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Մարդկանց թրաֆիքինգի հետ բախվում են բոլոր երկրները` աղքատ, 
զարգացող և զարգացած: Ըստ էության, մարդու թրաֆիքինգի զոհ կարող են 
դառնալ թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք և թե՛ երեխաներ:1 

Ելնելով մարդկանց թրաֆիքինգի համաշխարհային բնույթի հիմնախնդիր 
լինելուց՝ այն հանդիսանում է տարբեր կոնվենցիաների առարկա: Մարդկանց 
թրաֆիքինգի և դեմ պայքարը կարգավորող միջազգային իրավական հիմնական 
փաստաթղթերից է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) Անդրազգային 
կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 2000թ.-ի կոնվենցիան և դրան 
կից երկու կամընտիր արձանագրությունները` Ցամաքով, ծովով և օդով 
միգրանտների անօրինական ներմուծման դեմ ու Մարդկանց, հատկապես կանանց 
և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին2, ինչպես նաև 
Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին 2005թ.-ի Եվրոպայի 
Խորհուրդ (ԵԽ) կոնվենցիան3: Հայաստանում այս երևույթի դեմ պայքարը սկսել է 
ձևավորվել 2000-ական թթ.-ից, երբ ՀԿ-ները սկսեցին բարձրաձայնել հիմնախնդրի 
մասին: Հետագայում, 2003թ.-ին համապատասխան հոդված նախատեսվեց ՀՀ 
քրեական օրենսգրքում (ՔՕ), իսկ 2014թ.-ին ընդունվեց «Մարդկանց թրաֆիքինգի 
կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ 
օրենքը (Օրենք):  

Դրան զուգահեռ ՀՀ կառավարությունը հաստատել և հաստատում է մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագրեր: 
Դրանք նախատեսվել են 2004-2006թթ., 2007-2009թթ., 2010-2012թթ., 2013-
2015թթ., 2016-2018թթ. և 2020-2022թթ. համար: 

ՀՀ օրենսդրությունն ու քաղաքականությունը զարգանում է ապահովելով «4P» 
սկզբունքը, որն առավել արդյունավետ է նման հանցագործությունների դեմ 
պայքարում՝ 

• կանխում (prevention),
• զոհերի պաշտպանություն և աջակցություն (protection and assistance),
• դեպքի արդյունավետ քննություն (prosecution),
• համագործակցություն (partnership):

1 ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների 
«Մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը) և դրա դեմ պայքարը» ուսումնական մոդուլ. Երևան, 2016, 
էջ 5: 
2 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2003թ.-ի մարտի 25-ից: 
3 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2008թ.-ի մարտի 20-ից: 

Հակիրճ բովանդակություն



 
 

 

2 

Մարդու թրաֆիքինգի հասկացությունը նշված է թե՛ ՀՀ ՔՕ-ում, թե՛ Օրենքում և 
սահմանվում է որպես շահագործման նպատակով մարդուն հավաքագրելը, 
տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև մարդուն 
շահագործելը կամ շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը՝ բռնություն, 
խաբեություն և այլ միջոցներ կիրառելով:  

Գործնականում մարդու թրաֆիքինգի հետ հաճախ շփոթում են հետևյալ 
երևույթները, որոնք մարդու թրաֆիքինգ չեն համարվում՝ անօրինական որդեգրումը, 
օրգանների և հյուսվածքների առքուվաճառքը, երեխաների սեռական բռնությունը և 
այլն: 

ԱՄՆ պետքարտուղարությունը 2001թ.-ից պարբերաբար կազմում և 
հրապարակում է մարդկանց թրաֆիքինգի մասին տարեկան զեկույցներ՝ ներառելով 
աշխարհի բոլոր պետություններում այս երևույթի դեմ պայքարի մասին 
համապարփակ տեղեկություններ և պետությունները բաժանելով երեք խմբի:4  

2021թ.-ի հուլիսի 1-ին հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ Հայաստանը 
գտնվում է 2-րդ խմբում: 

Մարդու թրաֆիքինգի հաճախակի հանդիպող շղթան բաղկացած է հետևյալ 
փուլերից՝ հավաքագրում, փոխանցում և շահագործում:  

Մարդու թրաֆիքինգի նույնացման համար առկա են բազմաթիվ ցուցիչներ, 
որոնց համակցությամբ հնարավոր է ենթադրել, որ առկա է մարդու թրաֆիքինգ կամ 
շահագործում: 

Յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթադրի, որ նրան փորձում են ենթարկել 
թրաֆիքինգի, եթե՝  

1. Ներկայացվում են գրավիչ պայմաններ, որոնք դառնում են ավելի գրավիչ 
զոհի կողմից հրաժարման կամ մեկնման ձգձգման դեպքում, 

2. Կիրառվում են ծայրահեղ մոտեցումներ՝ թե՛ համոզելու, թե՛ պատժի կամ 
պատասխանատվության ենթարկելու զուգակցմամբ,  

3. Խոստումները չեն համապատասխանում փաստացի կատարված 
գործողություններին,  

 
4 Խումբ 1. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են թրաֆիքինգի վերացման 
համար նախատեսված նվազագույն չափորոշիչներին: 
Խումբ 2. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում նվազագույն չափորոշիչներին, 
սակայն հսկայական ջանքեր են գործադրում այդ չափորոշիչներին համապատասխանելու համար: 
Խումբ 2 հսկողության տակ գտնվող ցանկ. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ չեն 
համապատասխանում նվազագույն չափորոշիչներին, սակայն էական ջանքեր են գործադրում այդ 
չափորոշիչներին համապատասխանելու համար՝ հատուկ ոլորտներում:  
Խումբ 3. Երկրներ, որոնք ամբողջապես չեն համապատասխանում նվազագույն չափորոշիչներին և 
էական ջանքեր չեն գործադրում դրանց հասնելու համար: 
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4. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հրաժարվում է որևէ փաստաթուղթ 
ներկայացնել կամ փաստաթղթավորել պայմանավորվածությունները,  

5. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հանդիպումներին լինում է լարված, 
պարբերաբար փոխում է հանդիպման վայրը կամ պայմանավորվում է տարբեր 
վայրերում, 

6. Կիրառվում են մարդու թրաֆիքինգի ցուցիչներից առնվազն երկուսը5՝ 
ցանկացած համակցությամբ: 

Մարդու թրաֆիքինգը գենդերային տեսանկյունից ուսումնասիրելիս 
անհրաժեշտ է փաստել, որ՝ 

• թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, թե՛ տղաները և թե՛ աղջիկները կարող են 
դառնալ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ. 

• կանայք` ելնելով հասարակության մեջ ունեցած իրենց կարգավիճակից, 
ավելի խոցելի են որպես մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր, 

• թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ կանանց և աղջիկների դեպքում՝ 
հասարակությունն ավելի անհանդուրժող է և կարող է մեղադրել այդ կնոջը կամ 
աղջկան նրանց նկատմամբ կատարված հանցագործության համար՝ «մեղքը» 
տեղափոխելով հանցագործից զոհի վրա: 

Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման առաջացման պատճառները 
տարբեր են: Դրանք կարող են լինել արտաքին և ներքին: Արտաքին պատճառներից 
են՝ գործազրկությունը, աշխատաշուկայի անհավասարությունը, սոցիալ-
տնտեսական ծանր վիճակը, միգրացիան, մասնավորապես՝ անօրինական 
միգրացիան, երկրների զարգացման մակարդակների տարբերությունը, 
տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակումը, պետության կողմից ոչ 
բավարար աջակցությունը խոցելի խմբերին, գենդերային անհավասարությունը, 
ընտանեկան բռնությունը և այլն: Ներքին պատճառներից են՝ հոգեբանական, 
ֆինանսական ու սոցիալական խոցելի վիճակը, հեշտ գումար վաստակելու ձգտումը, 
չհիմնավորված բարձր ինքնագնահատականը, չափազանց վստահելիությունն 
ուրիշներին, իրազեկվածության և իրավագիտակցության ցածր մակարդակը, 
հակումը դեպի ռիսկային վարքագիծ, նախկինում տեղի ունեցած բռնության 
արդյունքում ձեռք բերած հոգեբանական տրավման և այլն: 

Անգամ եթե անձը ենթարկվել է թրաֆիքինգի կամ շահագործման, ապա 
պետությունն Օրենքով սահմանված կարգով թրաֆիքինգի զոհին տրամադրում է 
համապատասխան աջակցություն, որը ծավալներն ու տեսակները որոշվում են 
անհատական գնահատման արդյունքում: Բոլոր դեպքերում, եթե անձը ենթարկվել է 
թրաֆիքինգի կամ շահագործման կամ ունի կասկածներ դրա առնչությամբ, կամ 

 
5 Ներկայացված են սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում: 
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ենթադրում է, որ իր մերձավորն է հայտնվել նման վիճակում, ապա նա կարող է դիմել 
ստորև ներկայացված մարմիններին՝ 

1) ՀՀ ոստիկանություն - 1-02 կամ թեժ գիծ՝ 00  880000  5500  555500 
2) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) - 
թեժ գիծ՝ 111144 

Եթե գտնվում եք օտարերկրյա պետությունում՝ ԴԻՄԵՔ այդ երկրում ՀՀՀՀ  
ԴԴԵԵՍՍՊՊԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  ԿԿԱԱՄՄ  ՀՀՅՅՈՈՒՒՊՊԱԱՏՏՈՈՍՍՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  կկաամմ  աայյդդ  եերրկկրրիի  ՈՈՍՍՏՏԻԻԿԿԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ։։ 
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4. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հրաժարվում է որևէ փաստաթուղթ 
ներկայացնել կամ փաստաթղթավորել պայմանավորվածությունները,  

5. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հանդիպումներին լինում է լարված, 
պարբերաբար փոխում է հանդիպման վայրը կամ պայմանավորվում է տարբեր 
վայրերում, 

6. Կիրառվում են մարդու թրաֆիքինգի ցուցիչներից առնվազն երկուսը5՝ 
ցանկացած համակցությամբ: 

Մարդու թրաֆիքինգը գենդերային տեսանկյունից ուսումնասիրելիս 
անհրաժեշտ է փաստել, որ՝ 

• թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, թե՛ տղաները և թե՛ աղջիկները կարող են 
դառնալ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ. 

• կանայք` ելնելով հասարակության մեջ ունեցած իրենց կարգավիճակից, 
ավելի խոցելի են որպես մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր, 

• թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ կանանց և աղջիկների դեպքում՝ 
հասարակությունն ավելի անհանդուրժող է և կարող է մեղադրել այդ կնոջը կամ 
աղջկան նրանց նկատմամբ կատարված հանցագործության համար՝ «մեղքը» 
տեղափոխելով հանցագործից զոհի վրա: 

Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման առաջացման պատճառները 
տարբեր են: Դրանք կարող են լինել արտաքին և ներքին: Արտաքին պատճառներից 
են՝ գործազրկությունը, աշխատաշուկայի անհավասարությունը, սոցիալ-
տնտեսական ծանր վիճակը, միգրացիան, մասնավորապես՝ անօրինական 
միգրացիան, երկրների զարգացման մակարդակների տարբերությունը, 
տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակումը, պետության կողմից ոչ 
բավարար աջակցությունը խոցելի խմբերին, գենդերային անհավասարությունը, 
ընտանեկան բռնությունը և այլն: Ներքին պատճառներից են՝ հոգեբանական, 
ֆինանսական ու սոցիալական խոցելի վիճակը, հեշտ գումար վաստակելու ձգտումը, 
չհիմնավորված բարձր ինքնագնահատականը, չափազանց վստահելիությունն 
ուրիշներին, իրազեկվածության և իրավագիտակցության ցածր մակարդակը, 
հակումը դեպի ռիսկային վարքագիծ, նախկինում տեղի ունեցած բռնության 
արդյունքում ձեռք բերած հոգեբանական տրավման և այլն: 

Անգամ եթե անձը ենթարկվել է թրաֆիքինգի կամ շահագործման, ապա 
պետությունն Օրենքով սահմանված կարգով թրաֆիքինգի զոհին տրամադրում է 
համապատասխան աջակցություն, որը ծավալներն ու տեսակները որոշվում են 
անհատական գնահատման արդյունքում: Բոլոր դեպքերում, եթե անձը ենթարկվել է 
թրաֆիքինգի կամ շահագործման կամ ունի կասկածներ դրա առնչությամբ, կամ 

 
5 Ներկայացված են սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում: 
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ենթադրում է, որ իր մերձավորն է հայտնվել նման վիճակում, ապա նա կարող է դիմել 
ստորև ներկայացված մարմիններին՝ 

1) ՀՀ ոստիկանություն - 1-02 կամ թեժ գիծ՝ 00  880000  5500  555500 
2) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) - 
թեժ գիծ՝ 111144 

Եթե գտնվում եք օտարերկրյա պետությունում՝ ԴԻՄԵՔ այդ երկրում ՀՀՀՀ  
ԴԴԵԵՍՍՊՊԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  ԿԿԱԱՄՄ  ՀՀՅՅՈՈՒՒՊՊԱԱՏՏՈՈՍՍՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  կկաամմ  աայյդդ  եերրկկրրիի  ՈՈՍՍՏՏԻԻԿԿԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ։։ 
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Հապավումների ցանկ 

ԱՄՆ – Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 
ԱՍՀՆ - Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
ԱՄԷ - Արաբական Միացյալ Էմիրություններ 
ԱՕ – աշխատանքային օրենսգիրք 
ԳՕՍՏ – միջպետական ստանդարտ 
ԵԽ – Եվրոպայի Խորհուրդ 
ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն 
ՀԿ - հասարակական կազմակերպություն 
ՔՕ – քրեական օրենսգիրք 
ՎԻՎՕ – վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք 
ՄԱԿ – Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն 



5

Հապավումների ցանկ

ԱՄՆ – Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՍՀՆ - Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ԱՄԷ - Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
ԱՕ –աշխատանքային օրենսգիրք
ԳՕՍՏ – միջպետական ստանդարտ
ԵԽ – Եվրոպայի Խորհուրդ
ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն
ՀԿ - հասարակական կազմակերպություն
ՔՕ – քրեական օրենսգիրք
ՎԻՎՕ – վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք
ՄԱԿ – Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն

6 

Ներածություն 
(նախապատմություն, տարածվածություն, քաղաքականություն, 

պաշտոնական վիճակագրություն)
  

 

Մարդու թրաֆիքինգի երևույթն ունի հին պատմություն և լայն 
աշխարհագրություն: Այն կարելի է բնութագրել որպես ժամանակակից ստրկություն, 
որն ուղեկցվում է մարդու գրեթե բոլոր իրավունքների և ազատությունների 
ամենադաժան ոտնահարումներով ու խախտումներով: Ճիշտ է, մեր օրերում 
ստրկությունը բոլոր երկրներում ապօրինի է: Վերջին երկիրը, որտեղ ստրկությունը 
պաշտոնապես վերացվեց, Մավրիտանիան էր, ինչը տեղի է ունեցել 1980թ.-ին:6 
Սակայն երևույթը դեռ վերացված չէ, և ապօրինի լինելով, դեռ գոյություն ունի: 
Պատահական չէ, որ ներկա դրությամբ հանրությունը մարդկանց թրաֆիքինգն 
ընկալում է որպես ժամանակակից ստրկություն: Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ թե՛ թրաֆիքինգի, թե՛ ստրկության հիմքում մարդու «ապրանքայնացումն» է, 
այսինքն վերաբերմունքը որպես գույքի, որի միջոցով կարելի է եկամուտ ստանալ:7  

Մարդու թրաֆիքինգի 21-րդ դար «բարեհաջող» փոխադրման և, ըստ էության, 
ստրկության վերածննդի դրդապատճառները տարբեր են: Իհարկե, առաջին 
հերթին պետք է նշենք, որ երևույթը մեծ տարածում գտավ հետխորհրդային 
երկրների տարածքում, որտեղ քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի 
պատճառով ստեղծվեց բարդ սոցիալական իրավիճակ: Սակայն հաշվի առնելով 
այն, որ թրաֆիքինգն ունի միջազգային բնույթ, խոսել այս երևույթի մասին 
այսուհանդերձ պետք է համաշխարհային համատեքստում: Մարդկանց 
թրաֆիքինգի հետ բախվում են բոլոր երկրները` աղքատ, զարգացող և զարգացած: 
Ըստ էության, մարդու թրաֆիքինգի զոհ կարող են դառնալ թե՛ տղամարդիկ, թե՛ 
կանայք և թե՛ երեխաներ:8 Աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները ներգրավված են 
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարում՝ քաջ գիտակցելով երևույթի տարածման 
վտանգները, որոնք սպառնում են պետության կայունությանը և նպաստում 
հանցագործ ցանցերի ամրապնդմանը: Ելնելով դրանից, ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և 
հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի կողմից հուլիսի 30-ը հայտարարվել է 
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի համաշխարհային օր:  

6 ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների 
«Մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը) և դրա դեմ պայքարը» ուսումնական մոդուլ. Երևան, 2011, 
էջեր 6-8: 
7 Trafficking for forced labor. Now to monitor the recruitment of migrant workers, ILO, 2005, էջ 10: 
8 ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների 
«Մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը) և դրա դեմ պայքարը» ուսումնական մոդուլ. Երևան, 2016, 
էջ 5: 
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Ելնելով մարդկանց թրաֆիքինգի համաշխարհային բնույթի հիմնախնդիր 
լինելուց՝ այն հանդիսանում է տարբեր կոնվենցիաների առարկա: Մարդկանց 
թրաֆիքինգի և դեմ պայքարը կարգավորող միջազգային իրավական հիմնական 
փաստաթղթերից է ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ 
պայքարի 2000թ.-ի կոնվենցիան և դրան կից երկու կամընտիր 
արձանագրությունները` Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտների անօրինական 
ներմուծման դեմ ու Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի 
կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին9, ինչպես նաև Մարդկանց 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին 2005թ.-ի ԵԽ կոնվենցիան10: 

Հետագայում, 2003թ.-ին համապատասխան հոդված նախատեսվեց ՀՀ ՔՕ-ում, 
իսկ 2014թ.-ին ընդունվեց «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը (Օրենք): 
Դրան զուգահեռ ՀՀ կառավարությունը հաստատել և հաստատում է մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագրեր: 
Դրանք նախատեսվել են 2004-2006թթ., 2007-2009թթ., 2010-2012թթ., 2013-
2015թթ., 2016-2018թթ. և 2020-2022թթ. համար: Օրենքի ընդունումից հետո 
անհրաժեշտություն էր առաջացել ձևավորել համապատասխան 
ենթաօրենսդրական դաշտը, ինչին միտված գործողություններ նախատեսվեցին 
2015թ.-ի մարտի 18-ի N210-Ա ՀՀ վարչապետի որոշմամբ և նախագծվեցին մոտ 10 
իրավական ակտեր: 

9 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2003թ.-ի մարտի 25-ից: 
10 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2008թ.-ի մարտի 20-ից: 

Հայաստանում այս երևույթի դեմ 
պայքարը սկսել է ձևավորվել 2000-
ական թթ.-ից, երբ ՀԿ-ները սկսեցին 
բարձրաձայնել հիմնախնդրի մասին:
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Հարկ է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությունն ու քաղաքականությունը զարգանում է 
ապահովելով ««44PP»» սկզբունքը, որն առավել արդյունավետ է նման 
հանցագործությունների դեմ պայքարում՝ 

• կկաաննխխոոււմմ  ((pprreevveennttiioonn)),,  
• զզոոհհեերրիի  պպաաշշտտպպաաննոոււթթյյոոււնն  ևև  աաջջաակկցցոոււթթյյոոււնն  ((pprrootteeccttiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee)),,  
• դդեեպպքքիի  աարրդդյյոոււննաավվեետտ  քքննննոոււթթյյոոււնն  ((pprroosseeccuuttiioonn)),,  
• հհաամմաագգոորրծծաակկցցոոււթթյյոոււնն  ((ppaarrttnneerrsshhiipp))::  

Հայաստանում մարդու թրաֆիքինգի դեպքերի քանակը տարեցտարի 
տատանվում է և յուրաքանչյուր տարի հարուցվել են հետևյալ թվով քրեական 
գործեր՝ 2010թ.-ին՝ 11, 2011թ.-ին՝ 8, 2012թ.-ին՝ 19, 2013թ.-ին՝ 12, 2014թ.-ին՝ 9, 
2015թ.-ին՝ 14 (վարույթում 21՝ 7-ը փոխանցված 2014թ.-ից), 2016թ.-ին՝ 10 
(վարույթում 17՝ 5-ը փոխանցված, 2-ը վերսկսված), 2017թ.-ին՝ 9 (վարույթում 17՝ 4-ը 
փոխանցված, 4-ը վերսկսված), 2018թ.-ին՝ 7 (վարույթում 9՝ 2-ը փոխանցված), 
2019թ.-ին՝ 11 (վարույթում 16՝ 5-ը փոխանցված) և 2020թ.-ին՝ 1011: 

Առհասարակ ՀՀ-ում գրանցվում են թրաֆիքինգի ինչպես ներքին դեպքեր, երբ 
ՀՀ քաղաքացին շահագործվում է ՀՀ-ում, այնպես էլ անդրազգային, երբ ՀՀ 
քաղաքացին շահագործվում է արտերկրում, մասնավորապես գրանցվել են դեպքեր 
Թուրքիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (ԱՄԷ), Ռուսաստանի 
Դաշնությունում, Շրի-Լանկայում և այլն, կամ օտարերկրյա քաղաքացիները 
շահագործվում են ՀՀ-ում (ՀՀ-ում շահագործվել են Ուզբեկստանի, Ուկրաինայի, 
Ռուսաստանի Դաշնության և Չինաստանի քաղաքացիներ): ՀՀ-ում գրանցվել են 
աշխատանքային և սեռական շահագործման դեպքեր, ինչպես նաև օրգանների 
կորզմամբ թրաֆիքինգ: Զոհերի տարիքը տատանվել է 10 տարեկանից մինչև 63 
տարեկան: Զոհեր եղել են թե՛ կանայք (դեպքերի գերակշռող մեծամասնությունը), թե՛ 
տղամարդիկ, թե՛ երեխաները: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
11 Ներկայացվում է ՀՀ քննչական կոմիտեի տրամադրված տեղեկատվության, հրապարակումների և 
հարցազրույցների: 
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1. Մարդու թրաֆիքինգի հասկացությունն ու բնութագիրը

1.1. Մարդու թրաֆիքինգի հասկացությունը և 
հատկանիշները 

Մարդու թրաֆիքինգի հասկացությունը նշված է թե՛ ՀՀ ՔՕ-ում, թե՛ Օրենքում: ՀՀ 
ՔՕ 132-րդ հոդվածը նախատեսում է. «Մարդու թրաֆիքինգը` շահագործման 
նպատակով մարդուն հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ 
ստանալը, ինչպես նաև մարդուն շահագործելը կամ շահագործման վիճակի մեջ 
դնելը կամ պահելը՝ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն12 
գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ հարկադրանքի այլ ձևերով, 
առևանգման, խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու, իշխանությունը կամ 
վիճակի խոցելիությունը օգտագործելու կամ նրան վերահսկող անձի հետ 
համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով նյութական կամ այլ օգուտ տալու կամ 
ստանալու կամ այդպիսիք խոստանալու միջոցով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից ութ տարի ժամկետով` գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք 
տարի ժամկետով, կամ առանց դրա:»: 

Համաձայն ՀՀ ՔՕ 132.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ շահագործման նպատակով 
երեխային, հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքի բնույթն ու 
նշանակությունն ամբողջությամբ կամ մասամբ գիտակցելու կամ դա ղեկավարելու 
հնարավորությունից զրկված անձին հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, 
թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ 
պահելը` պատժվում է ազատազրկմամբ` յոթից տասը տարի ժամկետով` գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք 
տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

Ինչպես երևում է սահմանումից՝ մարդու թրաֆիքինգը հնարավոր է 
ներկայացնել 3 բաղադրչներով, որոնցից յուրաքանչյուրից առնվազն մեկ 
հատկանիշ պետք է առկա լինի որպեսզի արարքը համարվի մարդու թրաֆիքինգ 
(Գծապատկեր 1): 

12 Կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելը ՀՀ-ում հանդիսանում է 
մարդու թրաֆիքինգի ծանրացնող հանգամանք: 
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Գծապատկեր 1. Մարդու թրաֆիքինգի բաղադրիչները  
 

գգոորրծծոողղոոււթթյյոոււնն  ++  կկաատտաարրմմաանն  եեղղաաննաակկ//  մմիիջջոոցց  ++  ննպպաատտաակկ՝՝  շշաահհաագգոորրծծոոււմմ  

հավաքագրել 
 

 կյանքի կամ առողջության 
համար ոչ վտանգավոր 
բռնություն գործադրել կամ 
դրա սպառնալիքը  

 հարկադիր 
աշխատանքը կամ 
ծառայությունները 
 

տեղափոխել 
 

 հարկադրանքի այլ ձևեր 
 

 ստրկության կամ 
ստրկությանը նմանվող 
վիճակի մեջ դնելը 

փոխանցել  հարկադրանքի այլ ձևեր 
 

 առքը կամ վաճառքը 
 

թաքցնել 
 

 առևանգում 
 

 պոռնկության 
շահագործումը կամ 
սեքսուալ շահագործման 
այլ ձևերը 

ստանալ 
 

 խաբեություն 
 

 օրգանները կամ 
հյուսվածքները վերցնելը 

  վստահության չարաշահում   

  իշխանության օգտագործում   

  վիճակի խոցելիության 
օգտագործում 

  

  վերահսկող անձի հետ 
համաձայնություն ձեռք 
բերելու նպատակով 
նյութական կամ այլ օգուտ 
տալ, ստանալ կամ 
խոստանալ 
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Առհասարակ մարդու թրաֆիքինգի միջոցներն են` 

- կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր (որպես ծանրացնող` նաև
վտանգավոր) բբռռննոոււթթյյոոււնն  գգոորրծծաադդրրեելլըը  կկաամմ  բբռռննոոււթթյյոոււնն  գգոորրծծաադդրրեելլոոււ  սսպպաառռննաալլիիքքըը,,  

-- հհաարրկկաադդրրաաննքքիի  աայյլլ  ձձևևեերրըը,,
--աառռևևաաննգգոոււմմըը,,
--խխաաբբեեոոււթթյյոոււննըը  կկաամմ  վվսստտաահհոոււթթյյաանն  չչաարրաաշշաահհոոււմմըը,,
-- իիշշխխաաննոոււթթյյոոււննըը  կկաամմ  վվիիճճաակկիի  խխոոցցեելլիիոոււթթյյոոււնննն  օօգգտտաագգոորրծծեելլըը,,
- զոհին վերահսկող անձի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով

ննյյոոււթթաակկաանն  կկաամմ  աայյլլ  օօգգոոււտտ  տտաալլըը  կկաամմ  սստտաաննաալլըը,,  
- զոհին վերահսկող անձի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով

ննյյոոււթթաակկաանն  կկաամմ  աայյլլ  օօգգոոււտտ  տտաալլոոււ  կկաամմ  սստտաաննաալլոոււ  խխոոսստտոոււմմըը1133:: 

ՀՀ ՔՕ թե՛ 132-րդ, թե՛ 132.2-րդ հոդվածով նախատեսված 
հանցագործությունների այլընտրանքային գործողություններն են` հավաքագրելը, 
տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը, uտանալը, շահագործելը, շահագործման 
վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը: 

ՀՀաավվաաքքաագգրրեելլըը զոհի համաձայնությունը ստանալուն ուղղված գործողություն 
կամ գործունեություն է, այսինքն՝ որոշակի հատկանիշների հիման վրա անձին 
հասարակությունից առանձնացնելը և/կամ ցուցակագրելը, որի նպատակն է 
հանդիսանում զոհի շահագործումը: 

