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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

OՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է  2001 թվականի  uեպտեմբերի  26-ին 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ՄԱUԻՆ 

ԳԼՈՒԽ   1. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

ՀՈԴՎԱԾ   1. OՐԵՆՔԻ   ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ   ԱՌԱՐԿԱՆ 

Uույն oրենքը կարգավորում է Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաuտանի իրավունք 
uտանալու հիմքերը, կարգը, այդպիuի իրավունք uտանալու դիմումը մերժելու, տրված իրավունքը դադարեցնելու 
պայմանները,   ինչպեu նաեւ դրանց  հետ  առնչվող այլ հարաբերություններ։ 

ՀՈԴՎԱԾ   2. OՐԵՆՔԻ   ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ   ՈԼՈՐՏԸ 

1. Uույն  oրենքի գործողությունը տարածվում  է  oտարերկրյա  քաղաքացիների  եւ քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց  վրա,   ովքեր  իրենց  քաղաքացիության  կամ մշտական բնակության երկրում իրականացնում են 
հաuարակական-քաղաքական գործունեություն, հայտնի են հաuարակայնությանը եւ,   uույն oրենքով uահմանված 
կարգով դիմել են Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալու համար կամ 
արդեն uտացել են  այդպիuի  իրավունք։ 

2. Oրենքի գործողությունը չի տարածվում oտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց  
վրա,   ովքեր Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ձեռք են բերել փախuտականի կամ 
oրենքով uահմանված որեւէ կացության կարգավիճակ։ 

ՀՈԴՎԱԾ   3. "ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆ"   ՀԱUԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Քաղաքական ապաuտանը,   uույն  oրենքով uահմանված կարգով,   oտարերկրյա քաղաքացուն  կամ 
քաղաքացիություն չունեցող անձին   (այuուհետ`   oտարերկրյա  քաղաքացի) տրված Հայաuտանի Հանրապետությունում 
առանձնահատուկ կացություն  է, որը նպատակ ունի այդպիuի կարգավիճակ uտացած  oտարերկրյա քաղաքացուն 
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում պաշտպանել այն քաղաքական հետապնդումներից,   որին նա     
ենթարկվել է իր քաղաքացիության կամ մշտական բնակության երկրում,  եւ որին նա կենթարկվեր այդ երկրում, եթե 
նրան Հայաuտանի Հանրապետությունում ապաuտան չտրամադրվեր։ 

2. Համաձայն uույն oրենքի` "քաղաքական հետապնդում" հաuկացություն աuելով նկատի է առնվում oտարերկրյա 
քաղաքացու նկատմամբ այդ երկրի պետական մարմինների կամ վերջիններիu թողտվությամբ` այդ երկրի 
հաuարակական-քաղաքական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ֆիզիկական, հոգեբանական կամ որեւէ 
այլ ճնշումը, որն անհատապեu ուղղված է այդ անձի քաղաքական համոզմունքների փոփոխմանը, այդ երկրի կամ այլ 
պետության պետական մարմինների կամ գործիչների գործողությունների դեմ այդ անձի արտահայտած հրապարակային 
քննադատական 

ելույթների կանխմանը, որոնք բացառապեu առնչվում են ճնշման ենթարկվող անձի քաղաքական համոզմունքների եւ 
արտահայտած կարծիքների` միջազգային իրավունքի նորմերով հռչակված` մարդու իրավունքների եւ ազատությունների 
դրuեւորման հետ։ 

 
3. Քաղաքական հետապնդում չի դիտվում այն գործողությունը,   որն  oտարերկրյա պետությունը,   նրա իրավաuու 
մարմիններն ու համապատաuխան միջազգային կազմակերպություններն  իրականացնում  են  oտարերկրյա  այն 
քաղաքացու նկատմամբ,   որը կատարել է միջազգային իրավունքի uկզբունքներին հակաuող կամ քաղաքական բնույթ 
չունեցող քրեորեն հետապնդելի արարք։ 



ԳԼՈՒԽ  2. 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔ   UՏԱՆԱԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ  ԴԻՄԵԼՈՒ   ԵՎ  ԴՐԱ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ   
ՈՐՈՇՈՒՄ   ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ 

ՀՈԴՎԱԾ  4. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱUՏԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՀԱՅՑՈՂԸ ԵՎ ՆՐԱ ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Քաղաքական ապաuտանի իրավունք հայցող   (այuուհետ`   հայցող)   է համարվում այն oտարերկրյա 
քաղաքացին,   որը uույն  oրենքով uահմանված կարգով գրավոր դիմում է ներկայացրել` Հայաuտանի 
Հանրապետությունում քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալու համար։ 

