղա նա լով բա վա րա րել տվյալ 
պայ մա նը, դա դա րի հա մա գոր ծակ ցել, և ար դյուն քում հան գեց նի տն-
տե սա կան կար գա վի ճա կի հիմ քով խտ րա կա նու թյան133: 

Ներ կա յա նա լու պար տա վո րու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը պետք է 
ժա մա նա կի ըն թաց քում նվա զի` ի նք նա բե րա բար կամ հա մա ձայն դի-
մու մի, այս պի սով ա պա հո վե լով, որ պար տադր ված պայ ման նե րը շա-
րու նա կեն հա մա պա տաս խա նել ան հրա ժեշ տու թյան, ող ջամ տու թյան 
և հա մար ժե քու թյան սկզ բունք նե րին: Ներ կա յա նա լու պայ ման նե րի 
ցան կա ցած խս տա ցում կամ հա վե լյալ որ ևէ սահ մա նա փա կում պետք 
է հա մար ժեք լի նի հե տապնդ վող նպա տա կին և հիմն ված լի նի տվյալ 
ան ձի կող մից օ րի նա զան ցու թյան ռիս կի ա նա չառ և ան հա տա կա նաց-
ված գնա հատ ման վրա:

(iii)  Սահ ման ված բնա կու թյուն. ա պաս տան հայ ցող նե րը կա րող են ա զատ 
ար ձակ վել` պայ մա նով, որ պետք է բնակ վեն ո րո շա կի սահ ման ված 
հաս ցե ով կամ ո րո շա կի վար չա կան տա րած քում, քա նի դեռ ի րենց կար-
գա վի ճա կը չի ո րոշ վել: Նրան ցից կա րող է պա հանջ վել նաև, որ ի րենց 
հա մար սահ ման ված վար չա կան տա րած քից դուրս գա լու հա մար նա-
խա պես դի մեն թույլտ վու թյան, կամ միև նույն վար չա կան տա րած քում 
հաս ցե ի փո փո խու թյան մա սին ի րա զե կեն իշ խա նու թյուն նե րին: Պետք 
է  ա մեն կերպ խրա խու սել այն պի սի բնա կու թյու նը, ո րը նպաս տում 
է ըն տա նիք նե րի վե րա մի ա վոր մա նը կամ ազ գա կան նե րին134 և/ կամ 
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օ ժան դակ ման այլ ցան ցե րին մոտ գտն վե լուն: Բնա կու թյան պայ ման 
կա րող է լի նել նաև բնա կու թյու նը սահ ման ված բաց կա ցա րան նե րում 
կամ ա պաս տա րան նե րում` հա մա ձայն այդ կենտ րոն նե րում գոր ծող 
կա նոն նե րի (տե՛ս (iv)):

(iv) Բ նա կու թյու նը բաց կամ կի սա բաց կա ցա րանն նե րում կամ ա պաս
տա րանկենտ րոն նե րում. սահ ման ված բնա կու թյան (տե՛ս վե րը` (iii)) 
մեկ այլ տար բե րակ են` ու ղ ղոր դու մը բաց կամ կի սա բաց կա ցա րան ներ 
կամ ա պաս տա րան-կենտ րոն ներ` տվյալ հաս ցե ով բնա կու թյան պայ-
մա նով: Կի սա բաց կենտ րոն նե րը կա րող են, ի րենց վար չա կան կա ռա-
վա րումն ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով, ո րոշ կա նոն ներ սահ-
մա նել, ի նչ պես օ րի նակ` պա րե տային ժա մը և/ կամ կենտ րո նից դուրս 
գա լիս և ներս մտ նե լիս նշում կա տա րե լը: Սա կայն կենտ րո նի ներ սում 
և դր սում ը նդ հա նուր առ մամբ տե ղա շարժ ման ա զա տու թյու նը պետք է 
հարգ վի, ին չը կե րաշ խա վո րի, որ այն չվե րած վի յու րօ րի նակ կա լա նա-
վայ րի: 

(v) Ե րաշ խա վո րի/ե րաշ խա վո րու թյան տրա մադ րում. մեկ այլ տար բե-
րա կով ա պաս տան հայ ցող նե րը պետք է ե րաշ խա վոր/ե րաշ խա վո-
րու թյուն ներ կա յաց նեն, ո րը պա տաս խա նա տու կլի նի պաշ տո նա կան 
հան դի պումն ե րին և լսումն ե րին ի րենց մաս նակ ցու թյան, կամ ը ստ 
ի րենց ա զատ ար ձակ ման պայ ման նե րով սահ ման ված կար գի` այլ 
կերպ ներ կա յա նա լու հա մար: Չներ կա յա նա լը կա րող է հան գեց նել տու-
գան քի կամ պատ ժի, ա մե նից հա վա նա կա նը` ե րաշ խա վո րից գու մար 
գան ձե լուն: Ե րաշ խա վոր կա րող է լի նել, օ րի նակ, ըն տա նի քի ան դա-
մը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն կամ հա մայն քը ներ կա յաց նող  
որ ևէ խումբ:

(vi) Գ րա վի դի մաց ա զատ ար ձա կու մը. այս տար բե րակն ար դեն կա լան-
ված ա պաս տան հայ ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մե լու` 
գրա վի դի մաց ա զատ ար ձակ ման հա մար: Նրանց վրա կա րող են դր վել 
վե րը թվարկ ված (ii)-(v) բո լոր պայ ման նե րը: Որ պես զի գրա վադր մամբ 
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ա զատ ար ձա կումն իս կա պես հա սա նե լի լի նի ա պաս տան հայ ցող նե րի 
հա մար` ցան կա լի է, որ այդ ա ռն չու թյամբ լսումն ե րը լի նեն ի նք նա բե րա-
կան: Մյուս կող մից` ա պաս տան հայ ցող նե րը պետք է տե ղե կաց վեն, որ 
ի րենք ևս պետք է հա սա նե լի լի նեն: Գրա վադր մամբ ա զատ ար ձա կու-
մը հա սա նե լի դարձ նե լու կար ևոր պայ ման է ի րա վա բա նա կան խորհր-
դատ վու թյան հա սա նե լի ու թյու նը: Գրա վի չա փը պետք է ող ջա միտ լի նի` 
հաշ վի առ նե լով ա պաս տան հայ ցող նե րի ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րը, և չպետք է այն քան մեծ լի նի, որ գրա վադր մամբ ա զատ ար ձակ-
ման հա մա կար գը սոսկ տե սա կան բնույթ ու նե նա:

Գ րա վադր ման և ե րաշ խա վոր նե րի հա մա կար գե րը մի տում ու նեն խտ-
րու թյան են թար կե լու սահ մա նա փակ մի ջոց ներ ու նե ցող ա պաս տան 
հայ ցող նե րին կամ նրանց, ով քեր հա մայն քում նախ նա կան կա պեր 
չեն ու նե ցել: Հետ ևա բար այն տեղ, ու ր գոր ծում են գրա վադր ման/ե րաշ-
խա վո րի հա մա կար գե րը, կա ռա վա րու թյուն նե րին ա ռա ջարկ վում է դի-
տար կել այն պի սի տար բե րակ ներ, ո րոնք հենց ա պաս տան հայ ցո ղի 
կող մից որ ևէ դրա մա կան մու ծում չեն պա հան ջում: Օ րի նակ, նա կա-
րող է ա զատ ար ձակ վել որ ևէ ՀԿ-ի գրա վադ րու թյամբ՝ կա´մ ե թե ՀԿ-ն 
է հան դես գա լիս որ պես ե րաշ խա վոր (տե՛ս վե րը), կա´մ ը ստ կա ռա-
վա րու թյան հետ հա մա ձայ նու թյան135: Այս` ՀԿ-նե րի և այ լոց ներգ րավ-
վա ծու թյամբ հա մա կար գե րում ևս պետք է գոր ծեն չա րա շա հումն ե րի և 
շա հա գործ ման դեմ ե րաշ խիք ներ, ի նչ պի սիք են ստու գումն ե րը և վե-
րահս կու մը: Բո լոր դեպ քե րում պետք է գնա հատ վի, թե գրա վի վճա-
րու մը կամ ե րաշ խա վո րի տիտ ղո սը որ քա նով են ի րոք ան հրա ժեշտ` 
տվյալ ա ռան ձին դեպ քում օ րեն քի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար: 
Ա պաս տան հայ ցող նե րից շա րու նա կա բար գրա վի վճա րում կամ ե րաշ-
խա վո րի ան վա նում պա հան ջե լը և այս բանն ա նել չկա րո ղա նա լու ար-
դյուն քում կա լան քի են թար կե լը (կամ դրա շա րու նա կու մը) կն շա նա կեն, 
որ այս հա մա կարգն ի րեն չի ար դա րաց նում և հաշ վի չի առ նում ան հա-
տա կան հան գա մանք նե րը:
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(vii)  Հա մայն քային վե րահս կում. Հա մայն քային վե րահս կու մը վե րա բե րում 
է գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ըն դար ձակ շար քի, ո րոնց պա րա գա յում ան-
ձինք կամ ըն տա նիք ներն ա զատ բնա կու թյուն են հաս տա տում հա մայն-
քում` ո րո շա կի ա ջակ ցու թյան և ու ղ ղորդ ման (այն է` « վե րահսկ ման») 
տրա մադր մամբ: Ա ջակ ցու թյու նը կա րող է են թադ րել օգ նու թյուն` տվյալ 
վայ րում բնա կա րան, դպ րոց կամ աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում, կամ, 
այլ դեպ քե րում` ապ րան քի, սո ցա պա հո վու թյան վճա րումն ե րի կամ այլ 
ծա ռա յու թյուն նե րի ու ղ ղա կի տրա մադ րում: Այս տե սակ « վե րահս կու-
մը» կա րող է ի րա կա նաց վել բաց կամ կի սա բաց ա պաս տա րան նե րի 
պայ ման նե րում կամ հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի 
գրա սե նյա կում, մինչ ա ձը հա մայն քում ա զատ բնա կու թյուն ու նի: Վե-
րահս կու մը կա րող է ա պաս տան հայ ցո ղի ա զատ ար ձակ ման պայ ման 
լի նել և հետ ևա բար կա րող է են թադ րել ու ղ ղա կի հաշ վետ վու թյուն ծա-
ռա յու թյուն մա տու ցո ղին կամ ա ռան ձին` ի միգ րա ցի ոն կամ այլ հա մա-
պա տաս խան մար մին նե րին (տե՛ս ii):