ՏՏեեղղաափփոոխխեելլըը ենթադրում է զոհին մեկ վայրից այլ վայր տեղափոխելը երկրի 
ներսում (ներքին թրաֆիքինգ կամ շահագործում) կամ երկրից դուրս (անդրազգային 
թրաֆիքինգ կամ շահագործում)՝ հետագա շահագործման նպատակով: 

ՓՓոոխխաաննցցեելլըը նշանակում է զոհին թողնել այլ անձանց տրամադրության 
(վերահսկողության) տակ` նրան վաճառելուց կամ այլ եղանակով օտարելուց հետո 
(նվիրատվություն, պարտքի մարում, վնասի փոխհատուցում, վարձակալություն, 
փոխանակություն և այլն): 

ՍՍտտաաննաալլըը ենթադրում է գործարքի արդյունքում թրաֆիքինգի զոհի ձեռք բերում, 
որը նույնպես կարող է լինել հատուցելի կամ անհատույց, որոշակի ժամկետով կամ 
անժամկետ, որոշակի պայմաններով կամ առանց դրանց: 

ԹԹաաքքցցննեելլնն ուղղված է թրաֆիքինգի զոհին հասարակությունից առանձնացված 
պահելուն, նրան քողարկված կամ անտեղյակ պահելուն՝ կիրառելով թաքստոցներ 
կամ այլ շինություններ ու տարածքներ, անգամ՝ հասարակական: 

ՇՇաահհաագգոորրծծեելլըը բուն շահագործման գործողություններին մասնակից դարձնելն 

13 Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան Ա., Պետրոսյան Տ. ՀՀ-ում մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման դեմ պայքարի իրավական հիմունքները /երկրորդ վերահրատարակություն/ Դ. 
Թումասյանի խմբագրությամբ: Երևան, Ասողիկ, 2013, էջեր 43-44: 
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է: Շահագործելը նշանակում է, որ զոհը փաստացի սկսում է կատարել
շահագործողների կամ երրորդ անձանց օգտին աշխատանք, մատուցել
ծառայություն, զոհից վերցվում են օրգաններ կամ հյուսվածքներ, նա կատարում է
պահանջվող այլ գործողություններ:

ԱԱննձձիինն շշաահհաագգոորրծծմմաանն մմեեջջ դդննեելլնն արտահայտվում է նրանում, որ նա դրվում է
այնպիսի վիճակի (դրության) մեջ, որում չշահագործվելուն այլընտրանք չունի:

ՇՇաահհաագգոորրծծմմաանն մմեեջջ պպաահհեելլնն արդեն շահագործվող անձին այդ վիճակից դուրս
գալու արգելքն է:

1.2. Մարդու թրաֆիքինգի հիմնական ձևերը

Մարդու թրաֆիքինգը դասակարգվում է տարբեր հիմքերով ու
հատկանիշներով: Օրինակ՝ պայմանավորված զոհի տեղափոխմամբ
տարանջատում են ներքին թրաֆիքինգ կամ շահագործում և անդրազգային
թրաֆիքինգ կամ շահագործում: 

Սակայն առավել տարածված է թրաֆիքինգի դասակարգումն ըստ
շահագործման ձևերի: Այդ դասակարգման համաձայն տարբերում ենք հետևյալ
ձևերը՝

ՀՀաարրկկաադդիիրր աաշշխխաատտաաննքք կկաամմ ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերր.. Հարկադիր կամ պարտադիր
աշխատանքը` որևէ պատժի սպառնալիքի տակ անձից պահանջվող որևէ
աշխատանքը կամ ծառայությունն է14, որի համար այդ անձը կամավոր չի
առաջարկել իր ծառայությունները, բացառությամբ հարկադիր կամ պարտադիր

14 Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքը չի ներառում`
ա) պարտադիր զինվորական ծառայության մասին օրենքով պահանջվող և զուտ զինվորական
բնույթի ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն,
բ) ինքնակառավարվող երկրի քաղաքացիների սովորական քաղաքացիական
պարտականությունների մաս կազմող ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն,
գ) դատարանի կայացրած դատավճռով անձից պահանջվող ցանկացած աշխատանք կամ
ծառայություն` այն պայմանով, որ այդ աշխատանքը կամ ծառայությունը կատարվի պետական
մարմնի վերահսկողության կամ հսկողության ներքո, և որ նշված անձը չփոխանցվի կամ չհանձնվի
մասնավոր անձանց, ընկերությունների կամ ընկերակցությունների տնօրինմանը,
դ) արտակարգ իրավիճակների պայմաններում պահանջվող ցանկացած աշխատանք կամ
ծառայություն, այսինքն` պատերազմի, տարերային աղետի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում, 
ինչպիսիք են հրդեհները, ջրհեղեղները, սովը, երկրաշարժը, սուր համաճարակները կամ տնային
կենդանիների համաճարակները, կենդանիների, միջատների կամ մակաբույծների հարձակումները և
ընդհանրապես այն իրավիճակները, որոնց դեպքում վտանգի են ենթարկվում կամ կարող են
ենթարկվել ամբողջ բնակչության կամ նրա մի մասի կյանքը կամ նորմալ կենսապայմանները,
ե) համայնքային բնույթի փոքր ծավալի աշխատանքները, որոնք կատարվում են տվյալ համայնքի
անդամների անմիջական օգուտի համար, և որոնք, հետևաբար, կարող են համարվել համայնքի
անդամների սովորական քաղաքացիական պարտականություններ` պայմանով, որ համայնքի
անդամները կամ նրանց անմիջական ներկայացուցիչներն իրավունք ունենան այդ աշխատանքների
նպատակահարմարության վերաբերյալ արտահայտել իրենց կարծիքը:
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Առհասարակ մարդու թրաֆիքինգի միջոցներն են` 

- կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր (որպես ծանրացնող` նաև 
վտանգավոր) բբռռննոոււթթյյոոււնն  գգոորրծծաադդրրեելլըը  կկաամմ  բբռռննոոււթթյյոոււնն  գգոորրծծաադդրրեելլոոււ  սսպպաառռննաալլիիքքըը,,  

--  հհաարրկկաադդրրաաննքքիի  աայյլլ  ձձևևեերրըը,,  
--  աառռևևաաննգգոոււմմըը,,  
--  խխաաբբեեոոււթթյյոոււննըը  կկաամմ  վվսստտաահհոոււթթյյաանն  չչաարրաաշշաահհոոււմմըը,,  
--  իիշշխխաաննոոււթթյյոոււննըը  կկաամմ  վվիիճճաակկիի  խխոոցցեելլիիոոււթթյյոոււնննն  օօգգտտաագգոորրծծեելլըը,,  
- զոհին վերահսկող անձի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով 

ննյյոոււթթաակկաանն  կկաամմ  աայյլլ  օօգգոոււտտ  տտաալլըը  կկաամմ  սստտաաննաալլըը,,  
- զոհին վերահսկող անձի հետ համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով 

ննյյոոււթթաակկաանն  կկաամմ  աայյլլ  օօգգոոււտտ  տտաալլոոււ  կկաամմ  սստտաաննաալլոոււ  խխոոսստտոոււմմըը1133:: 

ՀՀ ՔՕ թե՛ 132-րդ, թե՛ 132.2-րդ հոդվածով նախատեսված 
հանցագործությունների այլընտրանքային գործողություններն են` հավաքագրելը, 
տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը, uտանալը, շահագործելը, շահագործման 
վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը: 

ՀՀաավվաաքքաագգրրեելլըը զոհի համաձայնությունը ստանալուն ուղղված գործողություն 
կամ գործունեություն է, այսինքն՝ որոշակի հատկանիշների հիման վրա անձին 
հասարակությունից առանձնացնելը և/կամ ցուցակագրելը, որի նպատակն է 
հանդիսանում զոհի շահագործումը: 

ՏՏեեղղաափփոոխխեելլըը ենթադրում է զոհին մեկ վայրից այլ վայր տեղափոխելը երկրի 
ներսում (ներքին թրաֆիքինգ կամ շահագործում) կամ երկրից դուրս (անդրազգային 
թրաֆիքինգ կամ շահագործում)՝ հետագա շահագործման նպատակով: 

ՓՓոոխխաաննցցեելլըը նշանակում է զոհին թողնել այլ անձանց տրամադրության 
(վերահսկողության) տակ` նրան վաճառելուց կամ այլ եղանակով օտարելուց հետո 
(նվիրատվություն, պարտքի մարում, վնասի փոխհատուցում, վարձակալություն, 
փոխանակություն և այլն):  

ՍՍտտաաննաալլըը ենթադրում է գործարքի արդյունքում թրաֆիքինգի զոհի ձեռք բերում, 
որը նույնպես կարող է լինել հատուցելի կամ անհատույց, որոշակի ժամկետով կամ 
անժամկետ, որոշակի պայմաններով կամ առանց դրանց:  

ԹԹաաքքցցննեելլնն ուղղված է թրաֆիքինգի զոհին հասարակությունից առանձնացված 
պահելուն, նրան քողարկված կամ անտեղյակ պահելուն՝ կիրառելով թաքստոցներ 
կամ այլ շինություններ ու տարածքներ, անգամ՝ հասարակական:  

ՇՇաահհաագգոորրծծեելլըը բուն շահագործման գործողություններին մասնակից դարձնելն 

 
13 Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան Ա., Պետրոսյան Տ. ՀՀ-ում մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման դեմ պայքարի իրավական հիմունքները /երկրորդ վերահրատարակություն/ Դ. 
Թումասյանի խմբագրությամբ: Երևան, Ասողիկ, 2013, էջեր 43-44: 
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է: Շահագործելը նշանակում է, որ զոհը փաստացի սկսում է կատարել 
շահագործողների կամ երրորդ անձանց օգտին աշխատանք, մատուցել 
ծառայություն, զոհից վերցվում են օրգաններ կամ հյուսվածքներ, նա կատարում է 
պահանջվող այլ գործողություններ: 

ԱԱննձձիինն  շշաահհաագգոորրծծմմաանն  մմեեջջ  դդննեելլնն արտահայտվում է նրանում, որ նա դրվում է 
այնպիսի վիճակի (դրության) մեջ, որում չշահագործվելուն այլընտրանք չունի:  

ՇՇաահհաագգոորրծծմմաանն  մմեեջջ  պպաահհեելլնն արդեն շահագործվող անձին այդ վիճակից դուրս 
գալու արգելքն է: 

 

1.2. Մարդու թրաֆիքինգի հիմնական ձևերը  
 

Մարդու թրաֆիքինգը դասակարգվում է տարբեր հիմքերով ու 
հատկանիշներով: Օրինակ՝ պայմանավորված զոհի տեղափոխմամբ 
տարանջատում են ներքին թրաֆիքինգ կամ շահագործում և անդրազգային 
թրաֆիքինգ կամ շահագործում:  

Սակայն առավել տարածված է թրաֆիքինգի դասակարգումն ըստ 
շահագործման ձևերի: Այդ դասակարգման համաձայն տարբերում ենք հետևյալ 
ձևերը՝ 

ՀՀաարրկկաադդիիրր  աաշշխխաատտաաննքք  կկաամմ  ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերր.. Հարկադիր կամ պարտադիր 
աշխատանքը` որևէ պատժի սպառնալիքի տակ անձից պահանջվող որևէ 
աշխատանքը կամ ծառայությունն է14, որի համար այդ անձը կամավոր չի 
առաջարկել իր ծառայությունները, բացառությամբ հարկադիր կամ պարտադիր 

 
14 Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքը չի ներառում` 
ա) պարտադիր զինվորական ծառայության մասին օրենքով պահանջվող և զուտ զինվորական 
բնույթի ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, 
բ) ինքնակառավարվող երկրի քաղաքացիների սովորական քաղաքացիական 
պարտականությունների մաս կազմող ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, 
գ) դատարանի կայացրած դատավճռով անձից պահանջվող ցանկացած աշխատանք կամ 
ծառայություն` այն պայմանով, որ այդ աշխատանքը կամ ծառայությունը կատարվի պետական 
մարմնի վերահսկողության կամ հսկողության ներքո, և որ նշված անձը չփոխանցվի կամ չհանձնվի 
մասնավոր անձանց, ընկերությունների կամ ընկերակցությունների տնօրինմանը, 
դ) արտակարգ իրավիճակների պայմաններում պահանջվող ցանկացած աշխատանք կամ 
ծառայություն, այսինքն` պատերազմի, տարերային աղետի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում, 
ինչպիսիք են հրդեհները, ջրհեղեղները, սովը, երկրաշարժը, սուր համաճարակները կամ տնային 
կենդանիների համաճարակները, կենդանիների, միջատների կամ մակաբույծների հարձակումները և 
ընդհանրապես այն իրավիճակները, որոնց դեպքում վտանգի են ենթարկվում կամ կարող են 
ենթարկվել ամբողջ բնակչության կամ նրա մի մասի կյանքը կամ նորմալ կենսապայմանները, 
ե) համայնքային բնույթի փոքր ծավալի աշխատանքները, որոնք կատարվում են տվյալ համայնքի 
անդամների անմիջական օգուտի համար, և որոնք, հետևաբար, կարող են համարվել համայնքի 
անդամների սովորական քաղաքացիական պարտականություններ` պայմանով, որ համայնքի 
անդամները կամ նրանց անմիջական ներկայացուցիչներն իրավունք ունենան այդ աշխատանքների 
նպատակահարմարության վերաբերյալ արտահայտել իրենց կարծիքը: 
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աշխատանքներին վերաբերող այն դրույթների, որոնք ամրագրված են առանձին 
միջազգային իրավական փաստաթղթերում15:  

Երեխայի հարկադիր աշխատանքն իր բնույթով, պայմաններով և այլ 
առանձնահատկություններով ստացել է իր կարգավորումը Երեխայի աշխատանքի 
վատթարագույն ձևերի մասին թիվ 182 Աշխատանքի Միջազգային 
Կազմակերպության կոնվենցիայում16, որի 3-րդ հոդվածի համաձայն երեխայի 
աշխատանքի վատթարագույն ձևերն ընդգրկում են` 

ա) ստրկության բոլոր ձևերը կամ ստրկությանը համանման աշխատանքը, 
ինչպիսիք են երեխաների վաճառքը և առևտուրը, պարտքային ստրկացումը կամ 
ճորտային կախվածությունը, ինչպես նաև հարկադիր կամ պարտադիր 
աշխատանքը, այդ թվում` երեխաների պարտադիր կամ հարկադիր հավաքագրումը 
զինված ընդհարումներում օգտագործելու համար, 

բ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը սեռական 
ծառայությամբ զբաղվելու, պոռնոգրաֆիկ արտադրանքի արտադրության կամ 
նման ներկայացումների համար, 

գ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը 
հակաիրավական գործունեությամբ զբաղվելու, մասնավորապես թմրանյութերի 
արտադրման և վաճառքի համար, ինչպես դրանք սահմանված են 
համապատասխան միջազգային պայմանագրերում, 

դ) աշխատանքը, որն իր բնույթով կամ իր կատարման պայմաններով կարող է 
վնասել երեխաների առողջությանը, անվտանգությանը կամ բարոյականությանը: 

ՍՍտտրրկկոոււթթյյաանն  կկաամմ  սստտրրկկոոււթթյյաաննըը  ննմմաաննվվոողղ  վվիիճճաակկիի  մմեեջջ  դդննեելլ. Ստրկությունը 
մարդու վիճակն է կամ դրությունը, երբ նրա նկատմամբ իրականացվում են 
սեփականության իրավունքին բնորոշ բոլոր կամ որոշակի լիազորություններ: 
Ստրկության, ստրկավաճառության և ստրկությանը հավասարազոր 
ավանդույթների վերացման մասին ՄԱԿ-ի 1956թ.-ի լրացուցիչ կոնվենցիայի 7-րդ 
հոդվածի համաձայն` ստրուկն այն անձն է, ով գտնվում է ստրկության վիճակում: 
Ստրկության հատուկ դրսևորում է տնային ստրկության կամ տնային աշխատանքի 
ձևով: 

15 ՀՀ սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ պարտադիր կամ հարկադիր 
աշխատանքն արգելվում է: Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք չի համարվում՝ 1) այն 
աշխատանքը, որը, օրենքին համապատասխան, կատարում է դատապարտված անձը. 2) 
զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունը. 3) յուրաքանչյուր աշխատանք, որը 
պահանջվում է բնակչության կյանքին կամ բարօրությանն սպառնացող արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ: Սույն ձեռնարկում կիրառվելու են միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված 
բացառությունները որպես առավել ամբողջական և համապարփակ ցանկ: 
16 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2006թ.-ի հունվարի 2-ից: 
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ՄՄաարրդդոոււ աառռքք կկաամմ վվաաճճաառռքք.. Մարդու առք ու վաճառքի հասկացությունն
առանձին ամրագրված չէ միջազգային և ազգային փաստաթղթերում: Մարդու
առքն ու վաճառքը որպես շահագործմանառանձինտարատեսակ նախատեսելը ՀՀ
օրենսդրության առանձնահատկություններից մեկն է, երբ հանցագործը
շահագործում է անձանց վաճառելու կամ վերավաճառելու նպատակով: 

ՊՊոոռռննկկոոււթթյյաանն շշաահհաագգոորրծծոոււմմ կկաամմ սսեեքքսսոոււաալլ շշաահհաագգոորրծծմմաանն աայյլլ ձձևևեերր, որոնցից
առաջինը դրսևորվում է պարբերաբար կամ այդպիսի դիտավորությամբ, 
վարձատրությամբ, անձանց անորոշ շրջանակին ուղղված առաջարկի
պայմաններում հաճախորդի հետ սեքսուալ բնույթի գործողությունների
կատարմամբ: Սեքսուալ շահագործմանայլ ձևերասելովպետք է հասկանալ, որ շահ
ստանալու նպատակով հանցագործը զոհին օգտագործում է մերկապարերում, նման
ֆիլմերի կամ նյութերի ստեղծմանը (որպես դերակատար), մերկ մարմնի
ցուցադրմանը կամ ցանկացած այլ սեքսուալ ծառայությունների մատուցմանը:

ՄՄաարրդդոոււ օօրրգգաաննննեերրըը կկաամմ հհյյոոււսսվվաածծքքննեերրըը վվեերրցցննեելլ.. Օրգանների կամ
հյուսվածքների կիրառմամբ մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը
հիմնականում փոխկապակցված է տրանսպլանտոլոգիայի զարգացման հետ, 
սակայն հարկ է նշել, որ օրգանների և հյուսվածքների շահագործումը չի
սահմանափակվում միայն փոխպատվաստման համար դրանք օգտագործելով
(չնայած դա հանդիսանում է այս շահագործման ամենատարածված
տարատեսակը), դրանք կարող են օգտագործվել նաև բժշկական փորձերի,
արդյունաբերությունում, կանիբալիզմի, կրոնական ծիսակատարությունների համար
և այլն:

1.3. Աշխատանքային թրաֆիքինգի ոլորտները

Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը մարդու իրավունքների
խախտման ժամանակակից ձևերից է, որը հանցագործություն է և՛ անհատի, և՛
հասարակության, և՛ պետության դեմ: Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը
խախտում է մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների գերակշիռ
մասը, և հատկապես՝ աշխատանքային իրավունքները:

Աշխատանքային թրաֆիքինգի տարբեր դրսևորումներ հնարավոր է
հանդիպել տարբեր ոլորտներում, Հայաստանում գրանցված դեպքերը հատկապես
վերաբերում են շինարարության կամ գյուղատնտեսության բնագավառներին, 
զվարճանքի ոլորտին, տնային աշխատանքներում և անօրինական գործունեության
մեջ ներգրավված անձանց շահագործելով, իսկ արտասահմանյան երկրներում, 
բացի այդ բնագավառներից, առավելապես առկա են արտադրության տարբեր
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աշխատանքներին վերաբերող այն դրույթների, որոնք ամրագրված են առանձին 
միջազգային իրավական փաստաթղթերում15:  

Երեխայի հարկադիր աշխատանքն իր բնույթով, պայմաններով և այլ 
առանձնահատկություններով ստացել է իր կարգավորումը Երեխայի աշխատանքի 
վատթարագույն ձևերի մասին թիվ 182 Աշխատանքի Միջազգային 
Կազմակերպության կոնվենցիայում16, որի 3-րդ հոդվածի համաձայն երեխայի 
աշխատանքի վատթարագույն ձևերն ընդգրկում են` 

ա) ստրկության բոլոր ձևերը կամ ստրկությանը համանման աշխատանքը, 
ինչպիսիք են երեխաների վաճառքը և առևտուրը, պարտքային ստրկացումը կամ 
ճորտային կախվածությունը, ինչպես նաև հարկադիր կամ պարտադիր 
աշխատանքը, այդ թվում` երեխաների պարտադիր կամ հարկադիր հավաքագրումը 
զինված ընդհարումներում օգտագործելու համար, 

բ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը սեռական 
ծառայությամբ զբաղվելու, պոռնոգրաֆիկ արտադրանքի արտադրության կամ 
նման ներկայացումների համար, 

գ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը 
հակաիրավական գործունեությամբ զբաղվելու, մասնավորապես թմրանյութերի 
արտադրման և վաճառքի համար, ինչպես դրանք սահմանված են 
համապատասխան միջազգային պայմանագրերում, 

դ) աշխատանքը, որն իր բնույթով կամ իր կատարման պայմաններով կարող է 
վնասել երեխաների առողջությանը, անվտանգությանը կամ բարոյականությանը: 

ՍՍտտրրկկոոււթթյյաանն  կկաամմ  սստտրրկկոոււթթյյաաննըը  ննմմաաննվվոողղ  վվիիճճաակկիի  մմեեջջ  դդննեելլ. Ստրկությունը 
մարդու վիճակն է կամ դրությունը, երբ նրա նկատմամբ իրականացվում են 
սեփականության իրավունքին բնորոշ բոլոր կամ որոշակի լիազորություններ: 
Ստրկության, ստրկավաճառության և ստրկությանը հավասարազոր 
ավանդույթների վերացման մասին ՄԱԿ-ի 1956թ.-ի լրացուցիչ կոնվենցիայի 7-րդ 
հոդվածի համաձայն` ստրուկն այն անձն է, ով գտնվում է ստրկության վիճակում: 
Ստրկության հատուկ դրսևորում է տնային ստրկության կամ տնային աշխատանքի 
ձևով: 

 
15 ՀՀ սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ պարտադիր կամ հարկադիր 
աշխատանքն արգելվում է: Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք չի համարվում՝ 1) այն 
աշխատանքը, որը, օրենքին համապատասխան, կատարում է դատապարտված անձը. 2) 
զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունը. 3) յուրաքանչյուր աշխատանք, որը 
պահանջվում է բնակչության կյանքին կամ բարօրությանն սպառնացող արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ: Սույն ձեռնարկում կիրառվելու են միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված 
բացառությունները որպես առավել ամբողջական և համապարփակ ցանկ: 
16 ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2006թ.-ի հունվարի 2-ից: 
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ՄՄաարրդդոոււ  աառռքք  կկաամմ  վվաաճճաառռքք.. Մարդու առք ու վաճառքի հասկացությունն 
առանձին ամրագրված չէ միջազգային և ազգային փաստաթղթերում: Մարդու 
առքն ու վաճառքը որպես շահագործման առանձին տարատեսակ նախատեսելը ՀՀ 
օրենսդրության առանձնահատկություններից մեկն է, երբ հանցագործը 
շահագործում է անձանց վաճառելու կամ վերավաճառելու նպատակով:  

ՊՊոոռռննկկոոււթթյյաանն  շշաահհաագգոորրծծոոււմմ  կկաամմ  սսեեքքսսոոււաալլ  շշաահհաագգոորրծծմմաանն  աայյլլ  ձձևևեերր, որոնցից 
առաջինը դրսևորվում է պարբերաբար կամ այդպիսի դիտավորությամբ, 
վարձատրությամբ, անձանց անորոշ շրջանակին ուղղված առաջարկի 
պայմաններում հաճախորդի հետ սեքսուալ բնույթի գործողությունների 
կատարմամբ: Սեքսուալ շահագործման այլ ձևեր ասելով պետք է հասկանալ, որ շահ 
ստանալու նպատակով հանցագործը զոհին օգտագործում է մերկապարերում, նման 
ֆիլմերի կամ նյութերի ստեղծմանը (որպես դերակատար), մերկ մարմնի 
ցուցադրմանը կամ ցանկացած այլ սեքսուալ ծառայությունների մատուցմանը: 

ՄՄաարրդդոոււ  օօրրգգաաննննեերրըը  կկաամմ  հհյյոոււսսվվաածծքքննեերրըը  վվեերրցցննեելլ.. Օրգանների կամ 
հյուսվածքների կիրառմամբ մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը 
հիմնականում փոխկապակցված է տրանսպլանտոլոգիայի զարգացման հետ, 
սակայն հարկ է նշել, որ օրգանների և հյուսվածքների շահագործումը չի 
սահմանափակվում միայն փոխպատվաստման համար դրանք օգտագործելով 
(չնայած դա հանդիսանում է այս շահագործման ամենատարածված 
տարատեսակը), դրանք կարող են օգտագործվել նաև բժշկական փորձերի, 
արդյունաբերությունում, կանիբալիզմի, կրոնական ծիսակատարությունների համար 
և այլն: 

 

1.3. Աշխատանքային թրաֆիքինգի ոլորտները 
 

Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը մարդու իրավունքների 
խախտման ժամանակակից ձևերից է, որը հանցագործություն է և՛ անհատի, և՛ 
հասարակության, և՛ պետության դեմ: Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը 
խախտում է մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների գերակշիռ 
մասը, և հատկապես՝ աշխատանքային իրավունքները:  

Աշխատանքային թրաֆիքինգի տարբեր դրսևորումներ հնարավոր է 
հանդիպել տարբեր ոլորտներում, Հայաստանում գրանցված դեպքերը հատկապես 
վերաբերում են շինարարության կամ գյուղատնտեսության բնագավառներին, 
զվարճանքի ոլորտին, տնային աշխատանքներում և անօրինական գործունեության 
մեջ ներգրավված անձանց շահագործելով, իսկ արտասահմանյան երկրներում, 
բացի այդ բնագավառներից, առավելապես առկա են արտադրության տարբեր 
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ոլորտներում՝ շոկոլադից մինչև բրենդային հագուստի և ժամացույցների 
արտադրություն և այլն:  

Աշխատանքային թրաֆիքինգը հանդիսանում է թրաֆիքինգի տարատեսակ, 
սակայն ունի իր առանձնահատկությունները:  

ՀՀ-ում աշխատանքային թրաֆիքինգի գրանցված դեպքերն են՝ 

1 – տղամարդկանց աշխատանքային շահագործումը Ռուսաստանի 
Դաշնությունում (ՌԴ) շինարարությունում, վերանորոգման աշխատանքներում, 
որպես հացթուխ, տնային և այլ աշխատանքներում,  

2 – կանանց աշխատանքային շահագործում Թուրքիայում և ՌԴ-ում՝ տնային 
աշխատանքներում, զվարճանքի ոլորտում, որպես մատուցողուհի, հացի 
արտադրամասերում, գյուղատնտեսությունում, հասարակաց տանը որպես 
մաքրուհի ու խոհարար և այլ աշխատանքներում, 

3 – կանանց և երեխաների աշխատանքը ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 
աշխատանքներում, մուրացկանությամբ զբաղվելով և այլ ծառայություններում ու 
աշխատանքներում: 

Սպառիչ թվարկել այն աշխատանքները, որտեղ կարող է իրականացվել 
շահագործումը հնարավոր չէ, և պետք է առաջնորդվել այն կանոնով, որ ցանկացած 
աշխատանքային ոլորտ կարող է վերածվել աշխատանքային թրաֆիքինգի 
ոլորտի, եթե կիրառվեն սույն ձեռնարկի հաջորդ պարագրաֆում ներկայացված 
ցուցիչները:  

Ավելին, հնարավոր է, որ աշխատանքային թրաֆիքինգն ու շահագործումը 
սկսվի աշխատանքային իրավունքի ոչ էական խախտումներից կամ աշխատանքի 
անվտանգության կանոնները խախտելուց, որից հետո գործատուն կամ 
վերահսկողը, ավելացնելով աշխատողի խոցելիությունը և կախվածությունը 
գործատուից, սկսի իրականացնել հանցավոր դրսևորումներ: 
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1.4. Մարդու թրաֆիքինգի ցուցիչները

Այդ ցուցիչների առկայությունը պետք է հանգեցնի դեպքի հետագա քննության
իրավապահ մարմինների կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, որի
ընթացքում պետք է հաստատվեն մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման 3 
բաղադրիչներին համապատասխան հատկանիշներից առնվազն մեկական
հատկանիշը՝ ըստ Գծապատկեր 1-ում ներկայացված բովանդակության: 

Քանի որ մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերին փաստացի
հայտնաբերում են տարբեր իրավիճակներում, յուրաքանչյուր ենթադրյալ զոհի
նկատմամբ պետք է կիրառվի անհատական մոտեցում՝ հաշվի առնելով նրա
անհատական կարիքներն ու առանձնահատկությունները: Ստորև ներկայացվող
ցուցիչները ելակետային են և դրանց առկայությամբ որոշվելու է դեպքը և
հանցագործին բացահայտելու հետագա գործողությունների ծավալն ու
ուղղվածությունը: 

Անձի հետ շփվելու կամ դեպքին ականատես լինելու պահին մարդու
թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթադրյալ զոհերը կարող են. 