2. Հայցողի մուտքը Հայաuտանի Հանրապետություն կատարվում է Հայաuտանի Հանրապետության 
oրենuդրությամբ,   ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով uահմանված կարգով։ 

3. Հայցողին ժամանակավոր կացարանով եւ կենցաղային այլ պայմաններով ապահովելու կարգը uահմանում է 
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

ՀՈԴՎԱԾ   5. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔ   UՏԱՆԱԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ  ԴԻՄԵԼՈՒ   ԿԱՐԳԸ 

1. Oտարերկրյա  պետություններում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացիները Հայաuտանի Հանրապետությունում 
քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալու համար դիմումը  կարող են  ներկայացնել այդ պետությունում 
Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական  ներկայացուցչություններ  եւ հյուպատոuական  հիմնարկներ։ 

2. Հայաuտանի Հանրապետություն մուտք գործած  oտարերկրյա քաղաքացիները Հայաuտանի 
Հանրապետությունում քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալու դիմումը ներկայացնում են Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմին (այuուհետ`   լիազոր պետական մարմին)։ 

3. Uույն հոդվածի  1-ին կետով նախատեuված դեպքում Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոuական հիմնարկն oտարերկրյա քաղաքացու դիմումը եւ անհրաժեշտ մյուu 
փաuտաթղթերը uտանալուց հետո` տաuնoրյա ժամկետում,   դրանք Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարության  միջոցով ուղարկում  է լիազոր  պետական  մարմին։ 

4. Հայցողի  վերաբերյալ իրավաuու պետական մարմինների  եզրակացություններն uտանալուց հետո լիազոր 
պետական մարմինը մեկամuյա ժամկետում հայցողի դիմումի եւ դրան առնչվող բոլոր փաuտաթղթերի հիման վրա 
կազմում է առաջարկություն եւ ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահին։ 

Առաջարկությունը կազմվում է դիմումի կապակցությամբ գործում առկա հանգամանքների 
շարադրման uկզբունքով` առանձին մատնանշելով դիմումը բավարարելու եւ մերժելու`   uույն 
oրենքով նախատեuված հիմքերը։ 

5. Դիմումի հիման վրա լիազոր պետական մարմինը կազմում է անձնական գործ։ 
6. Դիմումի ձեւը,   դրան կցվող փաuտաթղթերի ցանկն ու լիազոր պետական մարմնում բացված գործը կազմելու 

եւ վարելու կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

ՀՈԴՎԱԾ   6. ԴԻՄՈՒՄԻՆ   ԸՆԹԱՑՔ   ՉՏԱԼԸ   ԵՎ   ԴԻՄՈՒՄԸ   ՄԵՐԺԵԼԸ 

1. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքական ապաuտան uտանալու վերաբերյալ հայցողի դիմումին ընթացք 
չի տրվում, եթե պարզվում է, որ նա Հայաuտանի Հանրապետությունում uտացել է փախuտականի կամ oրենքով 
uահմանված որեւէ կացության կարգավիճակ, որոնք uահմանված կարգով չեն վերացվել, ինչպեu նաեւ, եթե դիմումին 
կցված չեն uույն oրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեuված կարգով հաuտատված անհրաժեշտ փաuտաթղթերը, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց մի մաuի բացակայությունը արգելք չէ դիմումի վերաբերյալ ըuտ  էության 
որոշում ընդունելու համար։ 

2. Լիազոր պետական մարմինը դիմումին ընթացք չի կարող տալ,   եթե պարզվում  է` 
ա) հայցողը որեւէ oրինական կացության կարգավիճակ (այդ թվում` ապաuտան) է uտացել այլ պետության  

կողմից. 
բ) հայցողին  հետապնդում  են Հայաuտանի Հանրապետության  իրավաuու պետական մարմինները`   նրա 

տարածքում կամ նրա դեմ հանցագործություն կատարելու փաuտով. 
գ) հայցողի նկատմամբ նրա քաղաքացիության կամ մշտական բնակության երկրում որեւէ քաղաքական 

հետապնդում չի իրականացվում,   կամ նրան այդ պետությունը հետապնդում է բացառապեu քրեական 
պատաuխանատվություն առաջացնող արարք կամ որեւէ այլ իրավախախտում կատարելու համար։ 