 Վե րահս կու մը կա րող է լի նել ը ստ ցան կու թյան՝ ե րբ ան ձինք տե ղյակ են 
պահ վում ի րենց հա սա նե լի ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին, բայց պար տա-
վոր չեն դրանց մաս նակ ցել: Հա մայն քային վե րահս կու մը կա րող է նաև 
վե րա բե րել գոր ծի կա ռա վար մա նը (տե՛ս հա ջոր դիվ):

 Հա վե լյալ մի ջոց ներ և այլ նկա տա ռում եր

 Գոր ծի կա ռա վա րում

 Գոր ծի կա ռա վա րու մը ճա նաչ վել է որ պես կա լան քի այ լընտ րան քային մի 
շարք քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ծրագ րե րի կար ևոր բա ղադ րիչ, ի նչ պես 
նաև ա պաս տա րա նային ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի բնու թագ րա կան 
մաս: Գոր ծի կա ռա վա րու մը կար գա վի ճա կի սահ ման ման գոր ծըն թա ցում 
ան ձանց և նրանց ա պաս տա նի հայց մանն օ ժան դակ ման և կա ռա վար ման 
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ռազ մա վա րու թյուն է, ո րի հիմ քում ըն կած է տե ղյակ ո րո շումն ե րի կա յա ցու-
մը, կար գա վի ճա կի` ժա մա նա կին և ար դա րա ցի տրա մադ րու մը, լու ծումն եր 
գտ նե լու ա վե լի կա տա րյալ մե խա նիզմն ե րը և խնդ րո ա ռար կա ան ձանց բա-
րօ րու թյու նը136: Նման քա ղա քա կա նու թյուն նե րը հան գեց րել են ա պաս տա նի 
տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում կա ռու ցո ղա կան մաս նակ ցու թյան և հա մա-
գոր ծակ ցու թյան/օ րեն քին հետ ևե լու տո կո սի ա ճի:

 Գոր ծի կա ռա վա րու մը հա մա լիր գոր ծըն թա ցի մաս է, ո րն սկս վում է ա պաս-
տա նի տրա մադր ման վաղ փու լում և շա րու նակ վում է մինչև փախս տա կա նի 
կար գա վի ճա կի կամ օ րի նա կան կա ցու թյան այլ ձևի շնոր հում կամ ար տաքս-
ման ի րա կա նա ցում: Գա ղա փա րը հետ ևյալն է` յու րա քան չյուր ա պաս տան 
հայ ցո ղի կց վում է « գոր ծի կա ռա վա րիչ», ո րը պա տաս խա նա տու է նրանց ո ղջ 
գոր ծի, այդ թվում ա պաս տա նի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցի (ի նչ պես նաև 
միգ րա ցի ոն և/ կամ վե րա դար ձի այլ գոր ծըն թաց նե րի` ը ստ հա մա պա տաս-
խա նու թյան), ի նչ պես նաև ի րենց ա զատ ար ձակ ման պայ ման նե րի և չհա-
մա գոր ծակ ցե լու հետ ևանք նե րի մա սին հս տակ և հետ ևո ղա կան տե ղե կատ-
վու թյան ա պա հով ման հա մար: Սա ան կախ գոր ծըն թաց է, բայց ճա նաչ վել 
է որ պես կա լան քի այ լընտ րան քային ծրագ րե րի ար դյու նա վետ տարր: Թա-
փան ցի կու թյու նը, տե ղե կու թյուն նե րի ակ տիվ փո խա նա կու մը և բո լոր ներգ-
րավ ված կող մե րի ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև նպաս տել են 
խնդ րո ա ռար կա ան ձանց շր ջա նում վս տա հու թյան ձեռք բեր մա նը և օ րեն քին 
հետ ևե լու տո կո սի ա ճին137:

 Գոր ծադր վող հմ տու թյուն նե րը և աշ խա տա կազ մը

 Գոր ծադր վող հմ տու թյուն նե րը և աշ խա տա կազ մի ո րա կա վո րու մը կա րող 
են նպաս տել կամ խա փա նել այ լընտ րանք նե րի հա ջող ի րա կա նա ցու մը: Աշ-
խա տա կազ մի ը նտ րու թյու նը և մաս նա գի տա կան պատ րաս տու մը պետք է 
հա վուր պատ շա ճի ի րա կա նաց վի՝ նե րա ռե լով հա տուկ վե րա պատ րաս տում, 
դա սըն թաց ներ և/ կամ վկա յա կա նի առ կա յու թյուն138: Վար քա կա նոն նե րը կամ 
աշ խա տա կազ մի վար քի վե րա բե րյալ այլ կա նո նա կար գե րը կա րող են կա-
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լան քի մի ջոց նե րի կամ կա լան քի այ լընտ րանք նե րի կար ևոր բնու թագ րա կան 
կողմ հան դի սա նալ:

 Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ մաս նա վոր կա
պա լա ռու նե րի կող մից ի րա կա նաց վող այ լընտ րանք նե րը 

Ե թե այ լընտ րանք ներն ի րա կա նաց նում են հա սա րա կա կան կամ մաս նա վոր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հար կա վոր է կա ռա վա րա կան հա մա պա տաս-
խան մարմն ի հետ ի րա վա կան հա մա ձա յա նագ րի կն քում: Նրանց աշ խա-
տան քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը են թա կա է կա ռա վա րու թյան, ազ գային 
ան կախ տես չու թյուն նե րի և/ կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ 
մար մին նե րի (ի նչ պես օ րի նակ՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի) պար բե րա կան մո նի թո րին գին: 
Հա մա ձայ նա գի րը պետք է սահ մա նի յու րա քան չյուր մարմն ի դե րը և պար-
տա կա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև բո ղո քարկ ման և ստու գումն ե րի կար գը 
և նա խա տե սի պայ ման նե րի չկա տար ման պա րա գա յում հա մա ձայ նագ րի 
խզում:  Կար ևոր է, որ պես զի հա մա ձայ նա գի րը պատր վակ ներ չտ րա մադ-
րի ա վե լի սահ մա նա փա կող մի ջոց նե րի կի րառ ման հա մար, քան այն, ին-
չը խս տո րեն ան հրա ժեշտ է: Ան կախ այ լընտ րանք նե րի կազ մա կերպ ման և 
ի րա կա նաց ման գոր ծում հա սա րա կա կան կամ մաս նա վոր կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի դե րից, և մինչև ի սկ ան կախ այն բա նից, որ ար դյու նա վետ փորձն 
այս մի ա վոր նե րին կա րող է օ րեն քով պար տա վո րեց նել՝ պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրել կա լան ված նե րի բա րօ րու թյան հա մար, պե տու թյու´նն է մի ջազ-
գային ի րա վուն քով պա տաս խա նա տու հան դի սա նում մար դու ի րա վունք-
նե րի ա պա հո վու մը և փախս տա կան նե րի մա սին օ րենք նե րի չա փա նիշ նե րի 
պահ պա նու մը ե րաշ խա վո րե լու հար ցում: Կար ևոր է հի շել, որ ա զա տու թյան 
և ա զատ տե ղա շարժ ման սահ մա նա փակ ման մա սին ո րո շու մը եր բեք չի կա-
րող կա յաց վել ոչ պե տա կան մարմն ի կող մից139:

 Օ րեն քի չկա տար ման պա րա գա յում դրա հար կա դիր կի րառ ման գոր ծըն-
թա ցում հա սա րա կա կան և մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րե րը 
(օ րի նակ՝ բա ցա կա յու թյուն նե րի կամ թաքն վե լու մա սին իշ խա նու թյուն նե րի 
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ի րա զե կու մը՝ այդ ու ղ ղու թյամբ հե տա գա քայ լեր ձեռ նար կե լու հա մար) տար-
բեր են: Սա կայն պար տա դիր չէ, որ այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը մաս նակ-
ցեն օ րեն քի հար կա դիր կի րառ ման գոր ծըն թա ցին:
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Հ ղում եր

1 Միավորված ազգերի մարդու իրավունքների հանձնաժողով (ՄԻՀ), ՔՔԻԴ 
ընդհանուր մեկնաբանություն N. 15, Օտարների կարգավիճակն ըստ 
դաշնագրի, 11 ապրիլի, 1986, պարբ. 5՝ http://www.unhcr.org/refworld/
docid/45139acfc.html կայքում: Տե´ս նաև Մուստաքիմն ընդդեմ Բելգիայի, 
(1991), Եվրոպայի Խորհուրդ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան 
(ՄԻԵԴ), հայց N. 26/1989/186/246, պարբ.43, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b7018.html կայքում և Վիլվարաջա և այլք ընդդեմ Միացյալ 
Թագավորության, (1991), ՄԻԵԴ, հայց N. 45/1990/236/302-306, պարբ. 103, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7008.html կայքում:

2 Տե´ս մասնավորապես ՄԱԿ-ի` Փախստականների հարցերով գերագույն 
հանձնակատար (ՄԱԿ ՓԳՀ), Գերագույն հանձնակատարի ծրագրի 
գործադիր կոմիտե (Գործկոմ), Անհատական ապաստանների համակարգի 
համատեքստում ապաստան հայցողների ընդունման վերաբերյալ 
եզրակացություն, No. 93 (LIII) – 2002, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3dafdd344.html կայքում: Գործկոմի բոլոր եզրակացություններն 
ըստ թեմաների կարելի է գտնել նաև՝ ՄԱԿ ՓԳՀ, Գործադիր կոմիտեի 
եզրակացությունների թեմատիկ ամփոփագրում, 6-րդ հրատարակություն, 
2011 թ. հունիս, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dafdd344.html կայքում:

3 ՄԱԿ ՓԳՀ, Փախստականների պաշտպանությունը և խառը միգրացիան. 
10 կետից գործողությունների պլան, 2011 փետրվար, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4d9430ea2.html կայքում:

4 Ա. Էդվարդս, Վերադարձ հիմունքներին. Անձի`  ազատության 
և անվտանգության իրավունքը և «Կալանքի այլընտրանքները» 
փախստականների, ապաստան հայցողների, ապաքաղաքացիների և 
այլ միգրանտների համար, ՄԱԿ ՓԳՀ-ի իրավական և պաշտպանության 
քաղաքականության հետազոտության շարք, PPLA/2011/01.Rev.1, 2011 
ապրիլ, էջ 1 («Չկա փորձի վրա հիմնված որևէ վկայություն, որ կալանքի 
ենթարկվելու հեռանկարը կանխում է անկանոն միգրացիան, կամ որ 
մարդկանց հետ է պահում ապաստան հայցելուց») (Էդվարդս, Վերադարձ 
հիմունքներին. անձի՝ ազատության և անվտանգության իրավունքը և 
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«կալանքի այլընտրանքները»),  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dc935fd2.
html կայքում և վերահավաստված Միավորված ազգերի՝ Միգրանտների 
մարդու իրավունքների առնչությամբ հատուկ զեկուցող Ֆրանսուա Կրեպոյի 
զեկույցում, A/HRC/20/24, 2 ապրիլի, 2012, պարբ. 8, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/502e0bb62.html կայքում:

5 Հարկավոր է հստակ տարբերակել այլ երկրներում ապաստան փնտրող՝ 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց և իրենց «սեփական երկրում» բնակվող՝ 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես որ նրանք սահմանված են 1966 
թ. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 
(ՔՔԻՄԴ,) Հոդված 12(4)-ում: Այս վերջիններն այն անձինք են, ովքեր որևէ 
պետության, հաճախ` իրենց ծննդյան երկրի, մշտական բնակիչներն են 
հանդիսանում: Իրենց «սեփական երկրում» լինելով և պետության օրենքով 
ունենալով որոշակի կարգավիճակ, նրանք այնտեղ մուտք գործելու և մնալու 
իրավունք ունեն: Այս երկու խմբերի պարագայում կալանքի ընդունելիության 
հիմնավորման կանոնները տարբեր են (ուղենիշ 4.1): Առաջին խմբի 
պարագայում գործում են սույն Ուղեցույցում նշված կանոնները: Սակայն  
իրենց «սեփական երկրում» բնակվող` քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
կալանքի այսպիսի հիմնավորումը կարող է շատ դեպքերում հանգեցնել 
կամայական և անօրինական (այդ թվում նաև անորոշ ժամանակով) 
կալանքի: Կալանքի և քաղաքացիություն չունեցող անձանց մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար տե՛ս` ՄԱԿ ՓԳՀ, Ապաքաղաքացիության 
վերաբերյալ ուղեցույց 2. Անձի` ապաքաղաքացի հանդիսանալը սահմանելու 
ընթացակարգեր, 5 ապրիլի, 2012 թ. HCR/GS/12/02, պարբ. 59-62, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4f7dafb52.html կայքում:

6 «Միջազգային պաշտպանության կարիք չունեցող սահմանված անձինք»  
տերմինը մեկնաբանվում է այսպես. անձինք, ովքեր դիմել են միջազգային 
պաշտպանության, և որոնց հայցադիմումները հավուր պատշաճի` արդար 
ընթացակարգերով քննելուց հետո որոշվել է, որ նրանք չեն կարող ո´չ 
փախստականի կարգավիճակ ստանալ 1951 թ. կոնվենցիայի չափորոշիչների 
հիման վրա, ո´չ էլ որևէ այլ միջազգային կամ ազգային օրենքով 
ենթակա լինել միջազգային պաշտպանության: Տե՛ս ՄԱԿ ՓԳՀ, Գործկոմ, 
Եզրակացություն միջազգային պաշտպանության կարիք չունեցող անձանց 
վերադարձման վերաբերյալ, N. 96(LIV) – 2003, նախաբան, պարբ. 6, http://
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www.unhcr.org/3f93bca4.html կայքում:

7 Տե՛ս ստորև` հղում 22:

8 Գուզարդին ընդդեմ Իտալիայի, (1980), ՄԻԵԴ, հայց N. 7367/76, պարբ. 93, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/502d42952.html կայքում:

9 Ամուուրն ընդդեմ Ֆրանսիայի, (1996), ՄԻԵԴ, հայց N. 19776/92, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b76710.html կայքում:

10 Տե՛ս, օրինակ, Գուզարդին ընդդեմ Իտալիայի, վերը` հղում 8:

11 Տե՛ս, օրինակ, Մեդվեդևն ընդդեմ Ֆրանսիայի, (2010), ՄԻԵԴ, հայց N. 
3394/03, http://www.unhcr.org/refworld/docid/502d45dc2.html կայքում և 
Ջ.Հ.Ա.ն ընդդեմ Իսպանիայի, ՄԱԿ-ի` Կտտնաքների դեմ հանձնաժողով 
(ԿԴՀ), CAT/C/41/D/323/2007, 21 նոյեմբերի, 2008, http://www.unhcr/org/
refworld/docid/4a939d542.html կայքում:

12 «Արտատարածքային» կալանքը վերաբերում է, այլոց թվում, ապաստան 
հայցողների՝  այլ երկրի տարածք փոխադրմանը և կալանքին, ներառյալ 
այդ պետության հետ համաձայնությամբ: Կալանքի տվյալ վայրում մարդու 
իրավունքների չափանիշներին համապատասխանելու` ուղարկող պետության 
պատասխանատվությունը կախված է  մի շարք գործոններից: Տե՛ս, օրինակ, 
ՄԱԿ ՓԳՀ, Խորհրդատվական կարծիք Փախստականների կարգավիճակի 
մասին 1951 թ.կոնվենցիայով և դրա 1967 թ. Արձանագրությամբ սահմանված՝ 
չվերադարձման պարտավորությունների արտատարածքային կիրառման 
վերաբերյալ, 26 հունվարի, 2007 թ., http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/45f17a1a4.pdf կայքում:

13 Էդվարդս, Վերադարձ հիմունքներին.Անձի` ազատության և անվտանգության 
իրավունքը և «Կալանքի այլընտրանքները», վերը` հղում 4, նկ. 1:

14 Հոդված 1(Ա)(2), Փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիա, 
1951 (1951 թ. կոնվենցիա), փոփոխված և լրացված Փախստականների 
կարգավիճակի մասին արձանագրությամբ, 1967 թ.:

15 Տե՛ս, մասնավորապես, Աֆրիկայում փախստականների խնդիրների 
առանձնահատկությունների կառավարման մասին կոնվենցիա, 1969 թ. (ԱՄԿ 
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կոնվենցիա) Հոդված 1(2), Կենտրոնական Ամերիկայում, Մեքսիկայում և 
Պանամայում փախստականների միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ 
կոլոքվիում, Փախստականների մասին կարթագենյան հռչակագիր, 1984 թ., 
Եզրակացություն N. 3, (1984 թ. կարթագենյան հռչակագիր):

16 Տե՛ս, մասնավորապես, Եվրոպական Միություն, Խորհրդի հանձնարարական 
2011/95/EU, 13 դեկտեմբերի, 2011՝ Երրորդ երկրների քաղաքացիներին կամ 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց որպես միջազգային պաշտպանության 
օգտառուներ սահմանելու, փախստականների կամ լրացուցիչ 
պաշտպանության կարիք ունեցողների համար միասնական կարգավիճակի 
և շնորհվող պաշտպանության չափանիշների վերաբերյալ (վերափոխված), 
20 դեկտեմբերի, 2011, http://www.unhcr/org/refworld/docid/4f197df02.html 
կայքում: Եվրոպական Միություն, Խորհրդի հանձնարարական 2001/55/EC, 
20 հուլիսի, 2001՝ Տեղահանվածների զանգվածային ներհոսքի պարագայում 
ժամանակավոր պաշտպանության տրամադրման նվազագույն չափանիշների 
և անդամ պետությունների՝ այս անձանց ընդունման և հետևանքները կրելու 
ջանքերի հավասարակշռության միջոցների վերաբերյալ, 7 օգոստոսի, 2001 
թ., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcee2e4.html կայքում:

17 Կոնվենցիա քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին, 
1954 (1954 թ. ապաքաղաքացիության կոնվենցիա), հոդված 1:  Տես նաև՝ ՄԱԿ 
ՓԳՀ, Ուղեցույց ապաքաղաքացիության վերաբերյալ N.1. «Քաղաքացիություն 
չունեցող անձի» սահմանումը՝ Քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
կարգավիճակի մասին 1954 թ. կոնվենցիայի Հոդված 1ում, 20 փետրվարի, 
2012, HCR/GS/12/01, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4371b82.html 
կայքում:

18 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 1 (Ա)(2) երկրորդ պարբերություն,