• հավատալ, որ նա պետք է աշխատի (ծառայություն մատուցի) իր կամքին
հակառակ. 

• չունենալ հնարավորություն հրաժարվել աշխատանքը կամ ծառայությունը
կատարելուց կամ ազատվել աշխատանքից. 

• ընդունվել կոնկրետ աշխատանք կատարելու համար, սակայն իրականում
իրականացնել այլ աշխատանք.

• համոզված լինել, որ նրանց տեղաշարժը վերահսկվում է. 

• զգալ, որ չեն կարող հեռանալ կոնկրետ աշխատանքի կամ բնակության
վայրից. 

Ստորև ներկայացվող ցուցիչներն առկա են
մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման
դեպքերի մեծամասնությունում, սակայն
կոնկրետ ցուցիչների առկայությունը դեռ չի
նշանակում, որ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ
շահագործման փաստը հաստատված է:
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ոլորտներում՝ շոկոլադից մինչև բրենդային հագուստի և ժամացույցների 
արտադրություն և այլն:  

Աշխատանքային թրաֆիքինգը հանդիսանում է թրաֆիքինգի տարատեսակ, 
սակայն ունի իր առանձնահատկությունները:  

ՀՀ-ում աշխատանքային թրաֆիքինգի գրանցված դեպքերն են՝ 

1 – տղամարդկանց աշխատանքային շահագործումը Ռուսաստանի 
Դաշնությունում (ՌԴ) շինարարությունում, վերանորոգման աշխատանքներում, 
որպես հացթուխ, տնային և այլ աշխատանքներում,  

2 – կանանց աշխատանքային շահագործում Թուրքիայում և ՌԴ-ում՝ տնային 
աշխատանքներում, զվարճանքի ոլորտում, որպես մատուցողուհի, հացի 
արտադրամասերում, գյուղատնտեսությունում, հասարակաց տանը որպես 
մաքրուհի ու խոհարար և այլ աշխատանքներում, 

3 – կանանց և երեխաների աշխատանքը ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 
աշխատանքներում, մուրացկանությամբ զբաղվելով և այլ ծառայություններում ու 
աշխատանքներում: 

Սպառիչ թվարկել այն աշխատանքները, որտեղ կարող է իրականացվել 
շահագործումը հնարավոր չէ, և պետք է առաջնորդվել այն կանոնով, որ ցանկացած 
աշխատանքային ոլորտ կարող է վերածվել աշխատանքային թրաֆիքինգի 
ոլորտի, եթե կիրառվեն սույն ձեռնարկի հաջորդ պարագրաֆում ներկայացված 
ցուցիչները:  

Ավելին, հնարավոր է, որ աշխատանքային թրաֆիքինգն ու շահագործումը 
սկսվի աշխատանքային իրավունքի ոչ էական խախտումներից կամ աշխատանքի 
անվտանգության կանոնները խախտելուց, որից հետո գործատուն կամ 
վերահսկողը, ավելացնելով աշխատողի խոցելիությունը և կախվածությունը 
գործատուից, սկսի իրականացնել հանցավոր դրսևորումներ: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

16 

1.4. Մարդու թրաֆիքինգի ցուցիչները 
 

 
 

Այդ ցուցիչների առկայությունը պետք է հանգեցնի դեպքի հետագա քննության 
իրավապահ մարմինների կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, որի 
ընթացքում պետք է հաստատվեն մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման 3 
բաղադրիչներին համապատասխան հատկանիշներից առնվազն մեկական 
հատկանիշը՝ ըստ Գծապատկեր 1-ում ներկայացված բովանդակության:  

Քանի որ մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերին փաստացի 
հայտնաբերում են տարբեր իրավիճակներում, յուրաքանչյուր ենթադրյալ զոհի 
նկատմամբ պետք է կիրառվի անհատական մոտեցում՝ հաշվի առնելով նրա 
անհատական կարիքներն ու առանձնահատկությունները: Ստորև ներկայացվող 
ցուցիչները ելակետային են և դրանց առկայությամբ որոշվելու է դեպքը և 
հանցագործին բացահայտելու հետագա գործողությունների ծավալն ու 
ուղղվածությունը:  

Անձի հետ շփվելու կամ դեպքին ականատես լինելու պահին մարդու 
թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթադրյալ զոհերը կարող են.  

• հավատալ, որ նա պետք է աշխատի (ծառայություն մատուցի) իր կամքին 
հակառակ.  

• չունենալ հնարավորություն հրաժարվել աշխատանքը կամ ծառայությունը 
կատարելուց կամ ազատվել աշխատանքից.  

• ընդունվել կոնկրետ աշխատանք կատարելու համար, սակայն իրականում 
իրականացնել այլ աշխատանք. 

• համոզված լինել, որ նրանց տեղաշարժը վերահսկվում է.  

• զգալ, որ չեն կարող հեռանալ կոնկրետ աշխատանքի կամ բնակության 
վայրից.  

Ստորև ներկայացվող ցուցիչներն առկա են 
մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
դեպքերի մեծամասնությունում, սակայն 
կոնկրետ ցուցիչների առկայությունը դեռ չի 
նշանակում, որ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման փաստը հաստատված է:  
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• մեկնել աշխատանքը մեկ պետությունում կատարելու համար, սակայն 
կատարել այն այլ պետությունում. 

• գործատուի գործողությունների պատճառով զգալ վախ կամ 
անհանգստություն իր կամ մերձավորների ապագայի համար.  

• ենթարկվել բռնության կամ բռնության սպառնալիքի (դրանք կարող են 
կիրառվել նրանց ընտանիքի անդամների կամ մերձավորների նկատմամբ 
նույնպես).  

• հարկադրաբար ունենալ սեռական հարաբերություններ. 

• ստանալ այնպիսի վնասվածքներ, որոնք բնորոշ են որոշակի տեսակի 
աշխատանքներին կամ վերահսկողության միջոցառումներին.  

• վնասվել վերահսկողական միջոցների կիրառման արդյունքում.  

• անվստահություն զգալ իշխանությունների նկատմամբ և չցանկանալ դիմել 
օգնություն ստանալու համար.  

• ստանալ սպառնալիքներ՝ իրեն իշխանության ներկայացուցիչներին 
(ոստիկանություն, միգրացիոն ծառայություններ և այլն) հանձնելու վերաբերյալ.  

• վախենալ ներկայացնել իր ներգաղթյալի կարգավիճակը. 

• չունենալ անձնագիր կամ այլ ճանապարհորդական կամ անձը հաստատող 
փաստաթղթեր, քանի որ այդ փաստաթղթերը պահվում են այլ անձի մոտ.  

• ունենալ անձը հաստատող կամ ճանապարհորդական կեղծ կամ ժամկետանց 
փաստաթղթեր.  

• գտնվել մի վայրում կամ առնչվել մի վայրի հետ, որը հնարավոր է օգտագործվի 
շահագործման համար.  

• չիմանալ ազգային լեզուն կամ տարածքի բարբառը.  

• չիմանալ բնակության կամ աշխատանքի վայրի հասցեն.  

• անմիջական շփման ժամանակ՝ թույլ տալ այլ անձանց խոսել իր փոխարեն.  

• դրսևորել այնպիսի վարքագիծ, որն ակնհայտ ուղղորդված է մեկ այլ անձի 
կողմից.  

• հարկադրված լինել աշխատել որոշակի պայմաններում.  

• ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ պատժի, որն 
ամրագրված չէ գործող օրենսդրությամբ.  

• չունենալ հնարավորություն պայմանավորվել աշխատանքային կամ 
ծառայությունների մատուցման պայմանների վերաբերյալ.  
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• ստանալ ցածր աշխատավարձ կամ առհասարակ չստանալ այն. 

• չկարողանալ ստանալ իր վաստակած գումարները.  

• տևականորեն կատարել արտաժամյա աշխատանք կամ մատուցել ավել 
ծառայություններ, քան նախապես պայմանավորված էր. 

• չունենալ հանգստյան օրեր.  

• ապրել վատ կամ ոչ պատշաճ պայմաններում.  

• չունենալ բժշկական օգնության հնարավորություն.  

• ունենալ սոցիալական շփման սահմանափակ հնարավորություններ կամ 
ընդհանրապես չունենալ շփում.  

• ունենալ սահմանափակ կամ վերահսկվող կապեր ընտանիքի կամ մերձավոր 
այլ անձանց հետ.  

• չկարողանալ ազատորեն շփվել այլ անձանց հետ, տեղաշարժվել կամ 
տեղաշարժն իրականացնել ֆիզիկական կամ հոգեբանական վերահսկողության 
ներքո.  

• համարել, որ սահմանափակված են պարտքային կամ այլ 
պարտավորություններով.  

• գտնվել կախվածության վիճակում.  

• ունենալ վճարված տրանսպորտային ծախսեր, որոնք նրանք պետք է 
փոխհատուցեն՝ նպատակակետ երկրում աշխատելով կամ ծառայություններ 
մատուցելով: 

Ինչպես նշվել է, աշխատանքային թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերը 
սովորաբար ստիպված են աշխատել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են 
գյուղատնտեսությունը, շինարարությունը, զվարճանքների ոլորտը, 
ծառայությունների մատուցումը և արտադրությունը (քողարկված կամ գաղտնի 
արտադրամասերում): Մասնավորապես, աշխատանքային թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման զոհերը կարող են.  

• ապրել խմբերով աշխատանքային տարածքներում և հազվադեպ դուրս գալ 
այնտեղից կամ առհասարակ դուրս չգալ.  

• ապրել ոչ պիտանի, ոչ պատշաճ հարմարեցված տարածքներում, ինչպիսիք 
են գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական շենքերը.  

• չունենալ իր կատարած աշխատանքի համար անհրաժեշտ հագուստ, 
ինչպիսիք են պաշտպանական համազգեստը կամ տաք հագուստը.  

• ուտել միայն սննդի մնացորդներ.  
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• մեկնել աշխատանքը մեկ պետությունում կատարելու համար, սակայն 
կատարել այն այլ պետությունում. 

• գործատուի գործողությունների պատճառով զգալ վախ կամ 
անհանգստություն իր կամ մերձավորների ապագայի համար.  

• ենթարկվել բռնության կամ բռնության սպառնալիքի (դրանք կարող են 
կիրառվել նրանց ընտանիքի անդամների կամ մերձավորների նկատմամբ 
նույնպես).  

• հարկադրաբար ունենալ սեռական հարաբերություններ. 

• ստանալ այնպիսի վնասվածքներ, որոնք բնորոշ են որոշակի տեսակի 
աշխատանքներին կամ վերահսկողության միջոցառումներին.  

• վնասվել վերահսկողական միջոցների կիրառման արդյունքում.  

• անվստահություն զգալ իշխանությունների նկատմամբ և չցանկանալ դիմել 
օգնություն ստանալու համար.  

• ստանալ սպառնալիքներ՝ իրեն իշխանության ներկայացուցիչներին 
(ոստիկանություն, միգրացիոն ծառայություններ և այլն) հանձնելու վերաբերյալ.  

• վախենալ ներկայացնել իր ներգաղթյալի կարգավիճակը. 

• չունենալ անձնագիր կամ այլ ճանապարհորդական կամ անձը հաստատող 
փաստաթղթեր, քանի որ այդ փաստաթղթերը պահվում են այլ անձի մոտ.  

• ունենալ անձը հաստատող կամ ճանապարհորդական կեղծ կամ ժամկետանց 
փաստաթղթեր.  

• գտնվել մի վայրում կամ առնչվել մի վայրի հետ, որը հնարավոր է օգտագործվի 
շահագործման համար.  

• չիմանալ ազգային լեզուն կամ տարածքի բարբառը.  

• չիմանալ բնակության կամ աշխատանքի վայրի հասցեն.  

• անմիջական շփման ժամանակ՝ թույլ տալ այլ անձանց խոսել իր փոխարեն.  

• դրսևորել այնպիսի վարքագիծ, որն ակնհայտ ուղղորդված է մեկ այլ անձի 
կողմից.  

• հարկադրված լինել աշխատել որոշակի պայմաններում.  

• ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ պատժի, որն 
ամրագրված չէ գործող օրենսդրությամբ.  

• չունենալ հնարավորություն պայմանավորվել աշխատանքային կամ 
ծառայությունների մատուցման պայմանների վերաբերյալ.  
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• ստանալ ցածր աշխատավարձ կամ առհասարակ չստանալ այն. 

• չկարողանալ ստանալ իր վաստակած գումարները.  

• տևականորեն կատարել արտաժամյա աշխատանք կամ մատուցել ավել 
ծառայություններ, քան նախապես պայմանավորված էր. 

• չունենալ հանգստյան օրեր.  

• ապրել վատ կամ ոչ պատշաճ պայմաններում.  

• չունենալ բժշկական օգնության հնարավորություն.  

• ունենալ սոցիալական շփման սահմանափակ հնարավորություններ կամ 
ընդհանրապես չունենալ շփում.  

• ունենալ սահմանափակ կամ վերահսկվող կապեր ընտանիքի կամ մերձավոր 
այլ անձանց հետ.  

• չկարողանալ ազատորեն շփվել այլ անձանց հետ, տեղաշարժվել կամ 
տեղաշարժն իրականացնել ֆիզիկական կամ հոգեբանական վերահսկողության 
ներքո.  

• համարել, որ սահմանափակված են պարտքային կամ այլ 
պարտավորություններով.  

• գտնվել կախվածության վիճակում.  

• ունենալ վճարված տրանսպորտային ծախսեր, որոնք նրանք պետք է 
փոխհատուցեն՝ նպատակակետ երկրում աշխատելով կամ ծառայություններ 
մատուցելով: 

Ինչպես նշվել է, աշխատանքային թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերը 
սովորաբար ստիպված են աշխատել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են 
գյուղատնտեսությունը, շինարարությունը, զվարճանքների ոլորտը, 
ծառայությունների մատուցումը և արտադրությունը (քողարկված կամ գաղտնի 
արտադրամասերում): Մասնավորապես, աշխատանքային թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման զոհերը կարող են.  

• ապրել խմբերով աշխատանքային տարածքներում և հազվադեպ դուրս գալ 
այնտեղից կամ առհասարակ դուրս չգալ.  

• ապրել ոչ պիտանի, ոչ պատշաճ հարմարեցված տարածքներում, ինչպիսիք 
են գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական շենքերը.  

• չունենալ իր կատարած աշխատանքի համար անհրաժեշտ հագուստ, 
ինչպիսիք են պաշտպանական համազգեստը կամ տաք հագուստը.  

• ուտել միայն սննդի մնացորդներ.  
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• չունենալ աշխատանքային պայմանագիր.

• կախվածություն ունենալ գործատուից տարբեր ծառայությունների
համատեքստում, ինչպիսիք են աշխատանքի առկայությունը, տրանսպորտային 
միջոցները, բնակության վայրով ապահովումը և այլն.  

• մշտապես աշխատել արտաժամյա.

• չկարողանալ ընտրել բնակության վայր.

• երբեք չլքել տարածքն առանց գործատուի ուղեկցության.

• չկարողանալ ազատ տեղաշարժվել.

• ենթարկվել անվտանգության միջոցառումների, որոնք նախատեսված են
անձանց աշխատավայրերում պահելու համար. 

• ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ տուգանվել.

• ենթարկվել վիրավորական կամ վատ վերաբերմունքի, սպառնալիքների կամ
բռնության. 

• չունենալ բազային կրթություն կամ մասնագիտական գործունեությամբ
զբաղվելու թույլտվություն: 

Վերը նշված ցուցիչներից առնվազն երկուսի միաժամանակյա առկայությունը 
բավարար է մարդու թրաֆիքինգ կասկածելու համար: 

Տնային աշխատանքներում ներգրավված և թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
զոհերը կարող են17.  

•ապրել ընտանիքի հետ.

• սնվել ընտանիքից առանձին.

• չունենալ անձնական տարածք.

• քնել ընդհանուր սենյակում կամ դրա համար չնախատեսված վայրում.

• գործատուի հաղորդմամբ հաշվառված լինել որպես անհայտ կորած (մինչդեռ
փաստացի ապրում են գործատուի տանը). 

• հազվադեպ դուրս գալ տնից հասարակական վայրեր այցելելու համար կամ
երբեք դուրս չգալ այնտեղից. 

• սնվել սննդի մնացորդներով:18

17 Թվարկված ցուցիչները պետք է քննարկել ի լրումն նախորդ ցուցիչների: 
18 Մանրամասն տե՛ս՝ https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-
TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf և https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html, Tool 

20

1.5 Ինչը չի հանդիսանում մարդու թրաֆիքինգ

Երևույթը մարդու թրաֆիքինգ որակելու համարանհրաժեշտ էԳծապատկեր 1-
ում ներկայացված բնութագրիչների առկայությունը, հակառակ դեպքում՝ արարքը չի
կարող համարվել մարդու թրաֆիքինգ: Գործնականում մարդու թրաֆիքինգի հետ
հաճախ խառնում են հետևյալ երևույթները, որոնք մարդու թրաֆիքինգ չեն
համարվում՝

11 –– աաննօօրրիիննաակկաանն ոորրդդեեգգրրոոււմմըը – քանի որ որդեգրումն իրականացվում է
երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ստանձնելու նպատակով, այստեղ
բացակայում է երեխայի շահագործման նպատակը: Այսինքն՝ անօրինական
որդեգրումը թրաֆիքինգի տեսակ կամ նպատակ չի հանդիսանում: Անգամ եթե
անօրինական որդեգրումն իրականացվել է երեխայի առքուվաճաքի միջոցով, 
միևնույնն է այն չի համարվում որպես երեխայի թրաֆիքինգ, այլ հանգեցնում է
քրեական պատասխանատվության ՀՀ ՔՕ 168-րդ հոդվածով՝ որպես խնամքը
ստանձնելու նպատակով երեխայի առք կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու
նպատակով երեխայի վաճառք:

22 –– օօրրգգաաննննեերրիի ևև հհյյոոււսսվվաածծքքննեերրիիաառռքքոոււվվաաճճաառռքքըը –այն հանդիսանում է մարդու
թրաֆիքինգ միայն այն դեպքում, երբ զոհի նկատմամբ կիրառվել է Գծապատկեր 1-
ում նշված կատարման եղանակներից/ միջոցներից որևէ մեկը: Հակառակ դեպքում՝
եթե անձն օրգանը կամ հյուսվածքը վաճառում է նյութական շահ ստանալու համար
կամ գնորդն ու վաճառողը պայմանավորվածություն են ձեռք բերում խախտել
փոխպատվաստման վիրահատություն կատարելու կանոնները կամ ապօրինի
շրջանառել օրգանը կամ հյուսվածքը, ապա արարքները համապատասխանաբար
կորակվեն ՀՀ ՔՕ 125-րդ հոդվածով՝ որպես փոխպատվաստման վիրահատություն
կատարելու կանոնները խախտել, կամ ՀՀ ՔՕ 125.1-րդ հոդվածով՝ որպես մարդու
օրգանների (և) կամ հյուսվածքների ապօրինի շրջանառություն: 

33 –– եերրեեխխաաննեերրիի սսեեռռաակկաանն բբռռննոոււթթյյոոււննըը – յուրաքանչյուր սեռական բռնությունը
որակվում է ՀՀ ՔՕ տարբեր հոդվածներով, օրինակ 138-րդ հոդվածով՝ որպես
բռնաբարություն, 141-րդ հոդվածով՝ որպես անառակաբարո գործողություններ և
այլն, իսկ պոռնոգրաֆիկ նյութերի արտադրությունում երեխայի մասնակցություն
(բացառությամբ որպես դերասանի մասնակցության) կհանգեցնի
պատասխանատվության ՀՀ ՔՕ 166-րդ հոդվածով՝ որպես երեխային պոռնկության
կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ
կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավել:

6.4. Վերը նշված ցուցիչներում առկա են եզրութաբանական փոփոխություններ՝ ՀՀ օրենսդրությանը
համապատասխանեցնելու նպատակով:
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• չունենալ աշխատանքային պայմանագիր.  

• կախվածություն ունենալ գործատուից տարբեր ծառայությունների 
համատեքստում, ինչպիսիք են աշխատանքի առկայությունը, տրանսպորտային 
միջոցները, բնակության վայրով ապահովումը և այլն.  

• մշտապես աշխատել արտաժամյա. 

• չկարողանալ ընտրել բնակության վայր.  

• երբեք չլքել տարածքն առանց գործատուի ուղեկցության.  

• չկարողանալ ազատ տեղաշարժվել.  

• ենթարկվել անվտանգության միջոցառումների, որոնք նախատեսված են 
անձանց աշխատավայրերում պահելու համար.  

• ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ տուգանվել.  

• ենթարկվել վիրավորական կամ վատ վերաբերմունքի, սպառնալիքների կամ 
բռնության.  

• չունենալ բազային կրթություն կամ մասնագիտական գործունեությամբ 
զբաղվելու թույլտվություն:  

Վերը նշված ցուցիչներից առնվազն երկուսի միաժամանակյա առկայությունը 
բավարար է մարդու թրաֆիքինգ կասկածելու համար: 

Տնային աշխատանքներում ներգրավված և թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
զոհերը կարող են17.  

• ապրել ընտանիքի հետ.  

• սնվել ընտանիքից առանձին.  

• չունենալ անձնական տարածք.  

• քնել ընդհանուր սենյակում կամ դրա համար չնախատեսված վայրում.  

• գործատուի հաղորդմամբ հաշվառված լինել որպես անհայտ կորած (մինչդեռ 
փաստացի ապրում են գործատուի տանը).  

• հազվադեպ դուրս գալ տնից հասարակական վայրեր այցելելու համար կամ 
երբեք դուրս չգալ այնտեղից.  

• սնվել սննդի մնացորդներով:18 

 
17 Թվարկված ցուցիչները պետք է քննարկել ի լրումն նախորդ ցուցիչների: 
18 Մանրամասն տե՛ս՝ https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-
TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf և https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html, Tool 
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1.5 Ինչը չի հանդիսանում մարդու թրաֆիքինգ 
 

Երևույթը մարդու թրաֆիքինգ որակելու համար անհրաժեշտ է Գծապատկեր 1-
ում ներկայացված բնութագրիչների առկայությունը, հակառակ դեպքում՝ արարքը չի 
կարող համարվել մարդու թրաֆիքինգ: Գործնականում մարդու թրաֆիքինգի հետ 
հաճախ խառնում են հետևյալ երևույթները, որոնք մարդու թրաֆիքինգ չեն 
համարվում՝ 

11  ––  աաննօօրրիիննաակկաանն  ոորրդդեեգգրրոոււմմըը – քանի որ որդեգրումն իրականացվում է 
երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ստանձնելու նպատակով, այստեղ 
բացակայում է երեխայի շահագործման նպատակը: Այսինքն՝ անօրինական 
որդեգրումը թրաֆիքինգի տեսակ կամ նպատակ չի հանդիսանում: Անգամ եթե 
անօրինական որդեգրումն իրականացվել է երեխայի առքուվաճաքի միջոցով, 
միևնույնն է այն չի համարվում որպես երեխայի թրաֆիքինգ, այլ հանգեցնում է 
քրեական պատասխանատվության ՀՀ ՔՕ 168-րդ հոդվածով՝ որպես խնամքը 
ստանձնելու նպատակով երեխայի առք կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու 
նպատակով երեխայի վաճառք: 

22  ––  օօրրգգաաննննեերրիի  ևև  հհյյոոււսսվվաածծքքննեերրիի  աառռքքոոււվվաաճճաառռքքըը – այն հանդիսանում է մարդու 
թրաֆիքինգ միայն այն դեպքում, երբ զոհի նկատմամբ կիրառվել է Գծապատկեր 1-
ում նշված կատարման եղանակներից/ միջոցներից որևէ մեկը: Հակառակ դեպքում՝ 
եթե անձն օրգանը կամ հյուսվածքը վաճառում է նյութական շահ ստանալու համար 
կամ գնորդն ու վաճառողը պայմանավորվածություն են ձեռք բերում խախտել 
փոխպատվաստման վիրահատություն կատարելու կանոնները կամ ապօրինի 
շրջանառել օրգանը կամ հյուսվածքը, ապա արարքները համապատասխանաբար 
կորակվեն ՀՀ ՔՕ 125-րդ հոդվածով՝ որպես փոխպատվաստման վիրահատություն 
կատարելու կանոնները խախտել, կամ ՀՀ ՔՕ 125.1-րդ հոդվածով՝ որպես մարդու 
օրգանների (և) կամ հյուսվածքների ապօրինի շրջանառություն:  

33  ––  եերրեեխխաաննեերրիի  սսեեռռաակկաանն  բբռռննոոււթթյյոոււննըը – յուրաքանչյուր սեռական բռնությունը 
որակվում է ՀՀ ՔՕ տարբեր հոդվածներով, օրինակ 138-րդ հոդվածով՝ որպես 
բռնաբարություն, 141-րդ հոդվածով՝ որպես անառակաբարո գործողություններ և 
այլն, իսկ պոռնոգրաֆիկ նյութերի արտադրությունում երեխայի մասնակցություն 
(բացառությամբ որպես դերասանի մասնակցության) կհանգեցնի 
պատասխանատվության ՀՀ ՔՕ 166-րդ հոդվածով՝ որպես երեխային պոռնկության 
կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ 
կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավել: 

 
6.4. Վերը նշված ցուցիչներում առկա են եզրութաբանական փոփոխություններ՝ ՀՀ օրենսդրությանը 
համապատասխանեցնելու նպատակով: 
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44  ––  պպոոռռննկկոոււթթյյաամմբբ  զզբբաաղղվվեելլըը - կհանդիսանա շահագործման ձև, եթե կիրառվել 
է Գծապատկեր 1-ում նշված կատարման եղանակներից/ միջոցներից որևէ մեկը, 
իսկ եթե դրանք բացակայում են, և անձը կամավոր է սեռական ծառայություններ 
մատուցում՝ նյութական շահ ստանալու նպատակով, ապա մարդու թրաֆիքինգը և 
շահագործումը բացակայում են: Նման ծառայություններ մատուցող անձը ՀՀ-ում 
ենթակա է վարչական պատասխանատվության ՀՀ վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք (ՎԻՎՕ) 179.1-րդ հոդվածով: 