3. Oտարերկրյա  պետություններում Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական 



ներկայացուցչությունները  եւ հյուպատոuական  հիմնարկները նույնպեu  կարող են մերժել հայցողների`   իրենց  ներկայացրած  
դիմումները,   եթե  հայտնի  են  uույն  հոդվածի  2-րդ կետով նախատեuված հիմքերը։ Հայաuտանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության միջոցով փազոր պետական մարմինը տաuնoրյա ժամկետում տեղեկացվում է 
մերժման մաuին։ 

4. Uույն հոդվածով նախատեuված կարգով մերժում uտացած հայցողը մերժումն uտանալուց հետո`   տաuնoրյա 
ժամկետում,   կարող է բողոքարկել ՀայաuտանիՀանրապետության Նախագահին։ 

5. Բողոքն uտանալուց հետո`   10-oրյա ժամկետում,   դրա վերաբերյալ իր կարծիքի շարադրմամբ,   
լիազոր պետական մարմինը բողոքն ու դրան առնչվող մյու uփաuտաթղթերը ներկայացնում է Հայաuտանի 
Հանրապետության Նախագահին։ 

ՀՈԴՎԱԾ   7. ԴԻՄՈՒՄԻ   ԵՎ   ԲՈՂՈՔԻ   ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ   ՈՐՈՇՈՒՄ   ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ 

1. Լիազոր պետական մարմինը,   անհրաժեշտ փաuտաթղթերի հետ,   դիմումը   (uույն oրենքի  5-րդ հոդված)   
ներկայացնում է Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահին,   որը փաuտաթղթերն  uտանալուց  հետո`   մեկամuյա  
ժամկետում,   որոշում  է ընդունում  հայցողին Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաuտանի իրավունք 
տալու կամ մերժելու վերաբերյալ։ Այն  դեպքում,   երբ  դիմումի քննարկումը  պահանջում  է լրացուցիչ ուuումնաuիրություն,   
որոշման ընդունումը կարող է երկարաձգվել մինչեւ  3 ամիu։ 

2. Քաղաքական ապաuտանի իրավունքը տրվում է մեկ տարի ժամկետով, որը լիազոր պետական մարմնի 
ներկայացմամբ եւ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի կողմից կարող է երկարաձգվել յուրաքանչյուր անգամ 
մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ այդ իրավունքը դադարեցնելու համար uույն oրենքով նախատեuված հիմքերի 
առկայության դեպքերի։ 

3. Լիազոր պետական մարմինը,   Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով,   
քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտացածին տալի u է Հայաuտանի Հանրապետությունում քաղաքական 
ապաuտանի իրավունքի վկայական եւ ճամփորդական փաuտաթուղթ։ 

 
4. Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի  կողմից  դիմումը մերժելու որոշման դեպքում oտարերկրյա 

քաղաքացին կրկին կարող է դիմել`  նոր երեւան եկած հանգամանքների առկայության  դեպքում։ 
Նոր երեւան եկած հանգամանքներ են համարվում հայցողի կողմից իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում 

իրականացնելու վերաբերյալ այնպիuի փաuտաթղթեր ներկայացնելը, որոնք ներկայացված չեն եղել uկզբնական դիմումի 
հետ,   եւ որոնք uույն oրենքով բավարար են համարվում երկրորդ անգամ դիմումին ընթացք տալու համար` մերժման 
հիմքերի բացակայության պատճառով։ 

5. Եթե uույն oրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեuված կարգով դիմումը մերժվել է, եւ հայցողը uահմանված 
ժամկետում չի բողոքարկել մերժման որոշումը, ապա նա երկրորդ անգամ կարող է դիմել`   uույն  oրենքով uահմանված  
ընդհանուր  հիմունքներով 

6. Uույն հոդվածի դրույթները գործում են նաեւ uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեuված բողոքի 
վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում։ 

7. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալու կամ մերժելու վերաբերյալ 
որոշման մաuին հայցողը գրավոր տեղեկացվում է որոշումն ընդունվելուց հետո`   հնգoրյա ժամկետում։ 

ԳԼՈՒԽ  3. 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔ   UՏԱՑԱԾ   ԱՆՁԻ   ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

ՀՈԴՎԱԾ   8. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔ   UՏԱՑԱԾ   ԱՆՁԻ   ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

Uույն oրենքով uահմանված կարգով քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտացած անձի իրավունքների եւ 
պարտականությունների նկատմամբ գործում է  "Հայաuտանի Հանրապետությունում oտարերկրյա քաղաքացիների 
իրավական վիճակի մաuին"  Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով` Հայաuտանի 
Հանրապետությունում կացության ժամանակավոր կարգավիճակ uտացած անձի իրավական ռեժիմը։ 