19 Հոդված 14, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 1948 
(ՄԻՀՀ): Հոդված 22 (7) ՄԻԱԿ: Հոդված 12(3), ՄԺԻԱԽ: Հոդված 27, Մարդու 
իրավունքների և պարտականությունների ամերիկյան հռչակագիր, 1948 
(ՄԻՊԱՀ): Հոդված 18, Եվրոպական Միության հիմնարար իրավունքների 
խարտիա, 2000, (ԵՄՀԻԽ):

20 Հոդված 31, 1951 թ. կոնվենցիա
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21 Տե´ս, օրինակ, Հոդվածներ 3 և 9, ՄԻՀՀ: Հոդված 9, ՔՔԻՄԴ: Հոդվածներ 
1 և 25, ՄԻՊԱՀ: Հոդված 6, ՄԺԻԱԽ: Հոդված 7, ՄԻԱԿ: Հոդված 5, ՄԻԵԿ, 
Հոդված 6, ԵՄՀԻԽ:

22 Տե´ս, օրինակ, ՔՔԻՄԴ Հոդված 12-ը, որ վերաբերում է օրինականորեն 
տարածքում մնացողների ազատ տեղաշարժման իրավունքին և բնակության 
վայրի ընտրությանը, ինչպես նաև ցանկացած, ներառյալ` սեփական 
երկիրը լքելու իրավունքին: Տե´ս նաև Մարդու և ժողովուրդների իրավունքի 
աֆրիկյան խարտիա, Հոդված 12, 1981 (ՄԺԻԱԽ): Մարդու իրավունքների 
ամերիկյան կոնվենցիա, հոդված 22, 1969 (ՄԻԱԿ): Կոնվենցիա մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 
(փոփոխված և լրացված), 1950 (ՄԻԵԿ): ՄԻԵԿ, Արձանագրություն N.4, 
Հոդված 2, Կոնվենցիայում արդեն իսկ ընդգրկվածից զատ՝ այլ իրավունքների 
և ազատությունների ամրագրումը և կից՝ առաջին արձանագրությունը, 1963: 
Հոդված 45, ԵՄՀԻԽ:

23 Տե´ս ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Գործկոմ, Փախստականների և ապաստան հայցողների 
կալանքի վերաբերյալ եզրակացություն  N.44 (XXXVII) – 1986, պարբ. (բ), 
http://www.unhcr.org/3d4ab3ff2.html կայքում:

24 ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողով (ՄԻՀ), Ընդհանուր 
մեկնաբանություն N.18.Անխտրականություն, 10 նոյեմբերի, 1989, պարբ.1, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fa8.html կայքում: ՄԻՀ, Ընդհանուր 
մեկնաբանություն N. 15.Օտարների կարգավիճակն ըստ դաշնագրի, վերը՝ 
հղում 1:

25 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 31(2)-ն ասում է.«Պայմանավորվող 
պետությունները նման փախստականների տեղաշարժի նկատմամբ չեն 
կիրառում այլ սահմանափակումներ, քան նրանք, որ անհրաժեշտ են, և նման 
սահմանափակումները կիրառվում են միայն մինչև տվյալ երկրում նրանց 
կարգավիճակի կարգավորումը կամ մինչև նրանք մեկ այլ երկիր մուտք 
գործելու թույլտվություն ստանան: Պայմանավորվող պետությունները նման 
փախստականներին տալիս են բավարար ժամանակամիջոց և  անհրաժեշտ 
հնարավորություններ` մեկ այլ երկիր մուտք գործելու  թույլտվություն 
ձեռք բերելու համար»: Տե´ս ՄԱԿ ՓԳՀ, Միջազգային պաշտպանության 
վերաբերյալ համընդհանուր խորհրդակցություն. 1951 թ. կոնվենցիայի 
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Հոդված 31ի վերաբերյալ ամփոփիչ եզրակացություններ՝ վերանայված, 
Ժնևի փորձագետների կլոր սեղան, 8-9 նոյեմբերի, 2001 (ՄԱԿ ՓԳՀ-ի 
Համընդհանուր խորհրդակցությունների ամփոփիչ եզրակացություններ. 1951 
թ. կոնվենցիայի Հոդված 31), պարբ. 3, http://www.unhcr.org/419c783f4.pdf 
կայքում: Տե´ս նաև ՄԱԿ ՓԳՀ, Միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ 
համընդհանուր խորհրդակցություններ/Երրորդ ուղղություն. Ապաստանի 
տրամադրման անհատական համակարգերի համատեքստում ապաստան 
հայցողների ընդունելությունը, ներառյալ վերաբերմունքի չափանիշները, 
4 սեպտեմբերի, 2001, EC/GC/01/17 (ՄԱԿ ՓԳՀ-ի համընդհանուր 
խորհրդակցություններ. ապաստան հայցողների ընդունելությունը), http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3bfa81864.html կայքում:

26 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 26-ն ասում է. « Պայմանավորվող յուրաքանչյուր 
պետություն իր տարածքում օրինական կարգով բնակվող փախստականներին 
տրամադրում է իրենց բնակության վայրի ընտրության և իր տարածքում 
ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունք` նույն հանգամանքներում 
օտարերկրացիների նկատմամբ ընդհանրապես կիրառվող բոլոր կանոնների 
պահպանմամբ»: Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին 
1954 թ. կոնվենցիայի Հոդված 26-ը նման դրույթ է սահմանում:

27 ՄԱԿ ՓԳՀ, «Օրինականորեն մնացողները»  Ծանոթագրություն 
մեկնաբանությանը, 1988, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/42ad93304.pdf 
կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ-ի համընդհանուր խորհրդակցություններ. ապաստան 
հայցողների ընդունելությունը, վերը՝ հղում 25, պարբ. 3, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3bfa81864.html կայքում:

28 Օրինակ, ՔՔԻՄԴ Հոդված 9(1)-ը բացահայտորեն ասում է, որ.«Ոչ ոք չպետք 
է զրկվի իր ազատությունից, բացի այնպիսի պատճառներով և այնպիսի 
գործընթացի համապատասխանությամբ, որոնք սահմանված են օրենքով»:

29 Լոկպոն և Տուրեն ընդդեմ Հունգարիայի, (2011), ՄԻԵԴ, հայց N. 
10816/10, պարբ. 21 (վերջնական որոշում), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4e8ac6652.html կայքում:

30 Նույն տեղում. ՄԻԵԴ-ը նշում է.«Ի հավելումն պետք է ապահովվի, որպեսզի 
քննման ժամանակահատվածում կալանքը համապատասխանի առնչվող 
դրույթի նպատակին, այն է՝ թույլ չտալ, որ անձն իր ազատությունից զրկվի 
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կամայականորեն»:

31 Բոցանոն ընդդեմ Ֆրանսիայի, (1986), ՄԻԵԴ, հայց N. 9990/82, պարբ.54, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4029fa4f4.html կայքում: Հ.Լ.ն ընդդեմ 
Միացյալ Թագավորության, (2004), ՄԻԵԴ, հայց N. 45508/99, պարբ.114, 
http://wwwunhcr.org/refworld/docid/502d48822.html կայքում: Տե´ս նաև՝ 
Դուգոզն ընդդեմ Հունաստանի, (2001), ՄԻԵԴ, հայց N. 40907/98, պարբ. 55. 
օրենքը պետք է լինի «բավարար հասանելի և ճշգրիտ՝ կամայականության 
որևէ վտանգից խուսափելու համար»,  http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3deb8d884.html կայքում:

32 Իրավական ընդդատությունների մեծ մասում հաստատված է այն ընդհանուր 
սկզբունքը, որ օրենքը չպետք է հետադարձ ուժ ունենա, հատկապես 
քրեական հետապնդման, ձերբակալության կամ կալանքի առումով. 
տե´ս, որպես օրինակ, ՄԻՊԱՀ-ը, ուր մասամբ սահմանված է, որ «ոչ մի 
անձ չի կարող իր ազատությունից զրկվել, բացի այն դեպքերից, և այն 
ընթացակարգերի համապատասխանությամբ, որոնք կանխավ սահմանված 
են եղել օրենքով»:  Տե´ս նաև Ամուուրն ընդդեմ Ֆրանսիայի, վերը՝ հղում 9, 
պարբ. 53:

33 Սա ՄԱԿ-ի՝ կամայական կալանքի առնչությամբ աշխատանքային խմբի 
(ԿԿԱԽ) հանձնարարականն է, Զեկույց Մարդու իրավունքների կոմիտեի 
հիսունվեցերորդ նստաշրջանին, E/CN.4/2000/4, 28 դեկտեմբերի, 1999, 
Հավելված II, Խորհրդակցություն N. 5, http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/3b00f25a6.pdf կայքում:

34 Լուլեդ Մասուդն ընդդեմ Մալթայի, (2010), ՄԻԵԴ, հայց N. 24340/08, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4c6ba1232.html կայքում:

35 ՔՔԻՄԴ Հոդված 9-ը կարող է մասամբ չեղյալ հայտարարվել արտակարգ 
իրադրության պարագայում, ենթակա «իրավիճակով պայմանավորված 
խիստ անհրաժեշտության» և «պայմանով, որ նման միջոցները չեն 
հակասում միջազգային իրավունքով պայմանավորված` իրենց այլ 
պարտավորություններին և չեն պարունակում խտրականություն…»  
պայմաններին (ՔՔԻՄԴ, Հոդված 4): Նաև Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, ՄԻՀ, 
մեկնաբ. N. 560/1993, 3 ապրիլի, 1997 թ., http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b71a0.html կայքում:
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36 Վան Ալֆենն ընդդեմ Նիդերլանդների, ՄԻՀ, մեկնաբ. N. 305/1988, 23 
հուլիսի, 1990, պարբ. 5.8, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
SDecisionsVol3en.pdf կայքում:

37 Նույն տեղում.և Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35, պարբ. 9.2-9.4 
(համաչափության առնչությամբ):