55  ––  աաննօօրրիիննաակկաանն  մմիիգգրրաացցիիաանն – անօրինական միգրացիան անօրինական 
սահմանահատումների կազմակերպումն է ու կացության օրենսդրության 
խախտումը: Այս դեպքերում բացակայում է անձին շահագործելու նպատակը, և նա 
գումար վճարելով կամ այլ նյութական հատուցում տրամադրելով հատուցում է 
անօրինական միգրացիա կազմակերպիչներին նրան և/կամ նրա ընտանիքի 
անդամներին այլ պետություն տեղափոխելու հարցում: Այլ պետություն 
տեղափոխվելուց հետո անօրինական միգրանտի և կազմակերպչի կապը, որպես 
կանոն, ավարտվում է: Այս դեպքերում արարքը որակվում է ՀՀ ՔՕ 329.1-րդ 
հոդվածով՝ որպես անօրինական միգրացիայի կազմակերպում: 

66  ––  աաշշխխաատտաաննքքաայյիինն  իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  խխաախխտտոոււմմննեերրըը – աշխատանքային ոչ 
բոլոր իրավունքների խախտումները կամ դրանց համակցությունը կամ դրանց 
արդյունքում ստեղծված իրավիճակներն են որակվելու որպես մարդու թրաֆիքինգ: 
Արարքը որպես այդպիսին որակելու համար հարկադիր աշխատանքից բացի պետք 
է հիմնավորվի Գծապատկեր 1-ում նախատեսված կատարման եղանակների/ 
միջոցների առկայությունը: Աշխատանքային իրավունքների և դրանց խախտման 
մասին կներկայացվի սույն ձեռնարկի 4-րդ բաժնում: 
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44 ––պպոոռռննկկոոււթթյյաամմբբ զզբբաաղղվվեելլըը - կհանդիսանա շահագործման ձև, եթե կիրառվել
է Գծապատկեր 1-ում նշված կատարման եղանակներից/ միջոցներից որևէ մեկը, 
իսկ եթե դրանք բացակայում են, և անձը կամավոր է սեռական ծառայություններ
մատուցում՝ նյութական շահ ստանալու նպատակով, ապա մարդու թրաֆիքինգը և
շահագործումը բացակայում են: Նման ծառայություններ մատուցող անձը ՀՀ-ում
ենթակա է վարչական պատասխանատվության ՀՀ վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք (ՎԻՎՕ) 179.1-րդ հոդվածով:

55 –– աաննօօրրիիննաակկաանն մմիիգգրրաացցիիաանն – անօրինական միգրացիան անօրինական
սահմանահատումների կազմակերպումն է ու կացության օրենսդրության
խախտումը: Այս դեպքերում բացակայում է անձին շահագործելու նպատակը, և նա
գումար վճարելով կամ այլ նյութական հատուցում տրամադրելով հատուցում է
անօրինական միգրացիա կազմակերպիչներին նրան և/կամ նրա ընտանիքի
անդամներին այլ պետություն տեղափոխելու հարցում: Այլ պետություն
տեղափոխվելուց հետո անօրինական միգրանտի և կազմակերպչի կապը, որպես
կանոն, ավարտվում է: Այս դեպքերում արարքը որակվում է ՀՀ ՔՕ 329.1-րդ
հոդվածով՝ որպես անօրինական միգրացիայի կազմակերպում:

66 –– աաշշխխաատտաաննքքաայյիինն իիրրաավվոոււննքքննեերրիի խխաախխտտոոււմմննեերրըը – աշխատանքային ոչ
բոլոր իրավունքների խախտումները կամ դրանց համակցությունը կամ դրանց
արդյունքում ստեղծված իրավիճակներն են որակվելու որպես մարդու թրաֆիքինգ: 
Արարքը որպեսայդպիսին որակելու համար հարկադիրաշխատանքից բացիպետք
է հիմնավորվի Գծապատկեր 1-ում նախատեսված կատարման եղանակների/ 
միջոցների առկայությունը: Աշխատանքային իրավունքների և դրանց խախտման
մասին կներկայացվի սույն ձեռնարկի 4-րդ բաժնում:
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ԱՄՆ պետքարտուղարությունը 2001թ.-ից պարբերաբար կազմում և 
հրապարակում է մարդկանց թրաֆիքինգի մասին տարեկան զեկույցներ՝ ներառելով 
աշխարհի բոլոր պետություններում այս երևույթի դեմ պայքարի մասին 
համապարփակ տեղեկություններ և պետությունները բաժանելով 3 խմբի:19 

ԽԽոոււմմբբ  11. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են 
թրաֆիքինգի վերացման համար նախատեսված նվազագույն չափորոշիչներին: 

ԽԽոոււմմբբ  22. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում 
նվազագույն չափորոշիչներին, սակայն հսկայական ջանքեր են գործադրում այդ 
չափորոշիչներին համապատասխանելու համար: 

ԽԽոոււմմբբ  22  հհսսկկոողղոոււթթյյաանն  տտաակկ  գգտտննվվոողղ  ցցաաննկկ. Երկրներ, որոնք ամբողջությամբ չեն 
համապատասխանում նվազագույն չափորոշիչներին, սակայն էական ջանքեր են 
գործադրում այդ չափորոշիչներին համապատասխանելու համար՝ հատուկ 
ոլորտներում:  

ԽԽոոււմմբբ  33. Երկրներ, որոնք ամբողջապես չեն համապատասխանում նվազագույն 
չափորոշիչներին և էական ջանքեր չեն գործադրում դրանց հասնելու համար:20 

Առաջին խմբի երկրներն ունեն թրաֆիքինգի դեմ պայքարի լավ օրենսդրություն 
և արդյունավետորեն այն իրականացնում են պրակտիկայում: Թեպետ առաջին 
խումբն ամենաբարձր վարկանիշն է, սակայն դա չի նշանակում, որ Խումբ 1-ի 
երկրում թրաֆիքինգի խնդիր գոյություն չունի: Ընդհակառակը, սա ցույց է տալիս, որ 
տվյալ պետությունն ընդունում է, որ խնդիրը կա, նշանակալի ջանքեր է գործադրում 
այդ ուղղությամբ և բավարարում է որոշակի ստանդարտների: ՀՀ-ում մարդու 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարն ըստ տարիների ներկայացված է Գծապատկեր 2-ում: 

Գծապատկեր 2. 2013-2021թթ.-ին 
ՀՀ բաշխվածությունն ըստ խմբերի 

19http://www.tipheroes.org/blog/the-tip-reports-formation-and-
history/#:~:text=The%20J%2FTIP%20office%2C%20newly,country%20narratives%20for%2082%20count
ries.  
20 Ն. Ասրիյան, Դ. Թումասյան. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական 
ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների «Մարդու շահագործումը 
(թրաֆիքինգը) և դրա դեմ պայքարը» ձեռնարկ. Երևան, 2014, էջ 7: 

2. Մարդու թրաֆիքինգն աշխարհում և ՀՀ-ում՝
ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդկանց թրաֆիքինգի
մասին զեկույցի համատեքստում
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Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից երկրների դասակարգման սանդղակում 
Հայաստանի դիրքը 2021թ․ բարելավվել է: Մասնավորապես, 2021թ.-ի հուլիսի 1-ին 
հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ «Հայաստանի Կառավարությունն 
ամբողջությամբ չի բավարարում թրաֆիքինգի վերացման նվազագույն 
չափանիշներին, սակայն նշանակալի աշխատանքներ է իրականացնում այդ 
ուղղությամբ: Նախորդ հաշվետու շրջանի համեմատ Կառավարությունն ընդհանուր 
առմամբ մեծացրել է իր ջանքերը՝ հաշվի առնելով նոր կորոնավիրուսի 
համավարակի ազդեցությունը թրաֆիքինգի դեմ պայքարում․ հետևաբար, 
դասակարգման սանդղակում Հայաստանի դիրքը բարելավվել է, և երկիրը տեղ է 
գտել 2-րդ խմբում։»21 

Այդ նույն զեկույցում նշվել են առաջարկություններ, որոնց իրականացումն 
առաջնահերթություն է ՀՀ-ի համար: 

Խումբ 1-ի երկրներից են Արգենտինան, Ավստրիան, Ավստրալիան, ԱՄՆ, 
Բահրեյնը, Բելգիան, Էստոնիան, Թայվանը, Իսպանիան, Կանադան, Հարավային 
Կորեան, Միացյալ Թագավորությունը, Նիդեռլանդները, Շվեդիան, Չեխիան, 
Սինգապուրը, Սլովենիան, Վրաստանը, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան և այլն: 

Խումբ 2-ի երկրներից են Ալբանիան, Անգոլան, ԱՄԷ, Բանգլադեշը, Բրազիլիան, 
Բուլղարիան, Գերմանիան, Դանիան, Եգիպտոսը, Թաջիքստանը, Թուրքիան, Իրաքը, 
Ինդոնեզիան, Իտալիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիբանանը, Խորվաթիան, 
Հունաստանը, Հունգարիան, Հնդկաստանը, Ճապոնիան, Մադագասկարը, 
Մեքսիկան, Մոլդովան, Մոնղոլիան, Մոնտենեգրոն, Նիգերիան, Նեպալը, Սերբիան, 
Սլովակիան, Ուկրաինան, Քենիան, Քուվեյթը և այլն: 

Խումբ 2-ի հսկողության տակ գտնվող ցանկում են գտնվում նաև հետևյալ 
երկրները՝ Ադրբեջանը, Կամեռունը, Շրի Լանկան, Չադը, Պակիստանը, Բելառուսը, 
Բուրունդին, Տանզանիան և այլն: 

Խումբ 3-ի երկրներից են Աֆղանստանը, Թուրքմենստանը, Իրանը, Կուբան, 
Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան, ՌԴ, Սիրիան, Չինաստանը և այլն:22 

21 https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/tip2021_arm.pdf 
22 Տեղեկությունը վերցված է ԱՄՆ պետքարտուղարության Մարդկանց թրաֆիքինգի 2021թ.-ի 
տարեկան զեկույցից, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf  
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Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից երկրների դասակարգման սանդղակում
Հայաստանի դիրքը 2021թ․ բարելավվել է: Մասնավորապես, 2021թ.-ի հուլիսի 1-ին
հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ «Հայաստանի Կառավարությունն
ամբողջությամբ չի բավարարում թրաֆիքինգի վերացման նվազագույն
չափանիշներին, սակայն նշանակալի աշխատանքներ է իրականացնում այդ
ուղղությամբ: Նախորդ հաշվետու շրջանի համեմատ Կառավարությունն ընդհանուր
առմամբ մեծացրել է իր ջանքերը՝ հաշվի առնելով նոր կորոնավիրուսի
համավարակի ազդեցությունը թրաֆիքինգի դեմ պայքարում․ հետևաբար, 
դասակարգման սանդղակում Հայաստանի դիրքը բարելավվել է, և երկիրը տեղ է
գտել 2-րդ խմբում։»21

Այդ նույն զեկույցում նշվել են առաջարկություններ, որոնց իրականացումն
առաջնահերթություն է ՀՀ-ի համար:

Խումբ 1-ի երկրներից են Արգենտինան, Ավստրիան, Ավստրալիան, ԱՄՆ, 
Բահրեյնը, Բելգիան, Էստոնիան, Թայվանը, Իսպանիան, Կանադան, Հարավային
Կորեան, Միացյալ Թագավորությունը, Նիդեռլանդները, Շվեդիան, Չեխիան, 
Սինգապուրը, Սլովենիան, Վրաստանը, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան և այլն:

Խումբ 2-ի երկրներից են Ալբանիան, Անգոլան, ԱՄԷ, Բանգլադեշը, Բրազիլիան, 
Բուլղարիան, Գերմանիան, Դանիան, Եգիպտոսը, Թաջիքստանը, Թուրքիան, Իրաքը, 
Ինդոնեզիան, Իտալիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիբանանը, Խորվաթիան, 
Հունաստանը, Հունգարիան, Հնդկաստանը, Ճապոնիան, Մադագասկարը, 
Մեքսիկան, Մոլդովան, Մոնղոլիան, Մոնտենեգրոն, Նիգերիան, Նեպալը, Սերբիան, 
Սլովակիան, Ուկրաինան, Քենիան, Քուվեյթը և այլն:

Խումբ 2-ի հսկողության տակ գտնվող ցանկում են գտնվում նաև հետևյալ
երկրները՝ Ադրբեջանը, Կամեռունը, Շրի Լանկան, Չադը, Պակիստանը, Բելառուսը, 
Բուրունդին, Տանզանիան և այլն:

Խումբ 3-ի երկրներից են Աֆղանստանը, Թուրքմենստանը, Իրանը, Կուբան, 
Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան, ՌԴ, Սիրիան, Չինաստանը և այլն:22

21 https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/tip2021_arm.pdf
22 Տեղեկությունը վերցված է ԱՄՆ պետքարտուղարության Մարդկանց թրաֆիքինգի 2021թ.-ի
տարեկան զեկույցից, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
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3.1. Մարդու թրաֆիքինգի փուլերը՝ հավաքագրում, 
տեղափոխում և շահագործում 

 Մարդու թրաֆիքինգի փուլերը ներկայացնելիս անհրաժեշտ է պարզել այն 
ընթացակարգերն ու շղթաները, որոնք առավել հաճախ են հանդիպում այս 
հանցատեսակի դեպքում: Միջազգայնորեն ընդունված է և պրակտիկայում դա 
ապացուցվում է, որ մարդու թրաֆիքինգի շղթան բաղկացած է Գծապատկեր 3-ում 
հաճախակի հանդիպող հետևյալ փուլերից՝ հավաքագրում, փոխանցում և 
շահագործում:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված մյուս գործողությունները ոչ միշտ են 
հանդիպում մարդու թրաֆիքինգի դեպքում, սակայն դրանց գոյությունը պետք չէ 
թերագնահատել: 

 

Գծապատկեր 3. Մարդու թրաֆիքինգի փուլերը 

Հավաքագրման, տեղափոխման և շահագործման հասկացությունները 
ներկայացվել են սույն ձեռնարկի 1.1 և 1.2 պարագրաֆներում, սակայն ստորև 
կներկայացվեն դրանց գործնական որոշ առանձնահատկություններ: 

ՀՀաավվաաքքաագգրրոոււմմնն իրականացվում է տարբեր եղանակներով ու մեթոդներով: 
Հավաքագրելու նպատակն է զոհի շահագործումը, և հավաքագրումը կարող է 
կատարվել օրինական կամ ապօրինի եղանակներով՝ տարատեսակ սխեմաներով: 
Հավաքագրման առավել տարածված մեթոդներն են` 

• որակավորում, իսկ երբեմն նաև աշխատանքային փորձ չպահանջող և
աշխատողի կարծիքով պատշաճ կամ բարձր վարձատրվող աշխատանքի 

3. Մարդու թրաֆիքինգի նկատմամբ խոցելիությունն
ու աշխատանքային թրաֆիքինգի պահանջարկն
ավելացնող գործոնները

ՄՄաարրդդոոււ  թթրրաաֆֆիիքքիիննգգիի  աառռաավվեելլ  հհաաճճաախխ  հհաաննդդիիպպոողղ  փփոոււլլեերրըը 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 
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առաջարկը (մատուցող, պարուհի, շինարար, դայակ, այգեգործ, գյուղատնտես և 
այլն)23, 

• «ամուսնական գործակալությունների» միջոցով ապագան կերտելու և
ամուսնանալու հնարավորության առաջարկը, մասնավորապես՝ արտերկրում, 

•այլ եղանակով անձին ներգրավելու համար խաբելը, վստահությունը
չարաշահելը, մոլորեցնելը և այլն: 

Հավաքագրման գործընթացը ՀՀ-ում հիմնականում իրականացվում է 
մերձավոր ազգականների, ընկերների և ծանոթների միջոցով, ովքեր իրենց 
շրջապատում փնտրում են «հարմար աշխատողներ» ազգականների կամ 
ընկերների մոտ աշխատելու համար: Երբեմն հավաքագրողներն առաջարկվող 
աշխատանքը ներկայացնում են որպես «լավություն, որից հրաժարվելն առնվազն 
հիմարություն կլինի»: 

Հավաքագրման ինքնուրույն եղանակ է հանդիսանում համացանցի և 
սոցիալական տարբեր կայքերի օգտագործմամբ հավաքագրումը, որի մասին 
մանրամասն կներկայացվի սույն ձեռնարկի 3.4 պարագրաֆում: 

ՏՏեեղղաափփոոխխոոււմմըը ենթադրում է զոհին մեկ վայրից այլ վայր տեղափոխելը երկրի 
ներսում կամ երկրից դուրս, և/կամ աջակցությունը սահմանն օրինական կամ 
անօրինական հատելու հարցում: Տեղափոխման հեռավորությունը կամ 
սահմանների հատումը որևէ նշանակություն չունեն արարքը մարդու թրաֆիքինգ 
համարելու համար: Զոհին կարող են տեղափոխել տրանսպորտային տարբեր 
միջոցներով, ոտքով, բացահայտ կամ քողարկված:  

Տեղափոխումը կարող է իրականացվել ուղեկցությամբ, երբ հավաքագրողը 
կամ մեկ այլ անձ, ներկայացնելով, որ զոհը երբեք չի ճանապարհորդել, դրսևորելով 
կեղծ հոգածություն, նրան ոչ միայն ուղեկցում է դեպի օդանավակայան, այլ նաև նրա 
հետ մեկնում այլ երկիր՝ փաստացի վերահսկողություն իրականացնելով անձի 
նկատմամբ ու բացառելով նրա փախուստը կամ այլ գործողությունները, որոնք 
անցանկալի են հանցագործների համար: Չի բացառվում զոհի տեղափոխումը նաև 
միայնակ՝ առանց ուղեկցությամբ: Կարևորվում է այն փաստը, որ տեղափոխումը 
հանդիսանում է պայման անձի՝ շահագործման վայր հասնելու և մարդու 
թրաֆիքինգի հաջորդ փուլն իրականացնելու համար: 

ՇՇաահհաագգոորրծծոոււմմնն այն նպատակն է, որին ցանկանում է հասնել հանցագործը կամ 
հանցագործները: Հաշվի առնելով, որ մարդու թրաֆիքինգը եկամտաբեր 
հանցագործությունների եռյակում է, շահագործումն այն փուլն է, որի ընթացքում 
զոհին օգտագործում են այնպես, որ նրանից առավելագույնս օգուտ ստանան: 

23 Այս մեթոդը պարտադիր չէ, որ իրականացվի աշխատանքի տեղավորման գործակալության 
միջոցով: 
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Օրինակ, աշխատանքային շահագործման դեպքում զոհը չի վարձատրվում, չունի
աշխատանքի պատշաճ պայմաններ, ներառյալ՝ անվտանգության պայմաններ, 
իրականացնում է աշխատանքը չկանոնակարգված, առանց հանգստյան օրերի, 
ընդվզելու դեպքում նրա նկատմամբ կիրառվում է սպառնալիք, բռնություն, երբեմն
նաև դրա դաժան դրսևորումները, սակայն թրաֆիքինգ իրականացնողները
գիտակցում են, որ զոհը չպետք է վնասվի կամ հյուծվիայնաստիճան, որ չկարողանա
իրականացնել պահանջվող աշխատանքը (սա անվերապահորեն կիրառվում է
հատուկ վերապատրաստում կամ որակավորում պահանջող աշխատանքների
իրականացման դեպքում): Այդ հանգամանքով է պայմանավորված, որ
շահագործողը ոչ միայն կերակրում է շահագործվողին, այլ նաև երբեմն ապահովում
նրա ժամանցը, ձևական կապն ընտանիքի հետ, պաշտպանությունը, իսկ
անհրաժեշտության դեպքում՝ բժիշկ հրավիրում: Նման երկակի մոտեցմամբ՝
«շահագործել, սակայն հոգատարությամբ», շահագործողները վստահելի
հարաբերություններ են ձևավորում զոհերի հետ, որոնց մի մասը շատ երկար
ժամանակ չի գիտակցում իր շահագործման վիճակի մեջ գտնվելու փաստը:

3.2. Ինչպես ճանաչել թրաֆիքինգ իրականացնողին և
հավաքագրման գործընթացը

Մարդու թրաֆիքինգի ճանաչումը պետք է իրականցվի թրաֆիքինգ
իրականացնողների և հավաքագրման գործընթացը նույնացնելու և կասկածելի
կամ ենթադրելի իրավիճակների մասին պատշաճ մարմիններին իրազեկելու
միջոցով:

Թրաֆիքինգ իրականացնողները լոկ հանցագործներ չեն, նրանք բավականին
հնարամիտ են և ունեն ճկունություն՝ մարդկանց հոգեբանության վրա ազդեցություն
ունենալու հարցում:

Թրաֆիքինգ իրականացնող կարող է լինել ցանկացած անձ՝ կին, թե
տղամարդ, իսկ երբեմն նաև անչափահաս: Կանայք հաճախակի իրականացնում են
վստահություն ձեռքբերողի և մտերմիկ հարաբերություններ ձևավորողների
գործառույթը, քանի որ հեշտությամբ կարող են հավանական զոհի մոտառաջացնել
վճռականություն՝ համաձայնվել առաջարկվող աշխատանքի կամ ծառայության
մատուցման: Այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ կանայք հիմնականում
իրականացնում են հավաքագրողի գործառույթը: Թրաֆիքինգ իրականացնողները
հավաքագրման գործընթացը սկսում են համոզումից և ըստ իրավիճակի կիրառում
են հավաքագրման առավել բիրտ մեթոդներ՝ խաբեություն, վստահության
չարաշահում, խոցելի վիճակի օգտագործում, սպառնալիքներ, հազվադեպ՝
բռնություն: Թրաֆիքինգ իրականացնողներն ընտրում են առավելապես խոցելի, 
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առաջարկը (մատուցող, պարուհի, շինարար, դայակ, այգեգործ, գյուղատնտես և 
այլն)23, 

• «ամուսնական գործակալությունների» միջոցով ապագան կերտելու և 
ամուսնանալու հնարավորության առաջարկը, մասնավորապես՝ արտերկրում, 

• այլ եղանակով անձին ներգրավելու համար խաբելը, վստահությունը 
չարաշահելը, մոլորեցնելը և այլն: 

Հավաքագրման գործընթացը ՀՀ-ում հիմնականում իրականացվում է 
մերձավոր ազգականների, ընկերների և ծանոթների միջոցով, ովքեր իրենց 
շրջապատում փնտրում են «հարմար աշխատողներ» ազգականների կամ 
ընկերների մոտ աշխատելու համար: Երբեմն հավաքագրողներն առաջարկվող 
աշխատանքը ներկայացնում են որպես «լավություն, որից հրաժարվելն առնվազն 
հիմարություն կլինի»: 

Հավաքագրման ինքնուրույն եղանակ է հանդիսանում համացանցի և 
սոցիալական տարբեր կայքերի օգտագործմամբ հավաքագրումը, որի մասին 
մանրամասն կներկայացվի սույն ձեռնարկի 3.4 պարագրաֆում:  

ՏՏեեղղաափփոոխխոոււմմըը ենթադրում է զոհին մեկ վայրից այլ վայր տեղափոխելը երկրի 
ներսում կամ երկրից դուրս, և/կամ աջակցությունը սահմանն օրինական կամ 
անօրինական հատելու հարցում: Տեղափոխման հեռավորությունը կամ 
սահմանների հատումը որևէ նշանակություն չունեն արարքը մարդու թրաֆիքինգ 
համարելու համար: Զոհին կարող են տեղափոխել տրանսպորտային տարբեր 
միջոցներով, ոտքով, բացահայտ կամ քողարկված:  

Տեղափոխումը կարող է իրականացվել ուղեկցությամբ, երբ հավաքագրողը 
կամ մեկ այլ անձ, ներկայացնելով, որ զոհը երբեք չի ճանապարհորդել, դրսևորելով 
կեղծ հոգածություն, նրան ոչ միայն ուղեկցում է դեպի օդանավակայան, այլ նաև նրա 
հետ մեկնում այլ երկիր՝ փաստացի վերահսկողություն իրականացնելով անձի 
նկատմամբ ու բացառելով նրա փախուստը կամ այլ գործողությունները, որոնք 
անցանկալի են հանցագործների համար: Չի բացառվում զոհի տեղափոխումը նաև 
միայնակ՝ առանց ուղեկցությամբ: Կարևորվում է այն փաստը, որ տեղափոխումը 
հանդիսանում է պայման անձի՝ շահագործման վայր հասնելու և մարդու 
թրաֆիքինգի հաջորդ փուլն իրականացնելու համար: 

ՇՇաահհաագգոորրծծոոււմմնն այն նպատակն է, որին ցանկանում է հասնել հանցագործը կամ 
հանցագործները: Հաշվի առնելով, որ մարդու թրաֆիքինգը եկամտաբեր 
հանցագործությունների եռյակում է, շահագործումն այն փուլն է, որի ընթացքում 
զոհին օգտագործում են այնպես, որ նրանից առավելագույնս օգուտ ստանան: 

 
23 Այս մեթոդը պարտադիր չէ, որ իրականացվի աշխատանքի տեղավորման գործակալության 
միջոցով: 
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Օրինակ, աշխատանքային շահագործման դեպքում զոհը չի վարձատրվում, չունի 
աշխատանքի պատշաճ պայմաններ, ներառյալ՝ անվտանգության պայմաններ, 
իրականացնում է աշխատանքը չկանոնակարգված, առանց հանգստյան օրերի, 
ընդվզելու դեպքում նրա նկատմամբ կիրառվում է սպառնալիք, բռնություն, երբեմն 
նաև դրա դաժան դրսևորումները, սակայն թրաֆիքինգ իրականացնողները 
գիտակցում են, որ զոհը չպետք է վնասվի կամ հյուծվի այնաստիճան, որ չկարողանա 
իրականացնել պահանջվող աշխատանքը (սա անվերապահորեն կիրառվում է 
հատուկ վերապատրաստում կամ որակավորում պահանջող աշխատանքների 
իրականացման դեպքում): Այդ հանգամանքով է պայմանավորված, որ 
շահագործողը ոչ միայն կերակրում է շահագործվողին, այլ նաև երբեմն ապահովում 
նրա ժամանցը, ձևական կապն ընտանիքի հետ, պաշտպանությունը, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում՝ բժիշկ հրավիրում: Նման երկակի մոտեցմամբ՝ 
«շահագործել, սակայն հոգատարությամբ», շահագործողները վստահելի 
հարաբերություններ են ձևավորում զոհերի հետ, որոնց մի մասը շատ երկար 
ժամանակ չի գիտակցում իր շահագործման վիճակի մեջ գտնվելու փաստը: 

 

3.2. Ինչպես ճանաչել թրաֆիքինգ իրականացնողին և 
հավաքագրման գործընթացը 

 

Մարդու թրաֆիքինգի ճանաչումը պետք է իրականցվի թրաֆիքինգ 
իրականացնողների և հավաքագրման գործընթացը նույնացնելու և կասկածելի 
կամ ենթադրելի իրավիճակների մասին պատշաճ մարմիններին իրազեկելու 
միջոցով: 

Թրաֆիքինգ իրականացնողները լոկ հանցագործներ չեն, նրանք բավականին 
հնարամիտ են և ունեն ճկունություն՝ մարդկանց հոգեբանության վրա ազդեցություն 
ունենալու հարցում: 

Թրաֆիքինգ իրականացնող կարող է լինել ցանկացած անձ՝ կին, թե 
տղամարդ, իսկ երբեմն նաև անչափահաս: Կանայք հաճախակի իրականացնում են 
վստահություն ձեռքբերողի և մտերմիկ հարաբերություններ ձևավորողների 
գործառույթը, քանի որ հեշտությամբ կարող են հավանական զոհի մոտ առաջացնել 
վճռականություն՝ համաձայնվել առաջարկվող աշխատանքի կամ ծառայության 
մատուցման: Այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ կանայք հիմնականում 
իրականացնում են հավաքագրողի գործառույթը: Թրաֆիքինգ իրականացնողները 
հավաքագրման գործընթացը սկսում են համոզումից և ըստ իրավիճակի կիրառում 
են հավաքագրման առավել բիրտ մեթոդներ՝ խաբեություն, վստահության 
չարաշահում, խոցելի վիճակի օգտագործում, սպառնալիքներ, հազվադեպ՝ 
բռնություն: Թրաֆիքինգ իրականացնողներն ընտրում են առավելապես խոցելի, 
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մարգինալ խմբերի ներկայացուցիչների՝ գիտակցելով նրանց հավաքագրման, 
տեղափոխման և շահագործման դյուրինությունը: 