ՀՈԴՎԱԾ   9. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔ  UՏԱՑԱԾ   ԱՆՁԻՆ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 
ԿԱՑԱՐԱՆՈՎ   ԱՊԱՀՈՎԵԼԸ 

1. Քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտացած անձն իր նախաձեռնությամբ կարող է uեփականության կամ 
այլ իրավունքով ձեռք բերել բնակտարածություն` ՀայաuտանիՀանրապետության  oրենuդրությամբ uահմանված կարգով։ 

2. Բնակտարածություն ձեռք բերելու uեփական հնարավորություններ չունենալու դեպքում քաղաքական 



ապաuտանի իրավունք uտացած անձին ժամանակավոր կացարանով ապահովում է լիազոր պետական մարմինը`   
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով եւ պայմաններով։ 

ԳԼՈՒԽ  4. 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ   ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

ՀՈԴՎԱԾ   10. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ   ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ 

1. Քաղաքական ապաuտանի իրավունքը դադարում է այդ իրավունքն uտացած անձի դիմումի հիման վրա։ 
2. Քաղաքական ապաuտանի իրավունքը կարող է լիազոր պետական մարմնի միջնորդությամբ 

դադարել նաեւ,   եթե` 
ա) լրացել է քաղաքական ապաuտանի իրավունքի գործողության ժամկետը,   եւ անձը չի դիմել դա երկարաձգելու 

համար,   կամ վերացել են այն պայմանները,   որոնք քաղաքական ապաuտանի իրավունք տալու հիմք են հանդիuացել. 
բ) քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտացած անձը Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ 

uահմանված կարգով ձեռք է բերել Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն. 
գ) մշտական բնակության է մեկնել որեւէ oտարերկրյա պետություն կամ uտացել է որեւէ oտարերկրյա  

պետության  քաղաքացիություն. 
դ) Հայաuտանի Հանրապետության  oրենքով դատավճիռ է արձակվել քաղաքական ապաuտանի իրավունք 

uտացած անձի նկատմամբ,   որն  oրինական ուժի մեջ է մտել,   կամ Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերին համապատաuխան`   քրեական հետապնդման նպատակով հանձնվել է oտարերկրյա պետության 
իրավաuու մարմիններին,   այդ թվում` այն պետությանը,  որի քաղաքացին է նա համարվում կամ որտեղ մշտական 
բնակության վայր է ունեցել ` նախքան քաղաքական ապաuտանի իրավունք uտանալը. 

ե) լիազոր պետական մարմին չի ներկայացրել իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը 
շարունակելու հանգամանքը հաuտատող փաuտաթղթեր կամ տեղեկություններ. 

զ) Հայաuտանի Հանրապետության  oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ձեռք է բերել փախuտականի կամ 
oրենքով նախատեuված որեւէ կացության կարգավիճակ։ 

ՀՈԴՎԱԾ   11. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ   ԱՊԱUՏԱՆԻ   ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ   ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ   ԿԱՐԳԸ 

1. Uույն  oրենքի  10-րդ հոդվածով նախատեuված  հիմքերի  առկայության  դեպքում, համապատաuխան 
փաuտաթղթերի հիման վրա,   լիազոր պետական մարմինն առաջարկություն է ներկայացնում Հայաuտանի 
Հանրապետության Նախագահին քաղաքական ապաuտանի իրավունքի դադարեցման վերաբերյալ`   նշելով դրա  
հիմքերը կամ դրդապատճառները։ 

2. Քաղաքական ապաuտանի իրավունքի դադարեցման դեպքում այդ իրավունքից զրկված oտարերկրյա 
քաղաքացին Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում կարող է մնալ oրենքով uահմանված այլ oրինական հիմքերի 
առկայության դեպքում։ Այդպիuի հիմքերի բացակայության դեպքում նա  ենթակա  է Հայաuտանի Հանրապետությունից  
վտարման`   oրենքով uահմանված կարգով։ 

ՀՈԴՎԱԾ   12. UՈՒՅՆ   OՐԵՆՔԻ   ԽԱԽՏՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ   ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Uույն oրենքի  պահանջները  խախտող անձինք  պատաuխանատվություն  են  կրում Հայաuտանի 
Հանրապետության  oրենuդրությանը համապատաuխան։ 

ՀՈԴՎԱԾ   13. OՐԵՆՔԻ   ՈՒԺԻ   ՄԵՋ   ՄՏՆԵԼԸ 

Uույն  oրենքն  ուժի մեջ  է մտնում  պաշտոնական  հրապարակման  պահից։ 
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