38 Տե՛ս, օրինակ` Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35: Սն (անունը չի 
բացահայտված) ընդդեմ Ավստրալիայի, ՄԻՀ, մեկնաբ. N. 900/1999, 28 
հոկտեմբերի, 2002, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f588ef00. կայքում:

39 Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35, պարբ. 9

40 ԿԿԱԽ, Զեկույց Մարդու իրավունքների կոմիտեի տասներորդ նստաշրջանին, 
16 փետրվարի, 2009, A/HRC/10/21, պարբ.67, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/502e0de72.html կայքում: Տարածաշրջանային որոշ իրավական 
փաստաթղթեր հստակորեն սահմանափակում են իմիգրացիոն կալանքի 
հիմքերը. օրինակ` ՄԻԵԴ Հոդված 5(զ)-ն ասում է. «Ոչ ոք չպետք է զրկվի 
իր ազատությունից, բացի հետևյալ դեպքերից և օրենքով սահմանված 
ընթացակարգերով. (զ) անձի օրինական ձերբակալությունը կամ կալանքը` 
երկիր նրա անօրինական մուտքը կանխելու համար, կամ այն անձի 
ձերբակալությունը կամ կալանքը, ում հանդեպ միջոցներ են կիրառվում 
արտաքսման կամ հանձնման նպատակով»:

41 Ան ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35, պար. 9.4

42 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Գործկոմ, Եզրակացություններ փախստականների և ապաստան 
հայցողների կալանքի վերաբերյալ, վերը` հղում 23, պարբ. (բ):

43 Կալանքի դեմ միջազգային կոալիցիա (ԿՄԿ), Կա՛ն այլընտրանքներ,  2011,  
Համայնքային գնահատման և տեղավորման մոդելի ներկայացումը, http://
idcoalition.org/cap/handbook կայքում:

44 Լ.ն (Սուքրաջի հայցադիմումի հիման վրա) ընդդեմ (1) Ապաստանի և 
իմիգրացիայի դատարանի և (2) Ներքին գործերի նախարար, EWCA Civ 938 
Միացյալ Թագավորություն. (Անգլիայի և Ուելսի) բողոքարկման դատարան, 
29 հուլիսի, 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e38024f2.html կայքում:
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45 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, Եզրակացություն փախստականի կարգավիճակի 
կամ ապաստանի հայցման դեպքերում բացահայտորեն չհիմնավորված կամ 
չարաշահում պարունակող գործողությունների վերաբերյալ, 20 հոկտեմբերի, 
1983, N. 30 (XXXIV) – 1983, պարբ. (դ), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae68c6118.html կայքում:

46 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, Եզրակացություն փախստականների և ապաստան 
հայցողների կալանքի վերաբերյալ, վերը` հղում 23, պարբ. (բ):

47 Տե՛ս, օրինակ, ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմի Եզրակացություններ N. 58 (XL) – 1989, 
Իրենց պաշտպանություն տրամադրած երկրից անկանոն տեղափոխվող 
փախստականների և ապաստան հայցողների խնդիրը, http://www.unhcr.
org/3ae68c4380.html կայքում: Տե՛ս նաև ՄԱԿ ՓԳՀ –ի համընդհանուր 
խորհրդակցությունների ամփոփիչ եզրակացությունները. 1951 թ. 
կոնվենցիայի Հոդված 31, վերը` հղում 25:

48 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի և Գերագույն հանձնակատարի` մարդու իրավունքների 
գրասենյակ (ՄԻԳՀԳ), Ապաստան հայցողների, փախստականների, 
միգրանտների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կալանքի 
այլընտրանքների վերաբերյալ համընդհանուր կլոր սեղան. ամփոփիչ 
եզրակացություններ, մայիս, 2011 (Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ 
եզրակացություններ), պարբ.6, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e315b882.
html կայքում: Տե՛ս նաև ՄԱԿ ՓԳՀ, Ապաքաղաքացիության վերաբերյալ 
ուղեցույց N. 2. Անհատի` քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսանալը 
սահմանող ընթացակարգեր, 5 ապրիլի, 2012, HCR/GS/12/02, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/4f7dafb52.html կայքում:

49 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, Եզրակացություն փախստականների և ապաստան 
հայցողների կալանքի վերաբերյալ, վերը` հղում 23, պարբ. (բ):

50 Ազգային անվտանգության իմաստի վերաբերյալ տե՛ս ՄԱԿ-ի մարդու 
իրավունքների հանձնաժողով, Քաղաքացիական և քաղաքական 
իրավունքների միջազգային դաշնագրի` սահմանափակման և պակասեցման 
դրույթների վերաբերյալ սիրակուզյան սկզբունքները, 28 սեպտեմբերի, 1984, 
E/CN.4/1985/4, պարբ. 29-32, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.
html կայքում:
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51 Տե՛ս, օրինակ` Ա.ն և ուրիշներն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, (2009), 
ՄԻԵԴ, հայց N. 3455/05, http://www.unhcr.org/refworld/docid/499d4a1b2.html 
կայքում:

52 Տե՛ս Բոցանոն ընդդեմ Ֆրանսիայի, վերը` հղում 31: Շամսան ընդդեմ 
Լեհաստանի, (2003), ՄԻԵԴ, հայցեր N 45355/99 և 45357/99, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/402b584e4.html կայքում: Գոնզալեսն ընդդեմ 
Իսպանիայի, (2008), ՄԻԵԴ, հայց N. 30643/04, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/502e31e42.html կայքում և Ամուուրն ընդդեմ Ֆրանսիայի, վերը` հղում 9:

53 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 31: Եվրոպական Միության խորհրդի 
հանձնարարական 2005/85/EC, 1 դեկտեմբերի, 2005, Անդամ 
պետություններում փախստականի կարգավիճակի տրամադրման և 
դադարեցման ընթացակարգերի նվազագույն չափանիշների վերաբերյալ, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4394203c4.html կայքում:

54 ԿԿԱԽ զեկույցը Մարդու իրավունքների խորհրդի յոթերորդ նստաշրջանին, 
A/HRC/7/4/, 10 հունվարի, 2008, պարբ. 53. «Երկիր ապօրինի մուտքի 
քրեականացումը գերազանցում է պետության` ապօրինի միգրացիայի 
վերահսկման և կանոնակարգման օրինական շահը և հանգեցնում է անհարկի 
(հետևապես` կամայական) կալանքի»,  http://www.unhcr.org/refworld/
docid/502e0eb02.html կայքում:

55 Մարդու իրավունքների ամերիկյան կոնվենցիա, Հոդված 5(3): Մարդու և 
ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան հանձնաժողով, Հոդված 7(2): 
Հիմնարար իրավունքների ԵՄ խարտիա, Հոդված 5(3):

56 Տե՛ս Լոկպոն և Տուրեն ընդդեմ Հունգարիայի, վերը` հղում 29: Ռ. Յու-ն 
ընդդեմ Հունաստանի, (2011), ՄԻԵԴ, հայց N. 2237/08, պարբ. 94, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4f2aafc42.html կայքում: Տե՛ս նաև Ս.Դ.ն 
ընդդեմ Հունաստանի, (2009), ՄԻԵԴ, հայց N. 53541/07, պարբ. 62, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4a37735f2.html կայքում: ՄԻԵԴ-ը որոշում է 
կայացրել, որ վտարման նպատակով կալանքը կարող է տեղի ունենալ միայն 
ապաստանի հայցի վերջնական պատասխանից հետո: Տե՛ս նաև ՄԱԿ ՓԳՀ, 
Միավորված ազգերի կազմակերպության` Փախստականների հարցերով 
գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացրած փաստարկները 
Ալաա ԱլԹայյար Աբդելհակիմն ընդդեմ Հունգարիայի գործում, 30 մարտի, 
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2012, հայց N. 13058/11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f75d5212.html 
կայքում: ՄԱԿ-ի` Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար, 
Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի 
ներկայացրած փաստարկները Սաիդն ընդդեմ Հունգարիայի գործում, 30 
մարտի, 2012, հայց N. 13457/11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f75d5e72.
html կայքում:

57 Վասիլևան ընդդեմ Դանիայի, (2003), ՄԻԵԴ, հայց N. 52792/99, պարբ. 37, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/502d4ae62.html կայքում և Լոկպոն և 
Տուրեն ընդդեմ Հունգարիայի, վերը` հղում 29:

58 Ս.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 38, պարբ. 8.2:

59 Տե՛ս, օրինակ` Սահինն ընդդեմ Կանադայի, (Քաղաքացիության և 
իմիգրացիայի նախարար) (1995) 1 FC 214, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b6e610.html կայքում: Տե՛ս նաև ԿԿԱԽ, Կարծիք N. 45/2006, ՄԱԿ-ի 
փաստաթուղթ A/HRC/7/4/Add.1, 16 հունվարի, 2008, պարբ. 25, http://www2.
ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.html կայքում և ԿԿԱԽ, 
Իմիգրանտների և ապաստան հայցողների առնչությամբ իրավիճակի 
վերաբերյալ իրավաբանական կարծիք, ՄԱԿ-ի փաստաթուղթ E/CN.4/1999/63, 
պարբ.69. «Վարչական կալանքի այլընտրանքներից շահելու` օտարների 
հնարավորությունը» http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc id=1520  
կայքում և ԿԿԱԽ, Զեկույց Մարդու իրավունքների խորհրդի տասներեքերորդ 
նստաշրջանին, A/HRC/13/30, 15 հունվարի, 2010, պարբ. 65, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/502e0fa62.html կայքում:

60 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 2:

61 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 20:

62 Այս՝ այլ իրավունքները կարող են լինել. մասնավոր կյանքի իրավունքը (ՄԻՀՀ 
Հոդված 12, ՔՔԻՄԴ Հոդված 17(1), ԵԻԿ Հոդված 16(1), ՄԻԱԿ Հոդված 11, 
ՄԻՊԱՀ Հոդված 5, ՄԻԵԿ Հոդված 8, ԵՄՀԻԽ Հոդված  7), ընտանեկան 
կյանքի իրավունքը (ՄԻՀՀ Հոդվածներ 12 և 16(3), ՔՔԻՄԴ Հոդված 23(1), 
ՏՍՄԻՄԴ Հոդված 10(1), 1951 թ. կոնվենցիայի և ՄԱԿ-ի՝  փախստականների և 
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քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին լիազոր անձանց 
խորհրդակցության Հանձնարարական Բ, ՄԱԿի՝ փախստականների և 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին լիազոր անձանց 
խորհրդակցության եզրափակիչ դրույթ, 25 հուլիսի, 1951, A/CONF.2/108/Rev.1, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/40a8a7394.html կայքում, ՄԺԻԱԽ Հոդված 
18, ՄԻԱԿ հոդված 17(1), ADPDM հոդված 6, ՄԻԵԿ հոդվածներ 2 և 8, ԵՄՀԻԽ 
հոդված 9), անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի արգելումը 
(ՔՔԻՄԴ Հոդված 7, ԿԴԿ Հոդված 1, ՄԻԵԿ Հոդված 3, ՄԻՊԱՀ Հոդված 25, 
ԵՄՀԻԽ Հոդված 4, ՄԻԱԿ Հոդված 5, ՄԺԻԱԽ Հոդված 5):

63 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 31:

64 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 19:

65 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 21:

66 Էդվարդս, Վերադարձ հիմունքներին. Անձի` ազատության և անվտանգության 
իրավունքը և «Կալանքի այլընտրանքները», վերը` հղում 4, էջ 1:

67 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 21:

68 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ  եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 21:

69 Էդվարդս, Վերադարձ հիմունքներին. Անձի` ազատության և անվտանգության 
իրավունքը և «Կալանքի այլընտրանքները», վերը` հղում 4: Կալանքի դեմ 
միջազգային կոալիցիա, Կա՛ն այլընտրանքներ, Անհարկի իմիգրացիոն 
կալանքի կանխման ձեռնարկ, 2011, http://idcoalition.org/cap/handbook/ 
կայքում:

70 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 24:

71 Փախստականների մասին 1951 թ. կոնվենցիա` Հոդված 3, ՄԻՀՀ Հոդված 
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2, ՔՔԻՄԴ Հոդված 2, ՏՍՄԻՄԴ Հոդված 2(2), ԵԻԿ Հոդված 2, Միգրանտ 
աշխատողների հարցերով կոմիտե` Հոդված 7 և ՀԻԿ` Հոդված 5, ինչպես 
նաև տարածաշրջանային փաստաթղթերը, ինչպես օրինակ` ՄԻՊԱՀ Հոդված 
2, ՄԻԱԿ Հոդված 24,  ՄԻԵԿ Հոդված 14, ԵՄՀԻԽ Հոդված 21 և ՄԺԻԱԽ 
Հոդվածներ 2 և 3:

72 Խտրականության հիմքով որևէ իրավունքի պակասեցում անթույլատրելի 
է. ՔՔԻՄԴ Հոդված 4: Նման մի դրույթ կա ՄԻԵԿ Հոդված 15-ում և ՄԻԱԿ 
Հոդված 27-ում: Տե՛ս նաև 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 8-ը:

73 ՌԽՎԿ, Ընդհանուր հանձնարարական N. 30. Ոչ քաղաքացիների հանդեպ 
խտրականությունը, ՄԱԿ-ի փաստաթուղթ A/59/18, 10 հունվարի, 2004, 
պարբ.19. ՌԽՎԿ հանձնաժողովը պետություններին մասնավորապես կոչ 
է արել` հարգել ոչ քաղաքացիների անվտանգությունը, մասնավորապես 
կամայական կալանքի համատեքստում և ապահովել, որպեսզի 
փախստականների և ապաստան հայցողների համար նախատեսված 
կենտրոնների պայմանները համապատասխանեն միջազգային 
չափանիշներին, http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/e3980a673769e229c1256f8d
0057cd3d Ï³ÛùáõÙ:

74 Օրինակ արտաքսման գործընթացում կարող է արդարացված տարբերակում 
դրվել քաղաքացիների և ոչ քաղաքացիների միջև, այն իմաստով, որ 
քաղաքացիներն ունեն սեփական երկրում բնակության վայրի  իրավունք 
և չեն կարող այդտեղից վտարվել. Մուստաքվիմն ընդդեմ Բելգիայի  (1991) 
13, ՄԻԵԶ 802, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7018.html կայքում: 
Տե՛ս նաև Աջիին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության (1976)7 DR 164 (Մարդու 
իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովի որոշում), http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4721af792.html կայքում:

75 Տե՛ս Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35, պարբ. 9.2, Մուկոնգն 
ընդդեմ Կամերունի, ՄԻՀ մեկնաբ. N. 458/1991, 21 հուլիսի, 1994, պարբ. 9.8, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae9acc1d.html կայքում:

76 Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35, պարբ. 9.4: ԿԿԱԽ, Զեկույց 
մարդու իրավունքների խորհրդի տասներեքերորդ նստաշրջանին, վերը` 
հղում 59, պարբ. 61: ԿԿԱԽ, Զեկույց մարդու իրավունքների կոմիտեի 
հիսունվեցերորդ նստաշրջանին, E/CN.4/2000/4, 28 դեկտեմբերի, 1999, 



71

Հավելված II, քննարկում N. 5, սկզբունք 7, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/502e10612.html կայքում: Տե՛ս նաև Մասուդն ընդդեմ Մալթայի, վերը` 
հղում 34:

77 ԿԿԱԽ Զեկույց մարդու իրավունքների խորհրդի տասներեքերորդ 
նստաշրջանին, վերը` հղում 59, պարբ. 62: Տե՛ս նաև ՄԱԿ ՓԳՀ, 
Ապաքաղաքացիության վերաբերյալ ուղեցույց N. 3. Քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց կարգավիճակն ազգային մակարդակում, 17 հուլիսի, 2012, 
HCR/GS/12/03, http://www.unhcr.org/refworld/docid/5005520f2.html կայքում:

78 ՔՔԻՄԴ Հոդված 9(2), ՄԻԱԿ Հոդված 7(4), ՄԻԵԿ Հոդված 5(2) և ՄԺԻԱԽ 
Հոդված 6:

79 Տե՛ս ԿԿԱԽ, Զեկույց մարդու իրավունքների կոմիտեի հիսունվեցերորդ 
նստաշրջանին, E/CN.4/2000/4, 28 դեկտեմբերի, 1999, Հավելված II, 
քննարկում N. 5, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3b00f25a6.pdf կայքում:

80 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 16(2):

81 Ա.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, վերը` հղում 35 և Ս.ն ընդդեմ Ավստրալիայի, 
վերը` հղում 38:

82 ՔՔԻՄԴ Հոդված 9(4), ՄԻԱԿ Հոդված 7(6), ՄԻԵԿ Հոդված 5(4), ՄԻՊԱՀ 
Հոդված 25, պարբ. 3, ՄԻԱԿ Հոդված 7(6), ՄԺԻԱԽ Հոդված 6` ընթերցված 
Հոդված 7-ի հետ միասին, ՄԻԵԿ Հոդված 5: Տե՛ս օրինակ` ՔՔԻՄԴ Հոդված 
2(3), ՄԻԱԿ Հոդված 25, ՄԻԵԿ Հոդված 13:

83 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Գործկոմի մշտական հանձնախմբի` խորհրդաժողովում 
օգտագործման փաստաթուղթ, Ապաստան հայցողների և փախստականների 
կալանքը. իրավական դաշտը, խնդիրը և առաջարկվող գործելակերպը, 
հունիս, 1999, EC/49/SC/CRP.13, նկ. 2, http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/47fdfaf33b5.pdf կայքում:

84 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Գործկոմ, Փախստականների և ապաստան հայցողների 
կալանքի վերաբերյալ եզրակացություն, վերը` հղում 23, պարբ. (գ): Տե՛ս նաև 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի համընդհանուր խորհրդակցություններ. 1951 թ. կոնվենցիայի 
Հոդված 31-ի վերաբերյալ ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 25: 
Ի.Մ.ն ընդդեմ Ֆրանսիայի, ՄԻԵԴ, հայց N. 9152/09, 2 փետրվարի, 2012, 
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2932442.html կայքում:

85 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Գործկոմի Եզրակացություն N. 85 (XLIX) – 1998, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/3ae68c6e30.html կայքում: Տե՛ս նաև ԿԿԱԽ, Զեկույց Մարդու 
իրավունքների կոմիտեի հիսունվեցերորդ նստաշրջանին, E/CN.4/2000/4, 28 
դեկտեմբերի, 1999, Հավելված II, քննարկում N. 5, ԿԿԱԽ, Զեկույց Մարդու 
իրավունքների կոմիտեի հիսունհինգերորդ նստաշրջանին, E/CN.4/1999/63,  
18 դեկտեմբերի, 1998, պարբ. 69 և 70` 3, 6, 7, 8, 9 և 10 սկզբունքների 
առնչությամբ:

86 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ՄԱԿ ՓԳՀ, Տարիքային, սեռային 
և բազմազանության համընդհանրացում, 31 մայիսի, 2010, EC/61/SC/CRP.14, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc96e1d2.html կայքում:

87 Աբդոլխանին և Կարիմնիան ընդդեմ Թուրքիայի (N.2), (2010), ՄԻԵԴ հայց 
N.50213/08` http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5149cf2.html կայքում, որը 
բացահայտել է ՄԻԵԿ Հոդված 3-ի խախտում` ոստիկանական բաժանմունքի 
նկուղում փախստականներին երեք ամիս կալանած պահելու առնչությամբ:

88 Մարդու իրավունքների վերաբերյալ մի շարք դրույթներ հատկապես 
վերաբերում են կալանքի պայմաններին, ինչպես ՔՔԻՄԴ Հոդվածներ 7-ը 
(կտտանքների, դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի 
արգելում), 10-ը (կալանքում մարդկային պայմանների իրավունք) և 17-ը 
(ընտանեկան և մասնավոր կյանքի իրավունք): Տե՛ս նաև ՄԱԿ-ի Ցանկացած 
տեսակի կալանքի կամ ձերբակալության ենթարկված բոլոր անձանց 
պաշտպանության հիմնական սկզբունքները, Գլխավոր ասամբլեայի որոշում 
43/173, 9-ը դեկտեմբերի, 1988` http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f219c.
html կայքում: ՄԱԿ-ի` Բանտարկյալների հանդեպ վերաբերմունքի 
նվազագույն չափանիշային կանոններ, 1955` http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b36e8.html կայքում: ՄԱԿ-ի` Ազատությունից զրկված 
անչափահասների պաշտպանության կանոնները,  1990, A/RES/45/113, 14 
դեկտեմբերի, 1990` http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f18628.html 
կայքում:

89 Մարդու իրավունքների միջամերիկյան կոմիտե, Միգրանտների մարդու 
իրավունքները, միջազգային չափանիշները և վերադարձի մասին ԵՄ 
հանձնարարականը, Որոշում 03/08, 25 հուլիսի, 2008` http://www.unhcr.org/
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refworld/docid/488ed6522.html կայքում: Աբդոլխանին և Կարիմնիան ընդդեն 
Թուրքիայի, վերը` հղում 87:

90 ԿԿԱԽ, Զեկույց Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի 7րդ նստաշրջանին, 
վերը` հղում 54:

91 Մուսխաջիևա և այլք` ընդդեմ Բելգիայի, (2010), ՄԻԵԴ, հայց N. 41442/07` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd55f202.html կայքում, որտեղ 
այլոց թվում նաև որոշվել է, որ երեխաներին մեծահասակների համար 
նախատեսված տարանցիկ կացարաններում կալանված պահելը 
հավասարազոր է եղել անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի` 
խախտելով ՄԻԵԿ Հոդված 3-ը, և որ այդ կալանքն անօրինական է եղել:

92 ՄԱԿ,  Կին բանտարկյալների հանդեպ վերաբերմունքի կանոններ և 
կին իրավախախտների`  առանց ազատազրկման պատժամիջոցները 
(Բանգկոկյան կանոններ), A/C.3/65/L.5, 6 հոկտեմբերի, 2010, Կանոն 42` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html կայքում:

93 Կանոն 48, Բանգկոկյան կանոններ, նույն տեղում:

94 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 22, ՄԽՀՀ Հոդված 26, ՏՍՄԻՄԴ Հոդվածներ 
13 և 14, ԵԻԿ Հոդված 28, ԿԽՎԿ Հոդված 10:

95 Տե՛ս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, Հանցանքների և ուժի չարաշահման 
զոհերի նկատմամբ արդարության հիմնական սկզբունքների հռչակագիր, 29 
նոյեմբերի, 1985, A/RES/40/43` http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.
html կայքում:

96 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, Փախստական կանանց և միջազգային 
պաշտպանության վերաբերյալ եզրակացություն, N.39 (XXXVI) – 1985` http://
www.unhcr.org/3ae68c43a8.html կայքում և ՄԱԿ ՓԳՀ –ի գործկոմ, Ռիսկի 
ենթակա կանանց և աղջիկների վերաբերյալ եզրակացություն, N. 105 (LVII) – 
2005` http://www.unhcr.org/refworld/docid/45339d922.html կայքում:

97 Եվրոպայի Խորհրդի կտտանքների կանխման չափանիշների հանձնաժողով, 
դեկտեմբեր, 2010` http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf 
կայքում:
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98 ՄԱԿ, Բիզնեսի և մարդու իրավունքների ուղենիշային սկզբունքներ, A/
HRC/17/31,21 մարտի, 2011, պարբ. 5: Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ 
եզրակացություններ, վերը`հղում 48, պարբ. 14:

99 ԵԻԿ Հոդված 7(1) և ՔՔԻՄԴ Հոդված 24(2): Տե՛ս նաև  ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, 
Փախստական երեխաների վերաբերյալ եզրակացություն, N. 47 (XXXVIII) – 
1987, պարբ. (զ) և (է)`http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c432c.html 
կայքում: ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ, Երեխայի իրավունքների 
մասին որոշում, 20 մարտի, 2012, A/HRC/19/L.31, պարբ. 16(գ) և 29-31` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/502e10f42.html կայքում: ՄԱԿ-ի մարդու 
իրավունքների խորհուրդ, Ծննդյան գրանցման  և անձի` ամենուր օրենքի 
առջև որպես անձ ճանաչվելու իրավունքի մասին որոշում, 15 մարտի, 2012, 
A/HRC/19/L.24` http://ap.ohchr.org/documents/dpage e.aspx?si=A/HRC/19/L.24 
կայքում:

100 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 10:

101 Տե՛ս Ճիզվիտների` փախստականներին աջակցության ծառայություն, Եվրոպա 
(ՃՓԾ- Ե), Կալանքի պայմաններում խոցելիությունը, հունիս, 2010` http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4ec269f62.html կայքում:

102 Սույն Ուղեցույցի նպատակից ելնելով` երեխան սահմանված է որպես   «18 
տարեկանից ցածր տարիքի մարդ», Հոդված 1, Միավորված ազգերի` 
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա (ԵԻԿ), 1990: Տե՛ս նաև ՄԱԿ-ի` 
Իրենց ազատությունից զրկված անչափահասների պաշտպանության 
կանոնները,  վերը` հղում 88:

103 ՄԱԿ ՓԳՀ, Երեխաների շահի սահմանումը. պաշտպանության և խնամքի 
վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ, հունիս, 2008` http://www.unhcr.
org/refworld/docid/49103ece2.html կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ, Երեխաների շահի 
սահմանման վերաբերյալ ուղեցույց, մայիս, 2008, պարբ. 20` http://www.unhcr.
org/refworld/docid/48480c342.html կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ, Ոլորտի ձեռնարկ` 
ՄԱԿ ՓԳՀ ԵՇՍ ուղեցույցի կիրառման վերաբերյալ, նոյեմբեր, 2011` http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4e4a57d02.html կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ, Միջազգային 
պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույց N. 8. Երեխաների ապաստանի 
հայցերը` համաձայն 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդվածներ 1(Ա)2 և 1(Զ)ի և/կամ 
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Փախստականների կարգավիճակի վերաբերյալ1967 Արձանագրության, 22 
դեկտեմբերի, 2009, HCR/GIP/09/08 (ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ուղեցույց երեխաների 
ապաստանի հայցերի միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ), պարբ. 5` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html կայքում: ԵԻԿ ընդհանուր 
մեկնաբանություն N. 6. Իրենց ծագման երկրից դուրս` առանց ուղեկցության 
կամ բաժանված երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը, 1 սեպտեմբերի, 2005, 
CRC/GC/2005/6` http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html կայքում:

104 Մուսխաջիևան և այլք ընդդեմ Բելգիայի, վերը` հղում 91:

105 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմի եզրակացություն N. 107 (LVIII) – 2007, Ռիսկի 
ենթակա երեխաների վերաբերյալ, պարբ. Է(i)` http://www.unhcr.org/
refworld/docid/471897232.html կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ուղեցույց երեխաների 
ապաստանի հայցերի առնչությամբ միջազգային պաշտպանության 
վերաբերյալ, վերը` հղում 103: Տե՛ս նաև Կալանքի խնդիրներով միջազգային 
կոալիցիա, Գերված մանկություն. միգրացիոն կալանքի ենթարկված` 
փախստական, ապաստան հայցող և անկանոն միգրանտ երեխաների  
իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորելու նոր մոդելի ներմուծում 
, 2012` http://idcoalition.org/wp-content/uploads/2012/03/Captured-Childhood-
FINAL-June-2012.pdf կայքում: ԿՄԿ, Համայնքային գնահատման և 
տեղավորման երեխայամետ մոդել` http://idcoalition.org/ccap-5step-model/ 
կայքում:

106 Պոպովն ընդդեմ Ֆրանսիայի, (2012), ՄԻԵԴ, հայց N. 39472/07 և 39474/07` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1990b22.html կայքում:

107 Նույն տեղում:

108 Երեխաների ընդունելության պայմանների վերաբերյալ տե՛ս ՄԱԿ ՓԳՀ, 
Փախստական երեխաները. ուղեցույց պաշտպանության և խնամքի 
վերաբերյալ, 1994, պարբ. 92` http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.
html կայքում: ԿԿԱԽ Զեկույց Մարդու իրավունքների խորհրդի 
տասներեքերորդ նստաշրջանին, վերը` հղում 59, պարբ. 60. «Կալանքի 
այլընտրանքների առկայության պայմաններում դժվար է պատկերացնել մի 
իրավիճակ, երբ առանց ուղեկցության անչափահասին կալանքի ենթարկելը 
կհամապատասխանի (ԵԻԿ) Հոդված 37(բ) 2րդ կետին, ըստ որի կալանքը 
կարող է կիրառվել միայն որպես վերջին միջոց»: 
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Միտունգան ընդդեմ Բելգիայի, (2006), ՄԻԵԴ, հայց N.13178/03, պարբ. 103` 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/45d5cef72.html կայքում:

109 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 7 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ Ապաստան փնտրող, առանց ուղեկցության երեխաների 
առնչությամբ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ 
ուղեցույց, փետրվար, 1997` http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.
html կայքում: ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Ուղեցույց երեխաների ապաստանի հայցերի 
առնչությամբ միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ, վերը` հղում 103:

110 ՄԱԿ ՓԳՀ –ի՝ Ապաստան փնտրող, առանց ուղեկցության երեխաների 
առնչությամբ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ 
ուղեցույց, նույն տեղում:

111 Երեխայի լեզվին և մշակույթին ծանոթ չափահասը ևս կարող է թեթևացնել 
միայնակ անծանոթ միջավայրում հայտնված լինելուց առաջացած սթրեսը և 
տրավման:

112 Տե՛ս ԵԻԿ ընդհանուր մեկնաբանություն N. 6. Իրենց ծագման երկրից դուրս` 
առանց ուղեկցության կամ բաժանված երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը, 
վերը` հղում 103, պարբ. 61:

113 Տե՛ս նաև Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

114 Հատուկ միջոցների կարիք կլինի, օրինակ, թրաֆիքինգի արդյունքում երկրում 
հայտնված կանանց` արժանապատիվ ապրելու իրավունքը պաշտպանելու 
համար:

115 Կանոն 5, Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

116 Կանոն 19, Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

117 Կանոն 33(1), Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

118 Կանոն 25(1), Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

119 Կանոն 25(2), Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

120 Տե՛ս ՄԻԳՀԳ, Մարդու իրավունքների և մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ 
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առաջարկվող սկզբունքներ և ուղենիշներ, E/2002/68/Add. 1` http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf կայքում:

121 Հաշմանդամների իրավունքների մասին միջազգային կոնվենցիա, 2008 
(ՀԻՄԿ), հոդված 14:

122 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գործկոմ, Եզրակացություն ՄԱԿ ՓԳՀի պաշտպանության և 
աջակցության ներքո գտնվող հաշմանդամ փախստականների և հաշմանդամ 
այլ անձանց վերաբերյալ, N. 110 (LXI) – 2010, պարբ. (գ), (զ), (ը), (ժ)` http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4cbeaf8c2.html կայքում:

123 Ձևակերպումը վերցված է Գործկոմի եզրակացությունից, նույն տեղում, 
նախաբանի պարբ. 3:

124 ՀԻՄԿ Հոդված 18(1)(բ)

125 Տե՛ս, օրինակ` Եվրոպայի Միություն. Եվրոպայի Միության խորհուրդ`Անդամ 
պետություններում ապաստան հայցողների ընդունելության նվազագույն 
չափանիշները սահմանող` խորհրդի հանձնարարական 2003/9/EC, 27 
հունվարի, 2003`http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcfda14.html կայքում:

126 Սեռական կողմնորոշման և սեռային ինքնության առնչությամբ մարդու 
իրավունքների միջազգային իրավունքի կիրառման վերաբերյալ 
Յոգյակարտայի սկզբունքները, 2006, սկզբունք 9. կալանքում գտնվելիս 
մարդկային վերաբերմունքի իրավունք` http://www.yogyakartaprinciples.org/
index.html կայքում:

127 ՄԻԳՀ, Մարդու իրավունքների վերաբերյալ վերապատրաստման ձեռնարկ, 
Մասնագիտական վերապատրաստումների շարք  n.7, գլուխ 5, (էջ 87-93)` 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf կայքում: 
ՄԻԳՀ, Ստամբուլյան արձանագրություն, Ձեռնարկ խոշտանգումների և այլ 
դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 
արդյունավետ հետաքննման և փաստաթղթային հիմնավորման վերաբերյալ, 
Մասնագիտական վերապատրաստումների շարք n. 8, 2001` http://www.
ouhcr.org/refworld/docid/4638aca62.html կայքում: Խոշտանգումների 
կանխարգելման ասոցիացիա, Կալանավայրերի մոնիթորիգ. գործնական 
ուղեցույց, 2004` http://www.apt.ch կայքում:
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128 Դաշնագրային առնչվող դրույթները ներառում են. ՄԱԿ ՓԳՀ-ի օրենքը 
(պարբերություն 8), որն առնչվում է 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդվածներ 
35-36 և 1967 թ, արձանագրության Հոդված 2-ում առկա` միջազգային 
պաշտպանության ՄԱԿ ՓԳՀ-ի մանդատի իրականացմանն աջակցելու` 
պետությունների պարտավորությանը: ՄԺԻԱԽ, Հոդված 45: Եվրոպական 
Միություն, Խորհրդի հանձնարարական 2004/83/EC, 29 ապրիլի, 2004` 
Երրորդ երկրների քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
որպես փախստական, կամ այլ կերպ միջազգային պաշտպանության կարիք 
ունեցող անձ որակելու և կարգավիճակի համար նվազագույն չափանիշների 
և շնորհվող պաշտպանության բովանդակության վերաբերյալ, Հոդված 35` 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4157e75e4.pdf կայքում:

129 Կան մոնիթորինգի և վերահսկման գործառույթ ունեցող  մի շարք 
միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային իրավական մարմիններ, 
ինչպես օրինակ` Խոշտանգումների կանխարգելման ենթակոմիտեն 
և կանխարգելիչ մեխանիզմները, որոնք ստեղծվել են` ի կատարումն 
Կտտանքների դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության, 2002 
(ԿԴԿԿԱ): Ազգային մեխանիզմներից են ազգային կանխարգելիչ միջոցները, 
մարդու իրավունքների ազգային կառույցները, օմբուդսմենները և/կամ ՀԿ-
ները:

130 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 25:

131 Կանոն 25(3), Բանգկոկյան կանոններ, վերը` հղում 92:

132 1951 թ. կոնվենցիայի Հոդված 27: Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ 
եզրակացություններ, վերը` հղում 48, պարբ. 24:

133 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 22:

134 Ընտանիքի և մասնավոր կյանքի իրավունքի վերաբերյալ տե՛ս վերը` հղում 62:

135 Էդվարդս, Վերադարձ հիմունքներին. Անձի ազատության և անվտանգության 
իրավունքը և «Կալանքի այլընտրանքները», վերը` հղում 4, էջ 1:

136 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
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պարբ. 29:

137 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 30:

138 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 31:

139 Համընդհանուր կլոր սեղանի ամփոփիչ եզրակացություններ, վերը` հղում 48, 
պարբ. 14:.
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 Կարևոր   
ինտերնետային հասցեներ

Ուղեցույցը կարող եք գտնել  http://www.unhcr.org/refworld/
docid/503489533b8.html  հասցեով:

Կալանքի վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք 
գտնել Refworld կայքէջում` http://www.unhcr.org/refworld/
detention.html  հասցեով:

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի փորձագիտական ժողովների ամփոփիչ 
եզրակացությունների ժողովածու. ի նշանավորումն 
փախստականների և ապաքաղաքացիության մասին 
կոնվենցիաների, 2010-2011.http://www.unhcr.org/4fe31cff9.
html  հասցեով:

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կայքէջ` http://www.unhcr.org
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Տեքստում օգտագործված  
հայերեն հապավումերի ցանկը

HRC
Human Rights Committee

ՄիՀ
Մարդու իրավունքների  
հանձնաժողով

ACHR
American Convention on Human 
Rights

ՄիԱԿ
Մարդու իրավունքների մասին 
ամերիկյան կոնվենցիա

WGAD
Working Group on Arbitrary 
Detention

ԿԿԱԽ
Կամայական կալանքի առնչությամբ 
աշխատանքային խումբ

ECtHR
European Court on Human Rights

ՄիԵԴ
Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարան

ACHPR
African Charter on Human and 
Peoples’ Rights

ՄԺիԱԽ
Մարդու և  ժողովուրդների 
իրավունքների աֆրիկյան խարտիա

ECHR
European Convention on Human 
Rights

ՄիԵԿ
Մարդու իրավունքների մասին 
եվրոպական կոնվենցիա

CFREU
Charter of Fundamental Rights of the 
European Union

ԵՄՀիԽ
Եվրոպական Միության՝ հիմնարար 
իրավունքների խարտիա

IDC
International Coalition against 
Detention

ԿՄԿ
Կալանքի դեմ միջազգային կոալիցիա
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UDHR
Universal Declaration of Human 
Rights

ՄիՀՀ
Մարդու իրավունքների 
համընդհանուր հռչակագիր

ICESCR
International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

ՏՍՄիՄԴ
Տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային իրավունքների մասին 
միջազգային դաշնագիր

CEDAW
Committee on Elimination of 
Discrimination against Women

ԿԽՎՀ
Կանանց դեմ խտրականության 
վերացման հանձնաժողով

CMW
Committee on Migrant Workers

ՄԱՀ
Միգրանտ աշխատողների հարցերով 
հանձնաժողով

OHCHR
Office of the High Commissioner for 
Human Rights

ՄիԳՀԳ
Մարդու իրավունքների հարցերով 
գերագույն հանձնակատարի 
գրասենյակ

CRPD
Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities

ՀիԿ
Հաշմանդամների իրավունքների 
մասին կոնվենցիա

CERD
Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination

ՌԽՎՀ
Ռասայական խտրականության 
վերացման հարցերով հանձնաժողով

EHRR
European Human Rights Reports

ՄիԵԶ
Մարդու իրավունքների մասին 
եվրոպական զեկույցներ

ICRPD
International Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities

ՀիՄԿ
Հաշմանդամների իրավունքների 
մասին միջազգային կոնվենցիա
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OPCAT
Optional Protocol to the Convention 
against Torture

ԿԴԿԿԱ
Կտտանքների դեմ կոնվենցիայի 
կամընտիր արձանագրություն

CAT
Committee against Torture

ԿԴՀ
Կտտանքների դեմ հանձնաժողով

CRC
Convention on the Rights of the Child

ԵիԿ
Երեխայի իրավունքների մասին 
կոնվենցիա
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