ՀՀ-ում գրանցվել են դեպքեր, երբ թրաֆիքինգ իրականացնողներն եղել են զոհ 
կանանց փաստական ամուսինները և շահագործել են նրանց գերեկամուտ 
ստանալու նպատակով: 

ՀՀ-ում գրանցված դեպքերով թրաֆիքինգ իրականացնողների գերակշիռ 
մեծամասնությունն ազգությամբ հայ էին, ՀՀ քաղաքացի, սակայն եղել են դեպքեր, 
երբ թրաֆիքինգն իրականացվել է ՀՀ քաղաքացի ազգությամբ ասորի, ՌԴ 
քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ ռուս, Թուրքիայի քաղաքացի ազգությամբ թե՛ 
թուրք, թե հայ, Ուզբեկստանի քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ ռուս, ԱՄԷ 
քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ արաբ, Չինաստանի քաղաքացի ազգությամբ 
չինացի անձանց կողմից: 

Յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթադրի, որ նրան փորձում են ենթարկել 
թրաֆիքինգի, եթե՝  

1. Ներկայացվում են գրավիչ պայմաններ, որոնք դառնում են ավելի գրավիչ
զոհի կողմից հրաժարման կամ մեկնման ձգձգման դեպքում, 

2. Կիրառվում են ծայրահեղ մոտեցումներ՝ թե՛ համոզելու, թե՛ պատժի կամ
պատասխանատվության ենթարկելու զուգակցմամբ, 

3. Խոստումները չեն համապատասխանում փաստացի կատարված
գործողություններին, 

4. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հրաժարվում է որևէ փաստաթուղթ
ներկայացնել կամ փաստաթղթավորել պայմանավորվածությունները, 

5. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հանդիպումներին լինում է լարված,
պարբերաբար փոխում է հանդիպման վայրը կամ պայմանավորվում է տարբեր 
վայրերում, 

6. Կիրառվում են սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում ներկայացված
ցուցիչներից առնվազն երկուսը՝ ցանկացած համակցությամբ: 

Ինչպես արդեն նշվել է, թրաֆիքինգ իրականացնող կարող է լինել ցանկացած 
անձ: ՀՀ-ում թրաֆիքինգի կամ շահագործման կատարողների տարիքը տատանվել 
է 17-ից 72 տարեկանը, ընդ որում տղամարդիկ իրականացրել են աշխատանքային 
և սեռական թրաֆիքինգ ու օրգանների և հյուսվածքների կորզում, իսկ կանայք՝ 
հիմնականում սեռական թրաֆիքինգ, և հազվադեպ՝ աշխատանքային:  

Վերը նշված 6 կետերից առնվազն երկուսի առկայության դեպքում 
(բացառությամբ 6-րդ կետի, որը հանդես է գալիս որպես ինքնուրույն ցուցիչ) կարելի 
է կասկածել, որ հնարավոր է գործ ունենք մարդկանց թրաֆիքինգի կամ 
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շահագործման հետ: Նման կասկած կարող է առաջանալ նաև այն դեպքում, երբ
պաշտոնական հարցումների կամ ստուգումների արդյունքում պարզվում է, որ
ենթադրյալ գործատուն ներկայացված ու գովազդված գործունեություն չի
իրականացնում կամ չունի համապատասխան գրանցում կամ
փաստաթղթավորում: Ցանկացած կասկածի դեպքում անձը պետք է դիմի սույն
ձեռնարկի 5.4 պարագրաֆում նշված մարմիններին և կազմակերպություններին:

3.3. Երեխայի թրաֆիքինգի կամ շահագործման
առանձնահատկությունները

Երեխա ասելով հասկացվում է 18 տարեկան չդարձած յուրաքանչյուր ոք: Այս
սկզբունքն առկա է և՛ ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային ակտերում ու
ստորագրված պայմանագրերում, և՛ ՀՀ գործող օրենսդրության մեջ24:

Երեխաները վաճառվում են սեռական շահագործման նպատակով, 
ներգրավվում են մուրացկանության, գյուղատնտեսական ու շինարարական
աշխատանքների կատարման և այլն: Երեխաները մասնակցում են զինված
հակամարտություններում, նրանց օգտագործում են թմրամիջոցների և հոգեմետ
նյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հանցավոր խմբերում, տանը կամ
տնամերձ տարածքներում աշխատելու և այլ նպատակներով:25

Երեխաները հանդիսանում են առավել խոցելի խմբերից մեկը, ինչից ելնելով
նրանց շահագործման համար հանցագործները կիրառում են տարաբնույթ
եղանակներ՝ համոզելը, կախվածության մեջ գցելը, նյութական կամ հոգեբանական
խոցելիությունը, խաբեությունը և այլն: Երբեմն երեխան մեծահասակին ընկալում է
որպես հեղինակություն և պատրաստակամ է կատարել նրա բոլոր
կարգադրությունները՝ չգիտակցելով դրանց հանցավոր լինելու փաստը:
Երեխաներից առավել խոցելի են միակողմանի ծնողազուրկ, թափառաշրջիկ կամ
մուրացիկ երեխաները, հաստատություններում խնամվող երեխաները, խորթ ծնողի
կամ խնամակալի հետ ապրող և այլ երեխաներ: Երեխաների առնչությամբ, ելնելով

24Երեխայի իրավունքների մասին 1989թ.-ի կոնվենցիայի 1-ին հոդված, Մարդկանցթրաֆիքինգի դեմ
պայքարի միջոցների մասին 2005թ.-ի ԵԽ-ի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի «դ» կետ, ՄԱԿ-ի
Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի կոնվենցիան լրացնող` 2000թ.-ի
Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման և խափանման և դրա
համար պատժի մասին արձանագրության 3-րդ հոդվածի «դ» կետ, Երեխայի աշխատանքի
վատթարագույն ձևերի մասին 1999թ.-ի կոնվենցիայի 2-րդ հոդված, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-
րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Երեխայի իրավունքների մասին» 1996թ.-ի մայիսի 29-ի ՀՀ օրենքի 1-ին
հոդված և այլն:
25 Европейская сеть против торговли людьми. Доклад по вопросам торговли людьми. Болгария, 
Дания, Италия, Румыния, Испания, Великобритания, Спасемдетей (Save the Children),Италия, 2004,
էջ 23:
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մարգինալ խմբերի ներկայացուցիչների՝ գիտակցելով նրանց հավաքագրման, 
տեղափոխման և շահագործման դյուրինությունը: 

ՀՀ-ում գրանցվել են դեպքեր, երբ թրաֆիքինգ իրականացնողներն եղել են զոհ 
կանանց փաստական ամուսինները և շահագործել են նրանց գերեկամուտ 
ստանալու նպատակով: 

ՀՀ-ում գրանցված դեպքերով թրաֆիքինգ իրականացնողների գերակշիռ 
մեծամասնությունն ազգությամբ հայ էին, ՀՀ քաղաքացի, սակայն եղել են դեպքեր, 
երբ թրաֆիքինգն իրականացվել է ՀՀ քաղաքացի ազգությամբ ասորի, ՌԴ 
քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ ռուս, Թուրքիայի քաղաքացի ազգությամբ թե՛ 
թուրք, թե հայ, Ուզբեկստանի քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ ռուս, ԱՄԷ 
քաղաքացի ազգությամբ թե՛ հայ, թե՛ արաբ, Չինաստանի քաղաքացի ազգությամբ 
չինացի անձանց կողմից: 

Յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթադրի, որ նրան փորձում են ենթարկել 
թրաֆիքինգի, եթե՝  

1. Ներկայացվում են գրավիչ պայմաններ, որոնք դառնում են ավելի գրավիչ 
զոհի կողմից հրաժարման կամ մեկնման ձգձգման դեպքում,  

2. Կիրառվում են ծայրահեղ մոտեցումներ՝ թե՛ համոզելու, թե՛ պատժի կամ 
պատասխանատվության ենթարկելու զուգակցմամբ,  

3. Խոստումները չեն համապատասխանում փաստացի կատարված 
գործողություններին,  

4. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հրաժարվում է որևէ փաստաթուղթ 
ներկայացնել կամ փաստաթղթավորել պայմանավորվածությունները,  

5. Թրաֆիքինգ իրականացնողը հանդիպումներին լինում է լարված, 
պարբերաբար փոխում է հանդիպման վայրը կամ պայմանավորվում է տարբեր 
վայրերում, 

6. Կիրառվում են սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում ներկայացված 
ցուցիչներից առնվազն երկուսը՝ ցանկացած համակցությամբ: 

Ինչպես արդեն նշվել է, թրաֆիքինգ իրականացնող կարող է լինել ցանկացած 
անձ: ՀՀ-ում թրաֆիքինգի կամ շահագործման կատարողների տարիքը տատանվել 
է 17-ից 72 տարեկանը, ընդ որում տղամարդիկ իրականացրել են աշխատանքային 
և սեռական թրաֆիքինգ ու օրգանների և հյուսվածքների կորզում, իսկ կանայք՝ 
հիմնականում սեռական թրաֆիքինգ, և հազվադեպ՝ աշխատանքային:  

Վերը նշված 6 կետերից առնվազն երկուսի առկայության դեպքում 
(բացառությամբ 6-րդ կետի, որը հանդես է գալիս որպես ինքնուրույն ցուցիչ) կարելի 
է կասկածել, որ հնարավոր է գործ ունենք մարդկանց թրաֆիքինգի կամ 
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շահագործման հետ: Նման կասկած կարող է առաջանալ նաև այն դեպքում, երբ 
պաշտոնական հարցումների կամ ստուգումների արդյունքում պարզվում է, որ 
ենթադրյալ գործատուն ներկայացված ու գովազդված գործունեություն չի 
իրականացնում կամ չունի համապատասխան գրանցում կամ 
փաստաթղթավորում: Ցանկացած կասկածի դեպքում անձը պետք է դիմի սույն 
ձեռնարկի 5.4 պարագրաֆում նշված մարմիններին և կազմակերպություններին: 

 

3.3. Երեխայի թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
առանձնահատկությունները  
 

Երեխա ասելով հասկացվում է 18 տարեկան չդարձած յուրաքանչյուր ոք: Այս 
սկզբունքն առկա է և՛ ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային ակտերում ու 
ստորագրված պայմանագրերում, և՛ ՀՀ գործող օրենսդրության մեջ24: 

Երեխաները վաճառվում են սեռական շահագործման նպատակով, 
ներգրավվում են մուրացկանության, գյուղատնտեսական ու շինարարական 
աշխատանքների կատարման և այլն: Երեխաները մասնակցում են զինված 
հակամարտություններում, նրանց օգտագործում են թմրամիջոցների և հոգեմետ 
նյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հանցավոր խմբերում, տանը կամ 
տնամերձ տարածքներում աշխատելու և այլ նպատակներով:25  

Երեխաները հանդիսանում են առավել խոցելի խմբերից մեկը, ինչից ելնելով 
նրանց շահագործման համար հանցագործները կիրառում են տարաբնույթ 
եղանակներ՝ համոզելը, կախվածության մեջ գցելը, նյութական կամ հոգեբանական 
խոցելիությունը, խաբեությունը և այլն: Երբեմն երեխան մեծահասակին ընկալում է 
որպես հեղինակություն և պատրաստակամ է կատարել նրա բոլոր 
կարգադրությունները՝ չգիտակցելով դրանց հանցավոր լինելու փաստը: 
Երեխաներից առավել խոցելի են միակողմանի ծնողազուրկ, թափառաշրջիկ կամ 
մուրացիկ երեխաները, հաստատություններում խնամվող երեխաները, խորթ ծնողի 
կամ խնամակալի հետ ապրող և այլ երեխաներ: Երեխաների առնչությամբ, ելնելով 

 
24 Երեխայի իրավունքների մասին 1989թ.-ի կոնվենցիայի 1-ին հոդված, Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարի միջոցների մասին 2005թ.-ի ԵԽ-ի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի «դ» կետ, ՄԱԿ-ի 
Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի կոնվենցիան լրացնող` 2000թ.-ի 
Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման և խափանման և դրա 
համար պատժի մասին արձանագրության 3-րդ հոդվածի «դ» կետ, Երեխայի աշխատանքի 
վատթարագույն ձևերի մասին 1999թ.-ի կոնվենցիայի 2-րդ հոդված, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-
րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Երեխայի իրավունքների մասին» 1996թ.-ի մայիսի 29-ի ՀՀ օրենքի 1-ին 
հոդված և այլն: 
25 Европейская сеть против торговли людьми. Доклад по вопросам торговли людьми. Болгария, 
Дания, Италия, Румыния, Испания, Великобритания, Спасем детей (Save the Children), Италия, 2004, 
էջ 23: 
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նրանց տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններից, կիրառելի են ոչ 
միայն սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում նշված ցուցիչները, այլ նաև հետևյալները, 
քանի որ թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ երեխաները կարող են.  

• հնարավորություն չունենան շփվել իրենց ծնողների կամ հոգաբարձուների
կամ խնամակալների հետ. 

• վախեցած տեսք ունենալ և դրսևորել այնպիսի վարքագիծ, որը բնորոշ չէ այդ
տարիքի երեխայի համար. 

• չունենալ աշխատավայրից դուրս հասակակից ընկերներ.

• հնարավորություն չունենալ կրթություն ստանալ.

• ժամանակ չունենալ խաղալու համար.

• ապրել այլ երեխաներից առանձին և այն պայմաններում, որոնք չեն
բավարարում նրա պահանջները. 

• սնունդ ընդունել «ընտանիքի» այլ անդամներից առանձին.

• ստանալ միայն սննդի մնացորդներ.

• կատարել երեխաների համար ոչ համապատասխան աշխատանք.

•տեղաշարժվել միայն մեծահասակների ուղեկցությամբ.

•տեղաշարժվել ազգակցական կապ չունեցող անձանց հետ:

Երեխայի թրաֆիքինգի կամ շահագործման առանձնահատկություններից
ելնելով ցանկալի է ենթադրյալ զոհի նկատմամբ կիրառել երեխայակենտրոն և 
երեխայազգայուն մոտեցումներ՝ առաջնորդվելով երեխայի լավագույն շահով: 

3.4. Ինչպես են թրաֆիքինգ իրականացնողներն 
օգտագործում սոցիալական ցանցերը 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ հանցավոր 
աշխարհը նույնպես տեղափոխվել է վիրտուալ աշխարհ, և համացանցը դարձել է 
այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր է կատարել գրեթե ցանկացած 
հանցագործություն՝ առավելագույնս պահպանելով անանությունը: Թրաֆիքինգ 
իրականացնողները կարող են կապ հաստատել զոհի հետ ցանկացած եղանակով, 
ներառյալ՝ համացանցի միջոցով, գործունեության տարբեր ոլորտներում, օրինակ՝ 
աշխատանքի տեղավորման, ամուսնական գործակալությունների, անձնական 
շփման և այլն: 
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Բացի այդ, համացանցը դարձել է հասանելի ազգաբնակչության լայն
շերտերին, առավել ևս ՔՈՎԻԴ-19-ով պայմանավորված համավարակի
պայմաններում, երբ ուսուցումը թե՛ դպրոցներում ու ԲՈՒՀ-երում, թե՛ աշխատանքային
հանդիպումներն ու քննարկումները տեղափոխվեցին համացանց և ակամա
հարկադրեցին անձանց բացել օգտահաշիվներ տարբեր սոցիալական ցանցերում:

Առցանց անվտանգության և մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելման
վերաբերյալ հասարակության իրազեկությունը Հայաստանում ցածր է: Տարբեր
կազմակերպություններ իրականացրել են տարաբնույթ միջոցառումներ
իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, սակայն թվային տիրույթն
օգտագործող քաղաքացիներին կրթելու և համացանցից անվտանգ օգտվելու
աշխատանքները դեռ շարունակելի են: Գոյություն ունեն մի շարք կրթական
ռեսուրսներ, ներառյալ՝ երեխաների, ծնողների և ուսուցիչների համար կրթական և
իրազեկող բովանդակությամբ հայերեն ձեռնարկներ, որոնք կարող են հանգեցնել
համացանցի անվտանգ օգտագործման:26

Սակայն, պետք է նշել, որ համացանցն այս պահին անվտանգ չէ և ցանկացած
օգտատեր, այն էլ կեղծ կայքէջով կամ ընդհանրական ու նույնացման
հնարավորություն չընձեռող տվյալներով, կարող է հանդիսանալ հավանական
շահագործող, խաբեբա կամ բռնարար: Եթե սոցիալական ցանցում շփվելով
պոտենցիալ գործատուի կամ գործակալության ներկայացուցչի հետ նրանք
խուսափում են տրամադրել ամբողջական ու ստույգ տեղեկատվություն, 
կոնտակտային տվյալներ (հեռախոսահամար, կայքէջ, հասցե, ղեկավարի տվյալներ
և այլն), ներկայացնել առաջարկվող աշխատանքի բնութագիրը կամ վայրը
(արտերկրում աշխատանքի դեպքում՝ պետությունը, քաղաքը, կազմակերպությունը
և այլն), ինչպես նաև փաստաթղթավորել գործողությունները, ապա այստեղ
մեծանում է թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգը: Բացի այդ, եթե սոցիալական
ցանցի օգտատերը ձեզանից պահանջում է փաստաթղթերի պատճեներ, 
անձնական տեղեկատվություն, հավելելով, որ դրա մասին դեռ ոչ ոք չպետք է

26 Ռեսուրսների ցանկը ներառում է հետևյալը`
Council of Europe Internet Literacy Handbook http://safe.am/ilh/ilh.html
- INSAFE eSafety KIT http://www.safe.am/esafetykit/start.html
- INSAFE Family Safety Teachers' Guide 
- http://safe.am/esafetykit/downloads/kidsFull.pdf
- INSAFE Family Safety Parents' Guide 
- http://safe.am/esafetykit/downloads/parentsFull.pdf
- The Web We Want. Teachers Online - Handbook for Educators
- The Web We Want. Young and Online - Handbook for Teens
- STOP. THINK. CONNECT.™ Global Online Safety Campaign Materials 
http://safe.am/stopthinkconnect/stc.html
- STOP. THINK. CONNECT.™ Chatting with Kids about Being Online 
http://safe.am/stopthinkconnect/Chatting_with_Kids_Booklet_Arm.pdf
- The Next Click. Moving Towards a Better and Safer Online Environment for Every Child, eNACSO
http://safe.am/report/The-Next-Click-Armenian.pdf
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նրանց տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններից, կիրառելի են ոչ 
միայն սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում նշված ցուցիչները, այլ նաև հետևյալները, 
քանի որ թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ երեխաները կարող են.  

• հնարավորություն չունենան շփվել իրենց ծնողների կամ հոգաբարձուների 
կամ խնամակալների հետ.  

• վախեցած տեսք ունենալ և դրսևորել այնպիսի վարքագիծ, որը բնորոշ չէ այդ 
տարիքի երեխայի համար.  

• չունենալ աշխատավայրից դուրս հասակակից ընկերներ.  

• հնարավորություն չունենալ կրթություն ստանալ.  

• ժամանակ չունենալ խաղալու համար.  

• ապրել այլ երեխաներից առանձին և այն պայմաններում, որոնք չեն 
բավարարում նրա պահանջները.  

• սնունդ ընդունել «ընտանիքի» այլ անդամներից առանձին. 

• ստանալ միայն սննդի մնացորդներ.  

• կատարել երեխաների համար ոչ համապատասխան աշխատանք.  

• տեղաշարժվել միայն մեծահասակների ուղեկցությամբ.  

• տեղաշարժվել ազգակցական կապ չունեցող անձանց հետ:  

Երեխայի թրաֆիքինգի կամ շահագործման առանձնահատկություններից 
ելնելով ցանկալի է ենթադրյալ զոհի նկատմամբ կիրառել երեխայակենտրոն և 
երեխայազգայուն մոտեցումներ՝ առաջնորդվելով երեխայի լավագույն շահով: 

 

3.4. Ինչպես են թրաֆիքինգ իրականացնողներն 
օգտագործում սոցիալական ցանցերը  

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ հանցավոր 

աշխարհը նույնպես տեղափոխվել է վիրտուալ աշխարհ, և համացանցը դարձել է 
այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր է կատարել գրեթե ցանկացած 
հանցագործություն՝ առավելագույնս պահպանելով անանությունը: Թրաֆիքինգ 
իրականացնողները կարող են կապ հաստատել զոհի հետ ցանկացած եղանակով, 
ներառյալ՝ համացանցի միջոցով, գործունեության տարբեր ոլորտներում, օրինակ՝ 
աշխատանքի տեղավորման, ամուսնական գործակալությունների, անձնական 
շփման և այլն: 
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Բացի այդ, համացանցը դարձել է հասանելի ազգաբնակչության լայն 
շերտերին, առավել ևս ՔՈՎԻԴ-19-ով պայմանավորված համավարակի 
պայմաններում, երբ ուսուցումը թե՛ դպրոցներում ու ԲՈՒՀ-երում, թե՛ աշխատանքային 
հանդիպումներն ու քննարկումները տեղափոխվեցին համացանց և ակամա 
հարկադրեցին անձանց բացել օգտահաշիվներ տարբեր սոցիալական ցանցերում: 

Առցանց անվտանգության և մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելման 
վերաբերյալ հասարակության իրազեկությունը Հայաստանում ցածր է: Տարբեր 
կազմակերպություններ իրականացրել են տարաբնույթ միջոցառումներ 
իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, սակայն թվային տիրույթն 
օգտագործող քաղաքացիներին կրթելու և համացանցից անվտանգ օգտվելու 
աշխատանքները դեռ շարունակելի են: Գոյություն ունեն մի շարք կրթական 
ռեսուրսներ, ներառյալ՝ երեխաների, ծնողների և ուսուցիչների համար կրթական և 
իրազեկող բովանդակությամբ հայերեն ձեռնարկներ, որոնք կարող են հանգեցնել 
համացանցի անվտանգ օգտագործման:26 

Սակայն, պետք է նշել, որ համացանցն այս պահին անվտանգ չէ և ցանկացած 
օգտատեր, այն էլ կեղծ կայքէջով կամ ընդհանրական ու նույնացման 
հնարավորություն չընձեռող տվյալներով, կարող է հանդիսանալ հավանական 
շահագործող, խաբեբա կամ բռնարար: Եթե սոցիալական ցանցում շփվելով 
պոտենցիալ գործատուի կամ գործակալության ներկայացուցչի հետ նրանք 
խուսափում են տրամադրել ամբողջական ու ստույգ տեղեկատվություն, 
կոնտակտային տվյալներ (հեռախոսահամար, կայքէջ, հասցե, ղեկավարի տվյալներ 
և այլն), ներկայացնել առաջարկվող աշխատանքի բնութագիրը կամ վայրը 
(արտերկրում աշխատանքի դեպքում՝ պետությունը, քաղաքը, կազմակերպությունը 
և այլն), ինչպես նաև փաստաթղթավորել գործողությունները, ապա այստեղ 
մեծանում է թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգը: Բացի այդ, եթե սոցիալական 
ցանցի օգտատերը ձեզանից պահանջում է փաստաթղթերի պատճեներ, 
անձնական տեղեկատվություն, հավելելով, որ դրա մասին դեռ ոչ ոք չպետք է 

 
26 Ռեսուրսների ցանկը ներառում է հետևյալը` 
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- The Web We Want. Young and Online - Handbook for Teens  
- STOP. THINK. CONNECT.™ Global Online Safety Campaign Materials 
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իմանա, ապա այստեղ կասկածանքները կրկնապատկվում են: Շահագործման 
փաստի մասին կարելի է խոսել միայն հետագա գործընթացները մասնագետների 
կողմից վերահսկելի դարձնելու կամ ստուգելու դեպքում: Հետևաբար, համացանցում 
ցանկացած կասկածելի առաջարկ ստանալու դեպքում պետք է անհապաղ դիմել 
իրավապահ մարմիններին կամ մասնագիտացված ՀԿ-ներին՝ հետագա 
գործողությունները պլանավորելու և դեպքը բացահայտելու համար: 

Համացանցում հատուկ զգուշավորություն պետք է դրսևորեն հոգեպես 
անկայուն անձինք, հեշտ գումար վաստակելու ձգտում ունեցողները, դյուրահավատ 
մարդիկ: 

Սոցիալական ցանցերը կարող են օգտագործվել ընդհանրական 
հայտարարություններ տալով, օրինակ՝ «Ֆիլիպիններում մատուցողուհի աշխատելու 
համար հրավիրվում են բարետես աղջիկներ (աշխատանքային փորձը պարտադիր 
չէ, աշխատավարձը շատ բարձր է)»: Այս հայտարարությունը կասկածելի է հետևյալ 
հանգամանքներից ելնելով՝ 

1) Ֆիլիպիններ աշխատուժ տեղափոխելն անտրամաբանական է, քանի որ
այդ պետությունից է էժան աշխատուժը տեղափոխվում այլ պետություններ, 

2) բացի բարետեսությունից այլ պահանջներ, մասնավորապես՝ լեզվի
իմացություն, աշխատանքային փորձ և այլն, չի պահանջվում, 

3) հատուկ շեշտվում է աշխատավարձի շատ բարձր լինելու մասին:

Սոցիալական ցանցերում հավաքագրողները կարող են թիրախավորել
կոնկրետ անձանց, ում օգտահաշիվներն ինչ-ինչ պատճառներով հետաքրքրություն 
են առաջացրել նրանց մոտ: Հետաքրքրությունը կարող է պայմանավորված լինի 
օգտատիրոջ միայնակ լինելու, ֆինանսական խնդիրներ ունենալու, մելամաղձոտ 
կամ պոռթկումային գրառումներ կատարելու, օգնություն խնդրելու և այլ նմանատիպ 
հատկանիշներից ելնելով:  
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իմանա, ապա այստեղ կասկածանքները կրկնապատկվում են: Շահագործման
փաստի մասին կարելի է խոսել միայն հետագա գործընթացները մասնագետների
կողմից վերահսկելի դարձնելու կամ ստուգելու դեպքում: Հետևաբար, համացանցում
ցանկացած կասկածելի առաջարկ ստանալու դեպքում պետք է անհապաղ դիմել
իրավապահ մարմիններին կամ մասնագիտացված ՀԿ-ներին՝ հետագա
գործողությունները պլանավորելու և դեպքը բացահայտելու համար:

Համացանցում հատուկ զգուշավորություն պետք է դրսևորեն հոգեպես
անկայուն անձինք, հեշտ գումար վաստակելու ձգտում ունեցողները, դյուրահավատ
մարդիկ:

Սոցիալական ցանցերը կարող են օգտագործվել ընդհանրական
հայտարարություններ տալով, օրինակ՝ «Ֆիլիպիններում մատուցողուհի աշխատելու
համար հրավիրվում են բարետես աղջիկներ (աշխատանքային փորձը պարտադիր
չէ, աշխատավարձը շատ բարձր է)»: Այս հայտարարությունը կասկածելի է հետևյալ
հանգամանքներից ելնելով՝

1) Ֆիլիպիններ աշխատուժ տեղափոխելն անտրամաբանական է, քանի որ
այդ պետությունից է էժան աշխատուժը տեղափոխվում այլ պետություններ, 

2) բացի բարետեսությունից այլ պահանջներ, մասնավորապես՝ լեզվի
իմացություն, աշխատանքային փորձ և այլն, չի պահանջվում,

3) հատուկ շեշտվում է աշխատավարձի շատ բարձր լինելու մասին:

Սոցիալական ցանցերում հավաքագրողները կարող են թիրախավորել
կոնկրետ անձանց, ում օգտահաշիվներն ինչ-ինչ պատճառներով հետաքրքրություն
են առաջացրել նրանց մոտ: Հետաքրքրությունը կարող է պայմանավորված լինի
օգտատիրոջ միայնակ լինելու, ֆինանսական խնդիրներ ունենալու, մելամաղձոտ
կամպոռթկումային գրառումներ կատարելու, օգնություն խնդրելու և այլ նմանատիպ
հատկանիշներից ելնելով: 
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4.1. Աշխատանքային իրավունքների և աշխատանքի 
անվտանգ պայմանների հասկացությունը 

ՀՀ Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի 
աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք, և պարտադիր կամ հարկադիր 
աշխատանքն արգելվում է: Իսկ ՀՀ ԱՕ 3-րդ հոդվածը շեշտում է, որ ցանկացած ձևի 
(բնույթի) հարկադիր աշխատանքը և աշխատողների նկատմամբ բռնություններն 
արգելվում են: 

Աշխատանքային իրավունքները ճիշտ ընկալելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ 
ընկալել հետևյալ գործառնական սահմանումները, որոնք ներկայացված են 
Աղյուսակ 1-ում: 

4. Աշխատանքային իրավունքներն ու աշխատանքի
անվտանգ պայմանները ՀՀ-ում

Աշխատանքային իրավունքները բազմազան են և 
իրենցից ներկայացնում են աշխատանքային 
իրավահարաբերություններում աշխատողի այն 
լիազորությունները, որոնք պետք է ապահովվեն 
գործատուի կողմից և որոնք կարող է իրականացնել 
աշխատողը տարբեր պայմաններում: 
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Աղյուսակ 1. Գործառնական սահմանումներ 

աամմեեննաամմյյաա  
աարրձձաակկոոււրրդդ//  
աամմեեննաամմյյաա  
ննվվաազզաագգոոււյյնն  
աարրձձաակկոոււրրդդ  

Ամենամյա արձակուրդն աշխատանքային օրերով հաշվարկվող 
ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին՝ 
հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար: Այդ 
ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին 
աշխատավարձը:27 Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 
հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր 
է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում` 24 
աշխատանքային օր:28 

աաննօօրրիիննաակկաանն  
աաշշխխաատտաաննքք  

Առանց աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման 
մասին անհատական իրավական ակտի կատարվող աշխատանքը:29 

աաշշխխաատտաաննքքաայյիինն  
պպաայյմմաաննաագգիիրր  

Համաձայնություն աշխատողի և գործատուի միջև, ըստ որի` 
աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի 
մասնագիտությամբ, որակավորմամբ աշխատանք` պահպանելով 
աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, 
իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել 
պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած 
աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը և ապահովել 
ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ 
պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված 
աշխատանքային պայմաններ:30 

աաշշխխաատտաաննքք  Մարդու ֆիզիկական կամ մտավոր գործունեություն, որն ուղղված է 
ապրանքների արտադրությանը կամ ծառայությունների մատուցմանը: 

աաշշխխաատտաաննքքըը  
տտոոննաակկաանն  ևև  
հհիիշշաատտաակկիի  
օօրրեերրիինն  

Ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին արգելվում է 
աշխատողներին ներգրավել աշխատանքում, բացառությամբ այն 
աշխատանքների, որոնց դադարեցումն արտադրության տեխնիկական 
պատճառներով անհնար է, կամ որոնք անհրաժեշտ են բնակչության 
սպասարկման, ինչպես նաև անհետաձգելի նորոգման և բեռնման կամ 
բեռնաթափման աշխատանքների կատարման համար: Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողները կարող են 

27ՀՀ ԱՕ, հոդված 158: 
28Նույն տեղում, հոդված 159: 
29 Նույն տեղում, հոդված 102: 
30Նույն տեղում, հովդած 83: 
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տոնական և հիշատակի օրերին աշխատանքի ներգրավվել միայն իրենց
համաձայնությամբ:31

Հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և
հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը, եթե այն նախատեսված
չէ աշխատանքի ժամանակացույցով, կողմերի համաձայնությամբ
վարձատրվում է ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի
առնվազն կրկնակի չափով, կամ աշխատողին մեկ ամսվա ընթացքում
տրամադրվում է վճարովի այլ հանգստյան օր, կամ այդ օրը ավելացվում
է ամենամյա արձակուրդին, բացառությամբ նույն հոդվածի 1.1-ին
մասով32 նախատեսված դեպքի:33

աաշշխխաատտաավվաարրձձ Օրենքով, իրավական այլ ակտերով սահմանված կամ աշխատանքային
պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարելու դիմաց
աշխատողին վճարվող հատուցումն է:34

աաշշխխաատտաավվաարրձձ
չչվվճճաարրեելլըը

Գործատուի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամ
ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելը կամ չվճարելը կամ ոչ
աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրդի ժամանակ վճարում
չկատարելը կամ օրենքով նախատեսված նվազագույն ամսական
աշխատավարձի չափից պակաս աշխատավարձ սահմանելը կամ այդ
մեծությունը գերազանցող չափով աշխատավարձը սխալ հաշվարկելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի
նկատմամբ` յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ
չվճարված աշխատավարձի մեկ քառորդի չափով: Նույն խախտումը, 
որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` կրկին
անգամ, մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում
խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` յուրաքանչյուր չհաշվարկված
կամ չվճարված աշխատավարձի մեկ երկրորդի չափով:35

31Նույն տեղում, հոդված 156:
32 Ռազմական դրության ժամանակահատվածում նույն հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված դրույթը
չի տարածվում պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև
ռազմական դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի
կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ սեփականության ձևից) 
աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի
վրա:
33 ՀՀ ԱՕ, հոդված 185:
34Նույն տեղում, հոդված 178:
35ՀՀ ՎԻՎՕ, հոդված 1698:
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Աղյուսակ 1. Գործառնական սահմանումներ 
 

աամմեեննաամմյյաա  
աարրձձաակկոոււրրդդ//  
աամմեեննաամմյյաա  
ննվվաազզաագգոոււյյնն  
աարրձձաակկոոււրրդդ  

Ամենամյա արձակուրդն աշխատանքային օրերով հաշվարկվող 
ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին՝ 
հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար: Այդ 
ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին 
աշխատավարձը:27 Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 
հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր 
է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում` 24 
աշխատանքային օր:28 

աաննօօրրիիննաակկաանն  
աաշշխխաատտաաննքք  

Առանց աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման 
մասին անհատական իրավական ակտի կատարվող աշխատանքը:29 

աաշշխխաատտաաննքքաայյիինն  
պպաայյմմաաննաագգիիրր    

Համաձայնություն աշխատողի և գործատուի միջև, ըստ որի` 
աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի 
մասնագիտությամբ, որակավորմամբ աշխատանք` պահպանելով 
աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, 
իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել 
պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած 
աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը և ապահովել 
ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ 
պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված 
աշխատանքային պայմաններ:30 

աաշշխխաատտաաննքք  Մարդու ֆիզիկական կամ մտավոր գործունեություն, որն ուղղված է 
ապրանքների արտադրությանը կամ ծառայությունների մատուցմանը:  

աաշշխխաատտաաննքքըը  
տտոոննաակկաանն  ևև  
հհիիշշաատտաակկիի  
օօրրեերրիինն  

Ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին արգելվում է 
աշխատողներին ներգրավել աշխատանքում, բացառությամբ այն 
աշխատանքների, որոնց դադարեցումն արտադրության տեխնիկական 
պատճառներով անհնար է, կամ որոնք անհրաժեշտ են բնակչության 
սպասարկման, ինչպես նաև անհետաձգելի նորոգման և բեռնման կամ 
բեռնաթափման աշխատանքների կատարման համար: Հղի կանայք, 
մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողները կարող են 

 
27ՀՀ ԱՕ, հոդված 158: 
28Նույն տեղում, հոդված 159: 
29 Նույն տեղում, հոդված 102: 
30Նույն տեղում, հովդած 83: 

 
 

 

34 

տոնական և հիշատակի օրերին աշխատանքի ներգրավվել միայն իրենց 
համաձայնությամբ:31 

Հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և 
հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը, եթե այն նախատեսված 
չէ աշխատանքի ժամանակացույցով, կողմերի համաձայնությամբ 
վարձատրվում է ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի 
առնվազն կրկնակի չափով, կամ աշխատողին մեկ ամսվա ընթացքում 
տրամադրվում է վճարովի այլ հանգստյան օր, կամ այդ օրը ավելացվում 
է ամենամյա արձակուրդին, բացառությամբ նույն հոդվածի 1.1-ին 
մասով32 նախատեսված դեպքի:33 

աաշշխխաատտաավվաարրձձ  Օրենքով, իրավական այլ ակտերով սահմանված կամ աշխատանքային 
պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարելու դիմաց 
աշխատողին վճարվող հատուցումն է:34 

աաշշխխաատտաավվաարրձձ  
չչվվճճաարրեելլըը  

Գործատուի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամ 
ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելը կամ չվճարելը կամ ոչ 
աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրդի ժամանակ վճարում 
չկատարելը կամ օրենքով նախատեսված նվազագույն ամսական 
աշխատավարձի չափից պակաս աշխատավարձ սահմանելը կամ այդ 
մեծությունը գերազանցող չափով աշխատավարձը սխալ հաշվարկելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի 
նկատմամբ` յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ 
չվճարված աշխատավարձի մեկ քառորդի չափով: Նույն խախտումը, 
որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` կրկին 
անգամ, մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում 
խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` յուրաքանչյուր չհաշվարկված 
կամ չվճարված աշխատավարձի մեկ երկրորդի չափով:35  

 
31Նույն տեղում, հոդված 156: 
32 Ռազմական դրության ժամանակահատվածում նույն հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված դրույթը 
չի տարածվում պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև 
ռազմական դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 
կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ սեփականության ձևից) 
աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի 
վրա: 
33 ՀՀ ԱՕ, հոդված 185: 
34Նույն տեղում, հոդված 178: 
35ՀՀ ՎԻՎՕ, հոդված 1698: 



35 

աառռաավվեելլաագգոոււյյնն  
աաշշխխաատտաաժժաա--
մմաաննաակկ  

Այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը պարտավոր է 
կատարել աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված 
աշխատանքը, ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ 
ժամանակահատվածներ:36 

Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող անցնել 
շաբաթական 40 ժամից: Ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը 
չի կարող անցնել 8 աշխատանքային ժամից, բացառությամբ ՀՀ ԱՕ-ով, 
օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կոլեկտիվ պայմանագրով 
նախատեսված դեպքերի: Աշխատաժամանակի առավելագույն 
տևողությունը, ներառյալ` արտաժամյա աշխատանքը, չի կարող անցնել 
օրական 12 ժամից (հանգստի և սնվելու համար` ընդմիջումը ներառյալ), 
իսկ շաբաթվա ընթացքում` 48 ժամից:37 

աարրտտաաժժաամմյյաա  
աաշշխխաատտաաննքք  

Արտաժամյա աշխատանքը ՀՀ ԱՕ-ով սահմանված 
աշխատաժամանակից ավելի տևողությամբ աշխատանքն է: 
Արտաժամյա աշխատանքներին չեն ներգրավվում մինչև 18 տարեկան 
աշխատողները, առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր 
գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողները, ՀՀ 
օրենսդրությամբ և կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պայմաններում աշխատողները: Հղի կանայք և մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող աշխատողը կարող են արտաժամյա աշխատանքի 
ներգրավվել միայն իրենց համաձայնությամբ: Հաշմանդամները կարող 
են ներգրավվել արտաժամյա աշխատանքի, եթե բժշկական 
եզրակացությամբ դա նրանց արգելված չէ:38 Գործատուի պահանջով 
արտաժամյա աշխատանքը իրար հաջորդող երկու օրվա ընթացքում 
չպետք է գերազանցի 4 ժամը, իսկ տարվա ընթացքում` 180 ժամը:39 

Արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար, ժամային 
դրույքաչափից բացի, վճարվում է հավելում` ժամային դրույքաչափի 
50%-ից ոչ պակաս չափով, իսկ գիշերային աշխատանքի յուրաքանչյուր 
ժամի համար` ոչ պակաս, քան ժամային դրույքաչափի 30-ի չափով:40 

գգիիշշեերրաայյիինն  
աաշշխխաատտաաննքք  

Գիշերային է համարվում ժամը 22:00-ից մինչև 06:00 
ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը: Գիշերային 
աշխատանքի ներգրավել չի թույլատրվում մինչև 18 տարեկան անձանց, 
ինչպես նաև այն աշխատողներին, ում գիշերային աշխատանքն 
արգելված է բժշկական եզրակացությամբ: Հղի կանայք և մինչև երեք 
տարեկան երեխա խնամող աշխատողը կարող են գիշերային 

36ՀՀ ԱՕ, հոդված 137: 
37Նույն տեղում, հոդված 139: 
38Նույն տեղում, հոդված 144: 
39Նույն տեղում, հոդված 146: 
40Նույն տեղում, հոդված 184: 
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աշխատանքի ներգրավվել միայն իրենց համաձայնությամբ: Եթե
հաստատվում է, որ գիշերային աշխատանքը վտանգել է կամ կարող է
վտանգել աշխատողի առողջությունը, ապա գործատուն պարտավոր է
աշխատողին փոխադրել միայն ցերեկային աշխատանքի:41

հհաաննգգիիսստտիի
ժժաամմաաննաակկիի
ննվվաազզաագգոոււյյնն
տտևևոողղոոււթթյյոոււնն

ՀՀ օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով կանոնակարգված
աշխատանքից ազատ ժամանակ, որն աշխատողն օգտագործում է իր
հայեցողությամբ42: 

Աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) կեսի ավարտից հետո, սակայն ոչ
ուշ, քան աշխատանքը սկսելուց 4 ժամ հետո, հանգստանալու և սնվելու
համար աշխատողներին տրամադրվում է 2 ժամից ոչ ավելի և կես
ժամից ոչ պակաս տևողությամբ ընդմիջում: Հանգստի և սնվելու համար
ընդմիջումը չի ներառվում աշխատաժամանակում, և աշխատողն այն
օգտագործում է սեփական հայեցողությամբ: Աշխատողն իրավունք ունի
այդ ընդմիջման ժամանակահատվածում բացակայելու
աշխատավայրից: Այն աշխատանքներում, որտեղ, արտադրության
պայմաններից ելնելով, հանգստի և սնվելու համար ընդմիջում
տրամադրելն անհնար է, աշխատողին աշխատանքի ընթացքում
սնվելու հնարավորություն է տրամադրվում43:

հհաաննգգսստտյյաանն օօրր Ընդհանուր հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյա աշխատանքային
շաբաթվա դեպքում` շաբաթը և կիրակին, բացառությամբ իրավական
ակտերով նախատեսված այլ դեպքերի: Այն կազմակերպություններում, 
որոնցում աշխատանքների դադարեցումը հնարավոր չէ՝ կապված
արտադրության տեխնիկական պայմանների կամ բնակչության
մշտական անընդհատ սպասարկման անհրաժեշտության հետ, ինչպես
նաև չընդհատվող ռեժիմով աշխատող այլ կազմակերպություններում
հանգստյան օրերը հատկացվում են շաբաթվաայլ օրերին` 
աշխատանքի ժամանակացույցով յուրաքանչյուր խմբի աշխատողների
համար սահմանված հերթականությամբ: Ամենշաբաթյա անընդմեջ
հանգիստը չպետք է պակաս լինի 35 ժամից: Հանգստյան օրերին
աշխատողներին արգելվում է ներգրավել աշխատանքներում, 
բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնց դադարեցումն
արտադրության տեխնիկական պատճառներով անհնար է, կամ որոնք
անհրաժեշտ են բնակչության սպասարկման, ինչպես նաև
անհետաձգելի նորոգման, բեռնման կամ բեռնաթափման
աշխատանքների կատարման համար44:

41Նույն տեղում, հոդված 148:
42Նույն տեղում, հոդված 150:
43Նույն տեղում, հոդված 152:
44Նույն տեղում, հոդված 155:



 
 

 

35 

աառռաավվեելլաագգոոււյյնն  
աաշշխխաատտաաժժաա--
մմաաննաակկ  
  

Այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը պարտավոր է 
կատարել աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված 
աշխատանքը, ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ 
ժամանակահատվածներ:36 

Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող անցնել 
շաբաթական 40 ժամից: Ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը 
չի կարող անցնել 8 աշխատանքային ժամից, բացառությամբ ՀՀ ԱՕ-ով, 
օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կոլեկտիվ պայմանագրով 
նախատեսված դեպքերի: Աշխատաժամանակի առավելագույն 
տևողությունը, ներառյալ` արտաժամյա աշխատանքը, չի կարող անցնել 
օրական 12 ժամից (հանգստի և սնվելու համար` ընդմիջումը ներառյալ), 
իսկ շաբաթվա ընթացքում` 48 ժամից:37 

աարրտտաաժժաամմյյաա  
աաշշխխաատտաաննքք  

Արտաժամյա աշխատանքը ՀՀ ԱՕ-ով սահմանված 
աշխատաժամանակից ավելի տևողությամբ աշխատանքն է: 
Արտաժամյա աշխատանքներին չեն ներգրավվում մինչև 18 տարեկան 
աշխատողները, առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր 
գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողները, ՀՀ 
օրենսդրությամբ և կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված այլ 
պայմաններում աշխատողները: Հղի կանայք և մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող աշխատողը կարող են արտաժամյա աշխատանքի 
ներգրավվել միայն իրենց համաձայնությամբ: Հաշմանդամները կարող 
են ներգրավվել արտաժամյա աշխատանքի, եթե բժշկական 
եզրակացությամբ դա նրանց արգելված չէ:38 Գործատուի պահանջով 
արտաժամյա աշխատանքը իրար հաջորդող երկու օրվա ընթացքում 
չպետք է գերազանցի 4 ժամը, իսկ տարվա ընթացքում` 180 ժամը:39 

Արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար, ժամային 
դրույքաչափից բացի, վճարվում է հավելում` ժամային դրույքաչափի 
50%-ից ոչ պակաս չափով, իսկ գիշերային աշխատանքի յուրաքանչյուր 
ժամի համար` ոչ պակաս, քան ժամային դրույքաչափի 30-ի չափով:40 

գգիիշշեերրաայյիինն  
աաշշխխաատտաաննքք  
  

Գիշերային է համարվում ժամը 22:00-ից մինչև 06:00 
ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը: Գիշերային 
աշխատանքի ներգրավել չի թույլատրվում մինչև 18 տարեկան անձանց, 
ինչպես նաև այն աշխատողներին, ում գիշերային աշխատանքն 
արգելված է բժշկական եզրակացությամբ: Հղի կանայք և մինչև երեք 
տարեկան երեխա խնամող աշխատողը կարող են գիշերային 
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39Նույն տեղում, հոդված 146: 
40Նույն տեղում, հոդված 184: 
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աշխատանքի ներգրավվել միայն իրենց համաձայնությամբ: Եթե 
հաստատվում է, որ գիշերային աշխատանքը վտանգել է կամ կարող է 
վտանգել աշխատողի առողջությունը, ապա գործատուն պարտավոր է 
աշխատողին փոխադրել միայն ցերեկային աշխատանքի:41 

հհաաննգգիիսստտիի  
ժժաամմաաննաակկիի  
ննվվաազզաագգոոււյյնն  
տտևևոողղոոււթթյյոոււնն  

  

ՀՀ օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով կանոնակարգված 
աշխատանքից ազատ ժամանակ, որն աշխատողն օգտագործում է իր 
հայեցողությամբ42:  

Աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) կեսի ավարտից հետո, սակայն ոչ 
ուշ, քան աշխատանքը սկսելուց 4 ժամ հետո, հանգստանալու և սնվելու 
համար աշխատողներին տրամադրվում է 2 ժամից ոչ ավելի և կես 
ժամից ոչ պակաս տևողությամբ ընդմիջում: Հանգստի և սնվելու համար 
ընդմիջումը չի ներառվում աշխատաժամանակում, և աշխատողն այն 
օգտագործում է սեփական հայեցողությամբ: Աշխատողն իրավունք ունի 
այդ ընդմիջման ժամանակահատվածում բացակայելու 
աշխատավայրից: Այն աշխատանքներում, որտեղ, արտադրության 
պայմաններից ելնելով, հանգստի և սնվելու համար ընդմիջում 
տրամադրելն անհնար է, աշխատողին աշխատանքի ընթացքում 
սնվելու հնարավորություն է տրամադրվում43: 

հհաաննգգսստտյյաանն  օօրր  Ընդհանուր հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյա աշխատանքային 
շաբաթվա դեպքում` շաբաթը և կիրակին, բացառությամբ իրավական 
ակտերով նախատեսված այլ դեպքերի: Այն կազմակերպություններում, 
որոնցում աշխատանքների դադարեցումը հնարավոր չէ՝ կապված 
արտադրության տեխնիկական պայմանների կամ բնակչության 
մշտական անընդհատ սպասարկման անհրաժեշտության հետ, ինչպես 
նաև չընդհատվող ռեժիմով աշխատող այլ կազմակերպություններում 
հանգստյան օրերը հատկացվում են շաբաթվա այլ օրերին` 
աշխատանքի ժամանակացույցով յուրաքանչյուր խմբի աշխատողների 
համար սահմանված հերթականությամբ: Ամենշաբաթյա անընդմեջ 
հանգիստը չպետք է պակաս լինի 35 ժամից: Հանգստյան օրերին 
աշխատողներին արգելվում է ներգրավել աշխատանքներում, 
բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնց դադարեցումն 
արտադրության տեխնիկական պատճառներով անհնար է, կամ որոնք 
անհրաժեշտ են բնակչության սպասարկման, ինչպես նաև 
անհետաձգելի նորոգման, բեռնման կամ բեռնաթափման 
աշխատանքների կատարման համար44: 

 
41Նույն տեղում, հոդված 148: 
42Նույն տեղում, հոդված 150: 
43Նույն տեղում, հոդված 152: 
44Նույն տեղում, հոդված 155: 
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հհաատտոոււկկ  
ըըննդդմմիիջջոոււմմննեերր  

Հատուկ ընդմիջումներ պետք է տրամադրվեն, եթե աշխատանքը 
կատարվում է +40°C-ից բարձր կամ -10°C-ից ցածր օդի 
ջերմաստիճանային պայմաններում, ինչպես նաև ծանր ֆիզիկական 
կամ մտավոր և հուզական գերլարված բնույթ կրող կամ առողջության 
համար բացասական ներգործություն ունեցող վտանգավոր այլ 
պայմաններում45: Աշխատանքային օրերի (հերթափոխերի) միջև 
ամենօրյա անընդմեջ հանգստի տևողությունը չի կարող պակաս լինել 11 
ժամից46: 

ննվվաազզաագգոոււյյնն  
աամմսսաակկաանն  
աաշշխխաատտաավվաարրձձ  

2020 թվականի հունվարի 1-ից, նվազագույն ամսական աշխատավարձը 
սահմանվել է 68000 ՀՀ դրամ, իսկ ժամային տարիֆային դրույքաչափը՝ 
40-ժամյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ 406 ՀՀ դրամ, 36-
ժամյայի դեպքում՝ 454 ՀՀ դրամ, իսկ 24-ժամյայի դեպքում՝ 680 ՀՀ
դրամ:47

պպաահհոոււմմննեերր  
աաշշխխաատտաավվաարրձձիիցց  

Աշխատավարձից պահումները կարող են կատարվել միայն օրենքով 
սահմանված կարգով և դեպքերում՝ 

1) աշխատավարձի հաշվին աշխատողին տրված կանխավճարը,

2) հաշվարկային մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված
ավել վճարումները,

3) գործուղման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ
առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված
կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը, և

4) աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման
գումարը:48

Աշխատավարձը վճարելիս պահումների և գանձումների ընդհանուր 
չափը չի կարող գերազանցել աշխատողի մեկ ամսվա աշխատավարձի 
50%-ը:49 

45Նույն տեղում, հոդված 153: 
46Նույն տեղում, հոդված 154: 
47«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 1 և 2: 
48ՀՀ ԱՕ, հոդված 213: 
49Նույն տեղում, հոդված 214: 
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Աղյուսակ 1-ում նշված պայմանների, կանոնների և ստանդարտների
չպահպանումը հանգեցնում է պատասխանատվության, և գործատուն կարող է կրել
նյութական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն կատարված
արարքի համար:

Գործատուն հատուցում է իր պատճառած վնասը ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքով սահմանված կարգով: ՀՀ ԱՕ 243-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործատուի
նյութական պատասխանատվությունն առաջանում է, եթե`

1) աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերից և մասնագիտական
հիվանդություններից չապահովագրված աշխատողը հիվանդացել է
մասնագիտական հիվանդությամբ, ստացել է խեղում կամ մահացել է.

2) վնասն առաջացել է աշխատողի գույքի կորստի, ոչնչացման կամ
օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու հետևանքով.

3) թույլ են տրվել աշխատողի կամ այլ անձանց գույքային իրավունքների այլ
խախտումներ:

Գործատուի վարչական պատասխանատվությունն առաջանում է
զանցանքների իրականացման դեպքում, մասնավորապես, եթե գործատուն
կատարել է աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները
խախտելը50, աշխատանքի ընդունելու կամ թույլատրելու պահանջները խախտելը51,
աշխատանքի առողջ և անվտանգ կատարման պահանջներ սահմանող
տեխնիկական կանոնակարգերը խախտելը52, գործատուի կողմից աշխատավարձ
չհաշվարկելը և (կամ) չվճարելը53, առանց նույնականացման քարտի կամ
անձնագրի աշխատանքի ընդունելը54 և այլն:

Յուրաքանչյուր աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքում պետք է
դիմել ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին55, որն իրավազոր
է համապատասխան ստուգումներ իրականացնելու և խախտումները
հայտնաբերելու համար: Դիմումները հնարավոր է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային
հարցումների միասնական հարթակով56:

50 ՀՀ ՎԻՎՕ, հոդված 41:
51 Նույն տեղում, հոդված 41.6:
52 Նույն տեղում, հոդված 96.1:
53 Նույն տեղում, հոդված 169.8:
54 Նույն տեղում, հոդված 198:
55 https://www.hlib.am/
56 https://e-request.am/hy/
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հհաատտոոււկկ  
ըըննդդմմիիջջոոււմմննեերր  

Հատուկ ընդմիջումներ պետք է տրամադրվեն, եթե աշխատանքը 
կատարվում է +40°C-ից բարձր կամ -10°C-ից ցածր օդի 
ջերմաստիճանային պայմաններում, ինչպես նաև ծանր ֆիզիկական 
կամ մտավոր և հուզական գերլարված բնույթ կրող կամ առողջության 
համար բացասական ներգործություն ունեցող վտանգավոր այլ 
պայմաններում45: Աշխատանքային օրերի (հերթափոխերի) միջև 
ամենօրյա անընդմեջ հանգստի տևողությունը չի կարող պակաս լինել 11 
ժամից46: 

ննվվաազզաագգոոււյյնն  
աամմսսաակկաանն  
աաշշխխաատտաավվաարրձձ  

2020 թվականի հունվարի 1-ից, նվազագույն ամսական աշխատավարձը 
սահմանվել է 68000 ՀՀ դրամ, իսկ ժամային տարիֆային դրույքաչափը՝ 
40-ժամյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ 406 ՀՀ դրամ, 36-
ժամյայի դեպքում՝ 454 ՀՀ դրամ, իսկ 24-ժամյայի դեպքում՝ 680 ՀՀ 
դրամ:47  

պպաահհոոււմմննեերր  
աաշշխխաատտաավվաարրձձիիցց  
  

Աշխատավարձից պահումները կարող են կատարվել միայն օրենքով 
սահմանված կարգով և դեպքերում՝  

1) աշխատավարձի հաշվին աշխատողին տրված կանխավճարը,  

2) հաշվարկային մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված 
ավել վճարումները,  

3) գործուղման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ 
առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված 
կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը, և  

4) աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման 
գումարը:48 

Աշխատավարձը վճարելիս պահումների և գանձումների ընդհանուր 
չափը չի կարող գերազանցել աշխատողի մեկ ամսվա աշխատավարձի 
50%-ը:49 

 
 

 

 
45Նույն տեղում, հոդված 153: 
46Նույն տեղում, հոդված 154: 
47«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 1 և 2: 
48ՀՀ ԱՕ, հոդված 213: 
49Նույն տեղում, հոդված 214: 
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Աղյուսակ 1-ում նշված պայմանների, կանոնների և ստանդարտների 
չպահպանումը հանգեցնում է պատասխանատվության, և գործատուն կարող է կրել 
նյութական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն կատարված 
արարքի համար: 

Գործատուն հատուցում է իր պատճառած վնասը ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքով սահմանված կարգով: ՀՀ ԱՕ 243-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործատուի 
նյութական պատասխանատվությունն առաջանում է, եթե` 

1) աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերից և մասնագիտական 
հիվանդություններից չապահովագրված աշխատողը հիվանդացել է 
մասնագիտական հիվանդությամբ, ստացել է խեղում կամ մահացել է. 

2) վնասն առաջացել է աշխատողի գույքի կորստի, ոչնչացման կամ 
օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու հետևանքով. 

3) թույլ են տրվել աշխատողի կամ այլ անձանց գույքային իրավունքների այլ 
խախտումներ: 

Գործատուի վարչական պատասխանատվությունն առաջանում է 
զանցանքների իրականացման դեպքում, մասնավորապես, եթե գործատուն 
կատարել է աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի 
նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները 
խախտելը50, աշխատանքի ընդունելու կամ թույլատրելու պահանջները խախտելը51, 
աշխատանքի առողջ և անվտանգ կատարման պահանջներ սահմանող 
տեխնիկական կանոնակարգերը խախտելը52, գործատուի կողմից աշխատավարձ 
չհաշվարկելը և (կամ) չվճարելը53, առանց նույնականացման քարտի կամ 
անձնագրի աշխատանքի ընդունելը54 և այլն: 

Յուրաքանչյուր աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքում պետք է 
դիմել ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին55, որն իրավազոր 
է համապատասխան ստուգումներ իրականացնելու և խախտումները 
հայտնաբերելու համար: Դիմումները հնարավոր է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային 
հարցումների միասնական հարթակով56: 

 
 

 
50 ՀՀ ՎԻՎՕ, հոդված 41: 
51 Նույն տեղում, հոդված 41.6: 
52 Նույն տեղում, հոդված 96.1: 
53 Նույն տեղում, հոդված 169.8: 
54 Նույն տեղում, հոդված 198: 
55 https://www.hlib.am/  
56 https://e-request.am/hy/  
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4.2. Աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը 

ՀՀ ԱՕ 217-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործատուն պարտավոր է՝ …..4) ապահովել 
անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմաններ. 

5) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ, ինչպես նաև աշխատելու ընթացքում
աշխատողին ծանոթացնել կազմակերպության ներքին կարգապահական 
կանոններին, աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդեհային 
անվտանգության ապահովման պահանջներին…..: 

Աշխատողների անվտանգությունը և առողջությունն աշխատանքային 
գործունեության ընթացքում աշխատողների կյանքի և առողջության պահպանման 
համակարգն է, որը ներառում է իրավական, սոցիալ-տնտեսական, 
կազմակերպական-տեխնիկական, սանիտարահիգիենիկ, բուժկանխարգելիչ, 
վերականգնողական և այլ միջոցառումներ: 

ՀՀ ԱՕ 243-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր 
աշխատողի համար պետք է ստեղծվեն օրենքով սահմանված` պատշաճ, 
անվտանգ և առողջության համար անվնաս պայմաններ: Աշխատողների 
առողջության և անվտանգության պահպանությունը պարտավոր է ապահովել 
գործատուն: Հաշվի առնելով աշխատողների համար արտադրության 
վտանգավորության աստիճանը` գործատուն կազմակերպությունում ներգրավում է 
աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման 
որակավորված ծառայություն կամ այդ գործառույթն իրականացնում է անձամբ: 
Աշխատանքում թույլատրվում է օգտագործել միայն տեխնիկապես սարքին 
վիճակում գտնվող աշխատանքի միջոցներ: Անվտանգության և առողջության 
պահպանության պարտադիր պահանջներն աշխատանքի տարբեր միջոցների 
արտադրության նկատմամբ և դրանց համապատասխանելիության գնահատման 
ընթացակարգերը սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգերով 
(ստանդարտներով, ԳՕՍՏ-երով) և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 
Գործատուն չի կարող աշխատողից պահանջել անցնելու աշխատանքային 
պարտականությունների կատարմանը, եթե նա աշխատանքի անվտանգության 
ուսուցում և (կամ) հրահանգավորում չի անցել: 

ՀՀ ԱՕ 262-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատողների անվտանգության և 
առողջության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ 
առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը: 

Գյուղատնտեսական ոլորտում տարբեր աշխատանքների անվտանգության 
կանոնները սահմանվում են տարբեր ակտերով, ԳՕՍՏ-երով և պայմանավորված են 
այն վնասակար կամ վտանգավոր գործոններով, որոնց առկայությունը գերակշռում 
է գյուղատնտեսությունում: Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված 
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աշխատողները կարող են ենթարկվել հետևյալ վնասակար և (կամ) վտանգավոր
արտադրական գործոնների.

1) շարժական մեքենաներ և մեխանիզմներ, տեխնոլոգիական
սարքավորումների շարժական մասեր, շարժվող ապրանքներ, 
նախապատրաստված դետալներ, նյութեր.

2) շենքերի և շինությունների փլուզվող կառույցներ, սուր եզրեր,
անհարթություններ կամ ցցվածքներ դետալների, գործիքների և սարքավորումների
վրա.

3) սարքավորումների մակերեսների բարձր և ցածր ջերմաստիճանը.

4) աշխատանքային տարածքի օդի բարձր և ցածր ջերմաստիճանը.

5) աշխատանքային տարածքում օդի բարձր փոշոտվածությունն ու
աղտոտվածությունը.

6) վտանգավոր մթնոլորտային երեւույթները` բացօթյա աշխատանքներ
կատարելիս.

7) բարձր խոնավությունը և օդի շարժման արագությունը.

8) ստատիկ էլեկտրականության բարձր մակարդակը.

9) ռադիոակտիվ տարրերով հողերի, արդյունաբերական տարածքների, 
տեխնոլոգիական սարքավորումների աղտոտման հետևանքով իոնացնող
ճառագայթման բարձր մակարդակը.

10) թունավոր և գրգռող քիմիական նյութեր.

11) ախտածին (պաթոգեն) միկրոօրգանիզմներ.

12) աշխատավայրերում աղմուկի, ինֆրաձայնի, ուլտրաձայնի և թրթռանքի
(վիբրացիայի) բարձր մակարդակը.

13) գյուղատնտեսական կենդանիները, թռչունները և նրանց
կենսագործունեության արտադրանքները (վնասվածքների ռիսկ, ալերգիկ
ռեակցիաներ).

14) էլեկտրական հոսանքն էլեկտրական կայանքների և ձեռքի գործիքների
մեկուսացման վնասման (խախտման) դեպքում և այլն:

Վերը թվարկված յուրաքանչյուր գործոն պահանջում է աշխատողից
համապատասխան կանոնների պահպանում, իսկ գործատուի կողմից՝ անվտանգ
պայմանների ստեղծում, իսկ վտանգի առկայության դեպքում՝ համապատասխան
միջոցների ձեռնարկում: 
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4.2. Աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը 
 

ՀՀ ԱՕ 217-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործատուն պարտավոր է՝ …..4) ապահովել 
անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմաններ. 

5) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ, ինչպես նաև աշխատելու ընթացքում 
աշխատողին ծանոթացնել կազմակերպության ներքին կարգապահական 
կանոններին, աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդեհային 
անվտանգության ապահովման պահանջներին…..: 

Աշխատողների անվտանգությունը և առողջությունն աշխատանքային 
գործունեության ընթացքում աշխատողների կյանքի և առողջության պահպանման 
համակարգն է, որը ներառում է իրավական, սոցիալ-տնտեսական, 
կազմակերպական-տեխնիկական, սանիտարահիգիենիկ, բուժկանխարգելիչ, 
վերականգնողական և այլ միջոցառումներ: 

ՀՀ ԱՕ 243-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր 
աշխատողի համար պետք է ստեղծվեն օրենքով սահմանված` պատշաճ, 
անվտանգ և առողջության համար անվնաս պայմաններ: Աշխատողների 
առողջության և անվտանգության պահպանությունը պարտավոր է ապահովել 
գործատուն: Հաշվի առնելով աշխատողների համար արտադրության 
վտանգավորության աստիճանը` գործատուն կազմակերպությունում ներգրավում է 
աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման 
որակավորված ծառայություն կամ այդ գործառույթն իրականացնում է անձամբ: 
Աշխատանքում թույլատրվում է օգտագործել միայն տեխնիկապես սարքին 
վիճակում գտնվող աշխատանքի միջոցներ: Անվտանգության և առողջության 
պահպանության պարտադիր պահանջներն աշխատանքի տարբեր միջոցների 
արտադրության նկատմամբ և դրանց համապատասխանելիության գնահատման 
ընթացակարգերը սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգերով 
(ստանդարտներով, ԳՕՍՏ-երով) և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 
Գործատուն չի կարող աշխատողից պահանջել անցնելու աշխատանքային 
պարտականությունների կատարմանը, եթե նա աշխատանքի անվտանգության 
ուսուցում և (կամ) հրահանգավորում չի անցել: 

ՀՀ ԱՕ 262-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատողների անվտանգության և 
առողջության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ 
առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը: 

Գյուղատնտեսական ոլորտում տարբեր աշխատանքների անվտանգության 
կանոնները սահմանվում են տարբեր ակտերով, ԳՕՍՏ-երով և պայմանավորված են 
այն վնասակար կամ վտանգավոր գործոններով, որոնց առկայությունը գերակշռում 
է գյուղատնտեսությունում: Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված 
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աշխատողները կարող են ենթարկվել հետևյալ վնասակար և (կամ) վտանգավոր 
արտադրական գործոնների. 

1) շարժական մեքենաներ և մեխանիզմներ, տեխնոլոգիական 
սարքավորումների շարժական մասեր, շարժվող ապրանքներ, 
նախապատրաստված դետալներ, նյութեր. 

2) շենքերի և շինությունների փլուզվող կառույցներ, սուր եզրեր, 
անհարթություններ կամ ցցվածքներ դետալների, գործիքների և սարքավորումների 
վրա. 

3) սարքավորումների մակերեսների բարձր և ցածր ջերմաստիճանը. 

4) աշխատանքային տարածքի օդի բարձր և ցածր ջերմաստիճանը. 

5) աշխատանքային տարածքում օդի բարձր փոշոտվածությունն ու 
աղտոտվածությունը. 

6) վտանգավոր մթնոլորտային երեւույթները` բացօթյա աշխատանքներ 
կատարելիս. 

7) բարձր խոնավությունը և օդի շարժման արագությունը. 

8) ստատիկ էլեկտրականության բարձր մակարդակը. 

9) ռադիոակտիվ տարրերով հողերի, արդյունաբերական տարածքների, 
տեխնոլոգիական սարքավորումների աղտոտման հետևանքով իոնացնող 
ճառագայթման բարձր մակարդակը. 

10) թունավոր և գրգռող քիմիական նյութեր. 

11) ախտածին (պաթոգեն) միկրոօրգանիզմներ. 

12) աշխատավայրերում աղմուկի, ինֆրաձայնի, ուլտրաձայնի և թրթռանքի 
(վիբրացիայի) բարձր մակարդակը. 

13) գյուղատնտեսական կենդանիները, թռչունները և նրանց 
կենսագործունեության արտադրանքները (վնասվածքների ռիսկ, ալերգիկ 
ռեակցիաներ). 

14) էլեկտրական հոսանքն էլեկտրական կայանքների և ձեռքի գործիքների 
մեկուսացման վնասման (խախտման) դեպքում և այլն: 

Վերը թվարկված յուրաքանչյուր գործոն պահանջում է աշխատողից 
համապատասխան կանոնների պահպանում, իսկ գործատուի կողմից՝ անվտանգ 
պայմանների ստեղծում, իսկ վտանգի առկայության դեպքում՝ համապատասխան 
միջոցների ձեռնարկում:  
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Օրինակ՝ գյուղատնտեսական կենդանիների մոտ կոնտագիոզ զոոնոզ 
հիվանդության առկայության դեպքում կենդանուն խնամողը պետք է լինի 
ձեռնոցներով և անհատական պաշտպանության այլ միջոցներով ու իրականացնի 
այդ աշխատանքը մեկուսացնելով հիվանդ կենդանուն այլ կենդանիներից՝ 
տրամադրելով անասնակերն ու ջուրն այնպես, որ այլ կենդանիները չօգտվեն նույն 
մսուրից: Ավելին, չնայած անչափահասները կարող են ներգրավել 
գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ներառյալ անասնապահությանը, սակայն 
նրանք չեն կարող իրականացնել հիվանդ կենդանիների խնամք: 

Առհասարակ մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի կանանց և մինչև 1 տարեկան 
երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների 
ցանկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2005թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 2308-Ն 
որոշմամբ: Բացի այդ, ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի դեկտեմբերի 2-ի N1698-Ն 
որոշմամբ հաստատվել է ծանր, վնասակար արտադրությունների, 
աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը, որտեղ կան նաև 
գյուղատնտեսության առնչությամբ աշխատանքներ: 

Աղյուսակ 2. Գյուղատնտեսությունում ծանր, վնասակար արտադրությունների, 
աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկ 

II.. ԲԲոոււսսաաբբոոււծծոոււթթյյոոււնն

1.Թունանյութերով մշակված հողակտորներում հետազոտություններ և
դիտարկումներ իրականացնող աշխատողներ

2. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ թունանյութերի մնացորդային քանակի
փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ

3. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ նիտրատների և այլ էլեմենտների
փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ

4. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա գիտական նպատակներով
բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների
փորձարկում իրականացնողներ

5. Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների
(թունանյութեր) պահպանում և վաճառք իրականացնողներ
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IIII.. ԱԱննաասսննաաբբոոււժժոոււթթյյոոււնն

1. Գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումներ
անցկացնող անասնաբուժական մասնագետներ և սպասարկող աշխատողներ

IIIIII.. ՏՏրրաաննսսպպոորրտտ

1. Մեքենայացված պայքարի աշխատանքներում ընդգրկված
գյուղատնտեսներ, բույսերի պաշտպանության մասնագետներ և օժանդակ
աշխատողներ

IIVV.. ՍՍննոոււննդդ ևև վվեերրաամմշշաակկոոււմմ

1. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավարներ` վտանգավորության 3 
կարգից ոչ ցածր վնասակար նյութերով աշխատելու դեպքում

2. Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են
գազային կոմպրեսորների (բացի օդայինից) սպասարկմամբ

3. Սառնարանային կայանքների մեքենավարներ, որոնք սպասարկում են
ամոնիակային-սառնարանային կայանքներ

4. Երշիկեղեն, պանիր ծխահարողներ

5. Շաքարի արտադրության մեջ սեպարացիոն ցեխի բանվորներ

6. Թերթավոր ծխախոտի խառնողներ և ֆերմենտացիայի տեսակավորող
բանվորներ

7. Սիգար գլանակների ֆաբրիկաներում սիգար չորացնող խցիկի
աշխատողներ

8. Մանրացած ծխախոտ հավաքող, վերամշակող և տեղափոխող բանվորներ
և մշտապես նույն ցեխում աշխատող այլ աշխատողներ

9. Ձկան ապխտման խցիկները բարձող և բեռնաթափող բանվորներ

10. Ձուկ ապխտողներ և ապխտման խցիկներն սպասարկող այլ աշխատողներ
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Օրինակ՝ գյուղատնտեսական կենդանիների մոտ կոնտագիոզ զոոնոզ 
հիվանդության առկայության դեպքում կենդանուն խնամողը պետք է լինի 
ձեռնոցներով և անհատական պաշտպանության այլ միջոցներով ու իրականացնի 
այդ աշխատանքը մեկուսացնելով հիվանդ կենդանուն այլ կենդանիներից՝ 
տրամադրելով անասնակերն ու ջուրն այնպես, որ այլ կենդանիները չօգտվեն նույն 
մսուրից: Ավելին, չնայած անչափահասները կարող են ներգրավել 
գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ներառյալ անասնապահությանը, սակայն 
նրանք չեն կարող իրականացնել հիվանդ կենդանիների խնամք: 

Առհասարակ մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի կանանց և մինչև 1 տարեկան 
երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների 
ցանկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2005թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 2308-Ն 
որոշմամբ: Բացի այդ, ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի դեկտեմբերի 2-ի N1698-Ն 
որոշմամբ հաստատվել է ծանր, վնասակար արտադրությունների, 
աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը, որտեղ կան նաև 
գյուղատնտեսության առնչությամբ աշխատանքներ: 

 

Աղյուսակ 2. Գյուղատնտեսությունում ծանր, վնասակար արտադրությունների, 
աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկ 
 

II..  ԲԲոոււսսաաբբոոււծծոոււթթյյոոււնն    

1. Թունանյութերով մշակված հողակտորներում հետազոտություններ և 
դիտարկումներ իրականացնող աշխատողներ 

2. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ թունանյութերի մնացորդային քանակի 
փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ 

3. Գյուղատնտեսական մթերքների մեջ նիտրատների և այլ էլեմենտների 
փորձաքննություն իրականացնող աշխատողներ 

4. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա գիտական նպատակներով 
բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների 
փորձարկում իրականացնողներ 

5. Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների 
(թունանյութեր) պահպանում և վաճառք իրականացնողներ 
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IIII..  ԱԱննաասսննաաբբոոււժժոոււթթյյոոււնն  

1. Գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումներ 
անցկացնող անասնաբուժական մասնագետներ և սպասարկող աշխատողներ 

IIIIII..  ՏՏրրաաննսսպպոորրտտ  

1. Մեքենայացված պայքարի աշխատանքներում ընդգրկված 
գյուղատնտեսներ, բույսերի պաշտպանության մասնագետներ և օժանդակ 
աշխատողներ 

IIVV..  ՍՍննոոււննդդ  ևև  վվեերրաամմշշաակկոոււմմ  

1. Կոմպրեսորային կայանքների մեքենավարներ` վտանգավորության 3 
կարգից ոչ ցածր վնասակար նյութերով աշխատելու դեպքում 

2. Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավարներ, որոնք զբաղված են 
գազային կոմպրեսորների (բացի օդայինից) սպասարկմամբ 

3. Սառնարանային կայանքների մեքենավարներ, որոնք սպասարկում են 
ամոնիակային-սառնարանային կայանքներ 

4. Երշիկեղեն, պանիր ծխահարողներ 

5. Շաքարի արտադրության մեջ սեպարացիոն ցեխի բանվորներ 

6. Թերթավոր ծխախոտի խառնողներ և ֆերմենտացիայի տեսակավորող 
բանվորներ 

7. Սիգար գլանակների ֆաբրիկաներում սիգար չորացնող խցիկի 
աշխատողներ 

8. Մանրացած ծխախոտ հավաքող, վերամշակող և տեղափոխող բանվորներ 
և մշտապես նույն ցեխում աշխատող այլ աշխատողներ 

9. Ձկան ապխտման խցիկները բարձող և բեռնաթափող բանվորներ 

10. Ձուկ ապխտողներ և ապխտման խցիկներն սպասարկող այլ աշխատողներ 
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11. Մուրճային տիպի ջարդող և ալրաղացների բանվորներ

12.Պղպեղի, մանանեխի, ծխախոտի քիմիական նյութերի և ալյուրի պարկեր
թափահարող, մաքրող, տեսակավորող, ընդունող և փաթեթավորող
բանվորներ

13. Կերակրի աղի, սոդաների, նատրիումի նիտրիտի և այլ ոչ օրգանական
նյութերի լուծույթներ պատրաստող բանվորներ

14. Ալրաղացների, ձավարեղենի, խտացված կերերի, էլևատորների չորացնող-
մաքրող աշտարակների, մեխանիզացված պահեստների տեխնոլոգիական
սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների մաքրմամբ,
վերանորոգմամբ, կարգավորմամբ զբաղվող աշխատողներ

15. Ցորենի ալյուրի, ձավարեղենի, խտացված կերերի և նմանատիպ այլ
նյութերի բարձման և բեռնաթափման մշտական աշխատողներ

Ինչպես նշվել է անվտանգությունն ապահովվում է նաև ԳՕՍՏ-երի միջոցով, 
որոնք հասանելի են Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի 
կայքէջում: Օրինակ՝ գյուղատնտեսության ոլորտի գյուղատնտեսական 
մեքենաներից, գույքից և սարքավորումներից գյուղատնտեսական տրակտորների և 
կցանքների ԳՕՍՏ-երը ներկայացված են ԳՕՍՏ 12.2.019-2005-ում, ԳՕՍՏ 12.2.120-
2015-ում, ԳՕՍՏ 12.2.122-2013-ում և այլն:57 

57 Մանրամասն թվարկված և այլ ԳՕՍՏ-երի մասին տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ 
կայքէջում՝ http://www.sarm.am/am/standarts/browse/26/258/612  
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11. Մուրճային տիպի ջարդող և ալրաղացների բանվորներ

12. Պղպեղի, մանանեխի, ծխախոտի քիմիական նյութերի և ալյուրի պարկեր
թափահարող, մաքրող, տեսակավորող, ընդունող և փաթեթավորող
բանվորներ

13. Կերակրի աղի, սոդաների, նատրիումի նիտրիտի և այլ ոչ օրգանական
նյութերի լուծույթներ պատրաստող բանվորներ

14. Ալրաղացների, ձավարեղենի, խտացված կերերի, էլևատորների չորացնող-
մաքրող աշտարակների, մեխանիզացված պահեստների տեխնոլոգիական
սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների մաքրմամբ, 
վերանորոգմամբ, կարգավորմամբ զբաղվող աշխատողներ

15. Ցորենի ալյուրի, ձավարեղենի, խտացված կերերի և նմանատիպ այլ
նյութերի բարձման և բեռնաթափման մշտական աշխատողներ

Ինչպես նշվել է անվտանգությունն ապահովվում է նաև ԳՕՍՏ-երի միջոցով, 
որոնք հասանելի են Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի
կայքէջում: Օրինակ՝ գյուղատնտեսության ոլորտի գյուղատնտեսական
մեքենաներից, գույքից և սարքավորումներից գյուղատնտեսական տրակտորների և
կցանքների ԳՕՍՏ-երը ներկայացված են ԳՕՍՏ 12.2.019-2005-ում, ԳՕՍՏ 12.2.120-
2015-ում, ԳՕՍՏ 12.2.122-2013-ում և այլն:57

57 Մանրամասն թվարկված և այլ ԳՕՍՏ-երի մասին տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ
կայքէջում՝ http://www.sarm.am/am/standarts/browse/26/258/612
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5.1. Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերի 
հայտնաբերումը՝ կանայք, տղամարդիկ և երեխաներ 

Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ միջազգային, հասարակական 
կազմակերպությունները, զանգվածային լրատվամիջոցները, քաղաքացիական 
հասարակությունը, բոլոր նրանք, ովքեր շահագրգռված են մարդկանց թրաֆիքինգի 
կամ շահագործման հակազդմամբ, կանխարգելմամբ, մարդկանց թրաֆիքինգի 
կամ շահագործման ենթարկված անձանց աջակցությամբ, պաշտպանությամբ և 
հասարակությանը նրանց սոցիալական վերաինտեգրմամբ, իրավունք ունեն 
փոխանցելու իրավասու որևէ մարմնի իրենց հայտնի տեղեկատվությունը՝ 
թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց, ինչպես նաև նրանց 
առնչվող ենթադրյալ հանցագործության դեպքերի մասին: 

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
յուրաքանչյուր այն կասկածի դեպքում, որ իրենց գործառույթներից բխող շփման 
տիրույթում հայտնված անձը հնարավոր է ենթարկված լինի մարդկանց 
թրաֆիքինգի կամ շահագործման, անձի վերաբերյալ տեղեկությունը սեղմ 
ժամկետում փոխանցում են կամ անձի գրավոր համաձայնության առկայության 
պարագայում նրան ուղղորդում են ՀՀ ԱՍՀՆ:  

Իրավասու մարմինները մարդկանց թրաֆիքինգին կամ շահագործմանն 
առնչվող ենթադրյալ հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ հայտնի դարձած 
տեղեկությունները մեկօրյա ժամկետում փոխանցում են ՀՀ ոստիկանություն: 

Այսինքն մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերի հայտնաբերման 
հարցում հատուկ դերակատարում ունեն 2 մարմիններ՝ ՀՀ ԱՍՀՆ և ՀՀ 
ոստիկանությունը: 

Այսօր Հայաստանում դեռևս հաղթահարված չէ աղքատությունը, որն ինքնին 
սոցիալապես վտանգավոր է հասարակության համար: Բնակչության մի ստվար 
զանգված չունի աշխատանք, չունի առողջական խնդիրներ լուծելու 
հնարավորություն, չունի տեղեկատվական աղբյուրներ տարբեր հանցավոր 
երևույթների մասին և շարունակում է շատ հարցերի վերաբերյալ մնալ անիրազեկ 
կամ ցածր իրազեկված: Այս պայմանները նպաստում են մարդու թրաֆիքինգի 
տարածմանը, որի կանխարգելման համար անհրաժեշտ է պարբերաբար 
իրականացնել բնակչության իրազեկման միջոցառումներ՝ գնահատելով 
սոցիալական ռիսկերի չափերն ըստ առանձին սոցիալական խմբերի և ձեռնարկելով 

5. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանությունը և
մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելումը



45 

համապատասխան միջոցներ: Իրազեկման աշխատանքների արդյունքում շատ 
հաճախ բացահայտվում են այն դեպքերը, որոնք անձանց անիրազեկվածության 
պատճառով չեն բացահայտվել և որի արդյունքում թրաֆիքինգ իրականացնողների 
մասին տեղեկատվությունը եղել է անհասանելի իրավապահ մարմինների համար:  

Այս մոտեցումը նախաձեռնողական պրակտիկայի լավագույն օրինակներից 
մեկն է: 

Ամբողջ աշխարհում կիրառվում են աշխատողների հարցաթերթիկավորման 
տարբեր մեթոդներ, որոնց արդյունքում հնարավոր է պարզել աշխատանքների 
կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում անձանց 
իրավունքների խախտման աստիճանը, դրանցում թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման հատկանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը, որից հետո 
առանձնացված գործերը փոխանցվում են մասնագիտացված 
ստորաբաժանումներին՝ աշխատանքային տեսուչներ, ոստիկաններ, քննիչներ և 
այլն, ովքեր իրականացնում են համապատասխան քննությունը: 

Սույն ձեռնարկի 1.4 պարագրաֆում ներկայացված ցուցիչները կարող են հիմք 
հանդիսանալ թե՛ նախնական նույնացման ու հայտնաբերման համար, օրինակ՝ 
առնվազն 2 ցուցիչների առկայության դեպքում, թե՛ մարդու թրաֆիքինգի 
հաստատման համար, օրինակ՝ Գծապատկեր 1-ի յուրաքանչյուր չափորոշիչից 
մեկական ցուցանիշի առկայությունը:  

Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերի հայտնաբերումն 
իրականացվում է թե՛ իրավապահ մարմինների կողմից, թե՛ սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական և այլ ոլորտի դերակատարների կողմից:  

Այդ գործընթացն իրականացվում է ազգաբնակչության հետ շփվող այն 
մասնագետների կողմից, ովքեր թրաֆիքինգի ցուցանիշները ոչ միայն 
հայտնաբերում են կոնկրետ դեպքն ուսումնասիրելիս, այլ նաև փաստարկում 
ու ֆիքսում են դրանք, որից հետո փոխանցում այլ մարմիններ՝ օրենքով 
սահմանված գործառույթներ իրականացնելու համար: 
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Ի լրումն վերոգրյալի նշենք, որ ըստ վերջին դիտարկումների, եթե նախկինում
մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկվելու վտանգիտեսանկյունից
առավել ռիսկային էին կանայք և երեխաները, ընդ որում, կանանց շրջանում առավել
խոցելի էին ցածր կրթական մակարդակ, անկայուն եկամուտ ունեցող երիտասարդ
կանայք, բազմազավակ, միայնակ մայրերը և բռնության զոհերը, ապա ներկայումս
դրան ավելացել են նաև տղամարդիկ:

Երեխաների շրջանում առավել խոցելի են անբարենպաստ ընտանիքների, 
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, հատուկ դպրոցների սաները, 
մանկատների շրջանավարտները: Բոլորին բնորոշ է իրավական և սոցիալական
անպաշտպանվածությունը, ցածր իրավագիտակցությունը, սոցիալական
պաշտպանության համակարգի մասին լիարժեք տեղեկացված չլինելը, կամ այդ
համակարգի նկատմամբ թերահավատությունը58: 

Մարդկանց թրաֆիքինգի տարածմանը մեծապես նպաստում են նաև
հասարակության պատկերացումները կանանց և տղամարդկանց սոցիալական
դերերի ու պարտականությունների, ինչպես նաև նրանց վարքի, արժեքային
համակարգի և աշխատանքի գենդերային բաժանման վերաբերյալ: Այրի, 
ամուսնալուծված, միայնակ, ինչպես նաև կրթություն, հմտություններ և աշխատանք
գտնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ չունեցող կանայք կարող են ընտանիքի
ապահովման սահմանափակ հնարավորություններ ունենալ և խոցելի լինել
մարդկանց թրաֆիքինգի տեսանկյունից: 

Տղամարդկանցից ակնկալվում է որոշակի գենդերային դերակատարում` 
«ապրուստ հայթայթել» ընտանիքի համար: Նրանք խաբվում են աշխատանքի
առաջարկներով` հատկապես շինարարության կամ գյուղատնտեսության
բնագավառում: Կանանց և տղամարդկանց համար սեռական ծառայությունների, 
ստրկության, հարկադիր աշխատանքի ոլորտներում այլ մարդկանց հսկողության
ներքո աշխատելու ամոթը չի համապատասխանում վարքի սոցիալապես
ընդունված նորմերին: Նրանց վարքը հակասում է «բարոյական կանանց» և
«առնական տղամարդկանց» ներկայացվող պահանջներին և սպասումներին: Դրա
հետևանքն այն է, որ նրանք տուն վերադառնալուց հետո չեն ներկայացնում իրենց
հետ կատարվածը` նախընտրելով մնալ չբացահայտված:

Մարդու թրաֆիքինգը գենդերային տեսանկյունից ուսումնասիրելիս
անհրաժեշտ է փաստել, որ՝

•թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, թե՛ տղաները և թե՛ աղջիկները կարող են
դառնալ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ.

58 ՀՀ ԱՍՀՆ և ԵԱՀԿ «Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի աջակցության և ռեսուրս կենտրոն» ծրագրի
տարեկան զեկույցը, 2010թ.:
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Ի լրումն վերոգրյալի նշենք, որ ըստ վերջին դիտարկումների, եթե նախկինում 
մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկվելու վտանգի տեսանկյունից 
առավել ռիսկային էին կանայք և երեխաները, ընդ որում, կանանց շրջանում առավել 
խոցելի էին ցածր կրթական մակարդակ, անկայուն եկամուտ ունեցող երիտասարդ 
կանայք, բազմազավակ, միայնակ մայրերը և բռնության զոհերը, ապա ներկայումս 
դրան ավելացել են նաև տղամարդիկ: 

Երեխաների շրջանում առավել խոցելի են անբարենպաստ ընտանիքների, 
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, հատուկ դպրոցների սաները, 
մանկատների շրջանավարտները: Բոլորին բնորոշ է իրավական և սոցիալական 
անպաշտպանվածությունը, ցածր իրավագիտակցությունը, սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի մասին լիարժեք տեղեկացված չլինելը, կամ այդ 
համակարգի նկատմամբ թերահավատությունը58:  

Մարդկանց թրաֆիքինգի տարածմանը մեծապես նպաստում են նաև 
հասարակության պատկերացումները կանանց և տղամարդկանց սոցիալական 
դերերի ու պարտականությունների, ինչպես նաև նրանց վարքի, արժեքային 
համակարգի և աշխատանքի գենդերային բաժանման վերաբերյալ: Այրի, 
ամուսնալուծված, միայնակ, ինչպես նաև կրթություն, հմտություններ և աշխատանք 
գտնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ չունեցող կանայք կարող են ընտանիքի 
ապահովման սահմանափակ հնարավորություններ ունենալ և խոցելի լինել 
մարդկանց թրաֆիքինգի տեսանկյունից:  

Տղամարդկանցից ակնկալվում է որոշակի գենդերային դերակատարում` 
«ապրուստ հայթայթել» ընտանիքի համար: Նրանք խաբվում են աշխատանքի 
առաջարկներով` հատկապես շինարարության կամ գյուղատնտեսության 
բնագավառում: Կանանց և տղամարդկանց համար սեռական ծառայությունների, 
ստրկության, հարկադիր աշխատանքի ոլորտներում այլ մարդկանց հսկողության 
ներքո աշխատելու ամոթը չի համապատասխանում վարքի սոցիալապես 
ընդունված նորմերին: Նրանց վարքը հակասում է «բարոյական կանանց» և 
«առնական տղամարդկանց» ներկայացվող պահանջներին և սպասումներին: Դրա 
հետևանքն այն է, որ նրանք տուն վերադառնալուց հետո չեն ներկայացնում իրենց 
հետ կատարվածը` նախընտրելով մնալ չբացահայտված: 

Մարդու թրաֆիքինգը գենդերային տեսանկյունից ուսումնասիրելիս 
անհրաժեշտ է փաստել, որ՝ 

• թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, թե՛ տղաները և թե՛ աղջիկները կարող են 
դառնալ մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ. 

 
58 ՀՀ ԱՍՀՆ և ԵԱՀԿ «Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի աջակցության և ռեսուրս կենտրոն» ծրագրի 
տարեկան զեկույցը, 2010թ.: 
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• կանայք` ելնելով հասարակության մեջ ունեցած իրենց կարգավիճակից,
ավելի խոցելի են որպես մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր, 

•թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ կանանց և աղջիկների դեպքում՝
հասարակությունն ավելի անհանդուրժող է և կարող է մեղադրել այդ կնոջը կամ 
աղջկան նրանց նկատմամբ կատարված հանցագործության համար՝ «մեղքը» 
տեղափոխելով հանցագործից զոհի վրա: Օրինակ՝ ՌԴ-ում հարկադիր աշխատանքի 
զոհ տղամարդուն սատարում և աջակցում էին նրա բոլոր համագյուղացիները, ովքեր 
միաձայն նշում էին, որ «առողջ երիտասարդ տղամարդուն խաբեցին, տարան 
Ռուսաստան, այնտեղ տանջեցին, աշխատացրեցին և փողն էլ չտվեցին», այն 
դեպքում, երբ Թուրքիայում և ԱՄԷ-ում կանանց սեռական շահագործման դեպքերի 
մեծամասնությունում համագյուղացիներն ու համաքաղաքացիները հիմնականում 
մեղադրում են շահագործված կանանց՝ նշելով, որ «թող չձևացնի, որ չգիտեր, թե ուր 
է գնում կամ ինչ է անելու… լավ էլ տեղյակ էր, ուղղակի հիմա փողը չեն տվել՝ եկել, 
բողոքում է»: Նման մոտեցումները ոչ միայն ընդունելի չեն խտրականության 
համատեքստում, այլ նաև լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում մարդու թրաֆիքինգի 
դեպքերի մասին բարձրաձայնելու և արդյունավետ բացահայտումներ 
իրականացնելու հարցում: 

Ընդհանուր առմամբ կանանց ավելի անպաշտպան և խոցելի լինելու հիմքում 
ընկած են կանանց և տղամարդկանց միջև գոյություն ունեցող սեռային, 
հոգեբանական և սոցիալական տարբերությունները: Գործատուների համար 
կանայք նախընտրելի են, որովհետև ավելի էժան աշխատուժ են, ավելի հեշտ են 
վերահսկվում և ավելի հնազանդ են: Իսկ նման խտրականությունն աշխատանքի 
շուկայում կարող է նպաստել մարդկանց թրաֆիքինգին կամ շահագործմանը՝ 
հիմնվելով հետևյալ նախապայմանների վրա.  

- գործազուրկների շրջանում անհամեմատ մեծ է կանանց թիվը,

- կանանց վարձատրությունն ավելի ցածր է, իսկ աշխատանքի ընտրության
հնարավորությունը՝ սահմանափակ, 

- հաճախ գործում են սեռի հատկանիշով պայմանավորված կարծրատիպեր,
ըստ որոնց կինն ավանդաբար պետք է զբաղվի տնային տնտեսությամբ, 

-առաջարկվող աշխատանքը մասնագիտացում չի պահանջում և շատ ցածր է
վարձատրվում: Այն ստվերային է և մեծամասամբ չի համապատասխանում 
աշխատանքի սահմանված նորմերին, 

- կանանց աշխատանքը հիմնականում անհատական է և մեկուսացված:59

59 ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների 
«Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը և դրա դեմ պայքարը» ուսումնական մոդուլ. Երևան, 
2016, էջ 16: 
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5.2. Մարդու թրաֆիքինգի պատճառներն ու ռիսկային
գործոնները

Մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելման առավել արդյունավետ
միջոցառումներից են`

• ազգաբնակչության հետ տարվող իրավական, քարոզչական և
բացատրական աշխատանքները,

• մարդու թրաֆիքինգի և նրանց նպաստող պայմանների ժամանակին
հայտնաբերումը և չեզոքացումը,

• հանցագործների և զոհերի հայտնաբերմանն ուղղված օպերատիվ-
հետախուզական գործունեության ակտիվացումը և մարդու թրաֆիքինգի դեմ
պայքարում առկա թերությունների վերացումը,

• մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործընթացին ոստիկանության և
հասարակության համատեղ ներգրավումը:60

Վերը նշված կանխարգելման աշխատանքները հիմնված են մարդու
թրաֆիքինգի պատճառներն ու ռիսկային գործոնները նվազեցնելուն կամ
վերացնելուն՝ կիրառելով ընդհանուր և կրիմինոլոգիական հատուկ մեթոդներ:

Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման առաջացման պատճառները
տարբեր են: Դրանք կարող են լինել արտաքին և ներքին:

Արտաքին պատճառներից են՝

1. գործազրկությունը, աշխատաշուկայի անհավասարությունը, սոցիալ-
տնտեսական ծանր վիճակը,

2. միգրացիան, մասնավորապես՝ անօրինական միգրացիան,

3. երկրների զարգացման մակարդակների տարբերությունը, 

4. տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակումը, 

5. պետության կողմից ոչ բավարար աջակցությունը խոցելի խմբերին, 

6. գենդերային անհավասարությունը, 

7. ընտանեկան բռնությունը և այլն:

Ներքին պատճառներից են՝

1. հոգեբանական, ֆինանսական ու սոցիալական խոցելի վիճակը,

60 Бандурка А. М. Противодействие торговле людьми. Киев-Харьков, 2003, էջ 112:
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• կանայք` ելնելով հասարակության մեջ ունեցած իրենց կարգավիճակից, 
ավելի խոցելի են որպես մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր, 

• թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ կանանց և աղջիկների դեպքում՝ 
հասարակությունն ավելի անհանդուրժող է և կարող է մեղադրել այդ կնոջը կամ 
աղջկան նրանց նկատմամբ կատարված հանցագործության համար՝ «մեղքը» 
տեղափոխելով հանցագործից զոհի վրա: Օրինակ՝ ՌԴ-ում հարկադիր աշխատանքի 
զոհ տղամարդուն սատարում և աջակցում էին նրա բոլոր համագյուղացիները, ովքեր 
միաձայն նշում էին, որ «առողջ երիտասարդ տղամարդուն խաբեցին, տարան 
Ռուսաստան, այնտեղ տանջեցին, աշխատացրեցին և փողն էլ չտվեցին», այն 
դեպքում, երբ Թուրքիայում և ԱՄԷ-ում կանանց սեռական շահագործման դեպքերի 
մեծամասնությունում համագյուղացիներն ու համաքաղաքացիները հիմնականում 
մեղադրում են շահագործված կանանց՝ նշելով, որ «թող չձևացնի, որ չգիտեր, թե ուր 
է գնում կամ ինչ է անելու… լավ էլ տեղյակ էր, ուղղակի հիմա փողը չեն տվել՝ եկել, 
բողոքում է»: Նման մոտեցումները ոչ միայն ընդունելի չեն խտրականության 
համատեքստում, այլ նաև լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում մարդու թրաֆիքինգի 
դեպքերի մասին բարձրաձայնելու և արդյունավետ բացահայտումներ 
իրականացնելու հարցում: 

Ընդհանուր առմամբ կանանց ավելի անպաշտպան և խոցելի լինելու հիմքում 
ընկած են կանանց և տղամարդկանց միջև գոյություն ունեցող սեռային, 
հոգեբանական և սոցիալական տարբերությունները: Գործատուների համար 
կանայք նախընտրելի են, որովհետև ավելի էժան աշխատուժ են, ավելի հեշտ են 
վերահսկվում և ավելի հնազանդ են: Իսկ նման խտրականությունն աշխատանքի 
շուկայում կարող է նպաստել մարդկանց թրաֆիքինգին կամ շահագործմանը՝ 
հիմնվելով հետևյալ նախապայմանների վրա.  

- գործազուրկների շրջանում անհամեմատ մեծ է կանանց թիվը,  

- կանանց վարձատրությունն ավելի ցածր է, իսկ աշխատանքի ընտրության 
հնարավորությունը՝ սահմանափակ, 

- հաճախ գործում են սեռի հատկանիշով պայմանավորված կարծրատիպեր, 
ըստ որոնց կինն ավանդաբար պետք է զբաղվի տնային տնտեսությամբ,  

- առաջարկվող աշխատանքը մասնագիտացում չի պահանջում և շատ ցածր է 
վարձատրվում: Այն ստվերային է և մեծամասամբ չի համապատասխանում 
աշխատանքի սահմանված նորմերին, 

- կանանց աշխատանքը հիմնականում անհատական է և մեկուսացված:59  

 
59 ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների 
«Մարդկանց թրաֆիքինգը կամ շահագործումը և դրա դեմ պայքարը» ուսումնական մոդուլ. Երևան, 
2016, էջ 16: 
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5.2. Մարդու թրաֆիքինգի պատճառներն ու ռիսկային 
գործոնները 

 

Մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելման առավել արդյունավետ 
միջոցառումներից են` 

• ազգաբնակչության հետ տարվող իրավական, քարոզչական և 
բացատրական աշխատանքները, 

• մարդու թրաֆիքինգի և նրանց նպաստող պայմանների ժամանակին 
հայտնաբերումը և չեզոքացումը, 

• հանցագործների և զոհերի հայտնաբերմանն ուղղված օպերատիվ-
հետախուզական գործունեության ակտիվացումը և մարդու թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարում առկա թերությունների վերացումը, 

• մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործընթացին ոստիկանության և 
հասարակության համատեղ ներգրավումը:60  

Վերը նշված կանխարգելման աշխատանքները հիմնված են մարդու 
թրաֆիքինգի պատճառներն ու ռիսկային գործոնները նվազեցնելուն կամ 
վերացնելուն՝ կիրառելով ընդհանուր և կրիմինոլոգիական հատուկ մեթոդներ: 

Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման առաջացման պատճառները 
տարբեր են: Դրանք կարող են լինել արտաքին և ներքին: 

Արտաքին պատճառներից են՝ 

1. գործազրկությունը, աշխատաշուկայի անհավասարությունը, սոցիալ-
տնտեսական ծանր վիճակը,  

2. միգրացիան, մասնավորապես՝ անօրինական միգրացիան, 

3. երկրների զարգացման մակարդակների տարբերությունը,  

4. տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակումը,  

5. պետության կողմից ոչ բավարար աջակցությունը խոցելի խմբերին,  

6. գենդերային անհավասարությունը,  

7. ընտանեկան բռնությունը և այլն: 

Ներքին պատճառներից են՝ 

1. հոգեբանական, ֆինանսական ու սոցիալական խոցելի վիճակը,  

 
60 Бандурка А. М. Противодействие торговле людьми. Киев-Харьков, 2003, էջ 112:  
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2. հեշտ գումար վաստակելու ձգտումը, չհիմնավորված բարձր 
ինքնագնահատականը,

3. չափազանց վստահելիությունն ուրիշներին,

4. իրազեկվածության և իրավագիտակցության ցածր մակարդակը,

5. հակումը դեպի ռիսկային վարքագիծ,

6. նախկինում տեղի ունեցած բռնության արդյունքում ձեռք բերած
հոգեբանական տրավման և այլն:

Վերը նշված պատճառները կարող են հանդիպել համակցությամբ, ինչն 
առավել ռիսկային է դարձնում անձին մարդու թրաֆիքինգի ենթարկվելու 
համատեքստում: 

5.3. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերին տրամադրվող 
աջակցությունը 

Օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր զոհ ունի աջակցություն և 
պաշտպանություն ստանալու իրավունք: Աջակցության տրամադրումն ապահովում 
է ՀՀ ԱՍՀՆ-ը, իսկ պաշտպանությունը՝ ՀՀ ոստիկանությունը: 

Օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ ԱՍՀՆ-ն է, որը համակարգում է 
սոցիալական ծառայություններ մատուցող հիմնարկների և կազմակերպությունների 
գործողությունները (ներառյալ՝ կրթական և բժշկական հաստատությունները), 
ուղղված զոհերի ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական վերականգնմանն ու 
ինտեգրմանը: Զոհերի աջակցությունը կարող է ներառել՝ 

1) կացարանի տրամադրում61.

2) բնաիրային օգնություն62.

3)անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում կամ վերականգնում63.

61 Կացարանի տրամադրումը զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին, ինչպես նաև նրանց 
օրինական ներկայացուցչին ու խնամքի տակ գտնվող երեխաներին անհրաժեշտության և նրանց 
համաձայնության դեպքում բնակելի տարածքով ապահովումն է: Այդպիսի կացարան կարող են 
հանդիսանալ՝ գործընկեր ՀԿ-ների ապաստարանները, խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 
կամ օթևան տրամադրելու հնարավորությամբ այլ հաստատությունները, պետության կողմից 
տրամադրվող բնակելի տարածքները: 
62 Բնաիրային օգնությունը սննդի, հագուստի, կոշիկի, հիգիենայի միջոցների, երեխաների խնամքի 
պարագաների և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների տրամադրումն է ինչպես զոհերին և 
հատուկ կատեգորիայի զոհերին, այնպես էլ նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց: 
63 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը կամ վերականգնումը նպատակ է հետապնդում 
վերականգնել կամ դրանց ի սկզբանե բացակայության դեպքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
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4) բժշկական օգնություն և սպասարկում64.

5) հոգեբանական օգնություն65.

6) խորհրդատվական օգնություն66.

7) իրավաբանական օգնություն67.

8) խնամքիտրամադրում, այդ թվում՝ համապատասխան հաստատությունում68.

կարգով տրամադրել զոհի կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի բացակայող կամ անվավեր այն
փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են նույն հոդվածով նախատեսված աջակցության այլ
տեսակների տրամադրումն ապահովելու համար: Այդպիսի փաստաթուղթ կարող են հանդիսանալ
անձնագիրը, ատեստատը, դիպլոմը, վարորդական իրավունքի վկայականը, աշխատանքային
գրքույկը, ծննդյան վկայականը և անհրաժեշտայլ փաստաթղթերը:
64 Բժշկական օգնությունը և սպասարկումն աջակցության այն տեսակն են, որոնց ապահովումն
ուղղված է զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի մարդկանցթրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման
ենթարկվելու պատճառով ձեռք բերած վնասվածքների և հիվանդությունների հայտնաբերմանը և
դրանց բուժմանը:
65 Հոգեբանական օգնությունը ներառում է հոգեախտորոշումը, հոգեկարգավորումը, հոգեթերապիան, 
հոգեբանական խորհրդատվությունը, մասնագիտական կողմնորոշումը և այլ ձևեր, որոնց
առաջնային նպատակն է այցելուի հոգեբանական կարգավիճակի, հոգեբանական
առանձնահատկությունների և տարբեր իրավիճակներում նրա պահվածքի վերլուծության հիման
վրա ձեռք բերված տեղեկությունների օգտագործմամբ նպատակային ազդեցություն իրականացնել
զոհի կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի վրա նրանց հոգեկան կյանքի կարգավորման, սոցիալական
միջավայրին հարմարվելու և սթրեսային վիճակներին դիմակայելու համար:
66 Խորհրդատվական օգնությունը մարդկանց թրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման ենթարկման
հետևանքով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, սոցիալական խնդիրների լուծման ուղիներ և
եղանակներ գտնելու միջոցներին, հասարակությանը սոցիալական վերաինտեգրմանն ուղղված
խորհուրդների և առաջարկությունների, ինչպես նաև համարժեք ծառայություններ ստանալու
վերաբերյալ զոհերին, հատուկ կատեգորիայի զոհերին և նրանց օրինական ներկայացուցիչներին
տեղեկատվության տրամադրումն է:
67 Իրավաբանական օգնությունն իրավաբանական խորհրդատվություն է, ինչպես նաև անձի
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության նպատակով փաստաբանական օգնության
կազմակերպում:
68 Խնամքի տրամադրումը (ներառյալ՝ համապատասխան հաստատությունում) նախատեսված է
ինչպես հատուկ կատեգորիայի զոհերի, այնպես էլ ծեր կամ հաշմանդամ զոհերի համար: Խնամքը,
ըստ կարիքի, կարող է տրամադրվել շուրջօրյա կամ միայն ցերեկային ժամերին, տնային
պայմաններում, կացարանում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության
հաստատություններում կամ սոցիալ-վերականգնողական կենտրոններում կամ համապատասխան
մասնագիտացված հաստատությունում: Խնամքի տրամադրման շրջանակներում առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաներն ապահովվում են ընտանեկանին առավել մոտ սոցիալ-
կենցաղայինպայմաններով, ծեր, հաշմանդամ զոհերը՝ իրենց հարազատսոցիալական միջավայրում
մնալու հնարավորությամբ: Խնամքը տրամադրվում է դիետիկ սննդի, բժշկական, 
սանիտարահիգիենիկ սպասարկման, հատուկ տրանսպորտային միջոցների, հաշմանդամների
վերականգնողական տեխնիկական միջոցների, սոցիալ-հոգեբանական, մշակութային, կրթական,
ժամանցի, անհրաժեշտության դեպքում` զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի
դիսպանսերիզացման և հոսպիտալացման և այլ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով: 
Մահամերձ վիճակում գտնվող զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին տրամադրվում է
հոսպիսային օգնություն` կյանքի վերջին ամիսների, օրերի ընթացքում ֆիզիկական և հոգեկան
տառապանքները թեթևացնելու նպատակով:
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2. հեշտ գումար վաստակելու ձգտումը, չհիմնավորված բարձր 
ինքնագնահատականը, 

3. չափազանց վստահելիությունն ուրիշներին,  

4. իրազեկվածության և իրավագիտակցության ցածր մակարդակը,  

5. հակումը դեպի ռիսկային վարքագիծ,  

6. նախկինում տեղի ունեցած բռնության արդյունքում ձեռք բերած 
հոգեբանական տրավման և այլն: 

Վերը նշված պատճառները կարող են հանդիպել համակցությամբ, ինչն 
առավել ռիսկային է դարձնում անձին մարդու թրաֆիքինգի ենթարկվելու 
համատեքստում: 

 

5.3. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերին տրամադրվող 
աջակցությունը 

 

Օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր զոհ ունի աջակցություն և 
պաշտպանություն ստանալու իրավունք: Աջակցության տրամադրումն ապահովում 
է ՀՀ ԱՍՀՆ-ը, իսկ պաշտպանությունը՝ ՀՀ ոստիկանությունը: 

Օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ ԱՍՀՆ-ն է, որը համակարգում է 
սոցիալական ծառայություններ մատուցող հիմնարկների և կազմակերպությունների 
գործողությունները (ներառյալ՝ կրթական և բժշկական հաստատությունները), 
ուղղված զոհերի ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական վերականգնմանն ու 
ինտեգրմանը: Զոհերի աջակցությունը կարող է ներառել՝ 

1) կացարանի տրամադրում61. 

2) բնաիրային օգնություն62. 

3) անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում կամ վերականգնում63. 

 
61 Կացարանի տրամադրումը զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին, ինչպես նաև նրանց 
օրինական ներկայացուցչին ու խնամքի տակ գտնվող երեխաներին անհրաժեշտության և նրանց 
համաձայնության դեպքում բնակելի տարածքով ապահովումն է: Այդպիսի կացարան կարող են 
հանդիսանալ՝ գործընկեր ՀԿ-ների ապաստարանները, խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 
կամ օթևան տրամադրելու հնարավորությամբ այլ հաստատությունները, պետության կողմից 
տրամադրվող բնակելի տարածքները: 
62 Բնաիրային օգնությունը սննդի, հագուստի, կոշիկի, հիգիենայի միջոցների, երեխաների խնամքի 
պարագաների և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների տրամադրումն է ինչպես զոհերին և 
հատուկ կատեգորիայի զոհերին, այնպես էլ նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց: 
63 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը կամ վերականգնումը նպատակ է հետապնդում 
վերականգնել կամ դրանց ի սկզբանե բացակայության դեպքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
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4) բժշկական օգնություն և սպասարկում64. 

5) հոգեբանական օգնություն65. 

6) խորհրդատվական օգնություն66. 

7) իրավաբանական օգնություն67. 

8) խնամքի տրամադրում, այդ թվում՝ համապատասխան հաստատությունում68. 

 
կարգով տրամադրել զոհի կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի բացակայող կամ անվավեր այն 
փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են նույն հոդվածով նախատեսված աջակցության այլ 
տեսակների տրամադրումն ապահովելու համար: Այդպիսի փաստաթուղթ կարող են հանդիսանալ 
անձնագիրը, ատեստատը, դիպլոմը, վարորդական իրավունքի վկայականը, աշխատանքային 
գրքույկը, ծննդյան վկայականը և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերը: 
64 Բժշկական օգնությունը և սպասարկումն աջակցության այն տեսակն են, որոնց ապահովումն 
ուղղված է զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի մարդկանց թրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման 
ենթարկվելու պատճառով ձեռք բերած վնասվածքների և հիվանդությունների հայտնաբերմանը և 
դրանց բուժմանը: 
65 Հոգեբանական օգնությունը ներառում է հոգեախտորոշումը, հոգեկարգավորումը, հոգեթերապիան, 
հոգեբանական խորհրդատվությունը, մասնագիտական կողմնորոշումը և այլ ձևեր, որոնց 
առաջնային նպատակն է այցելուի հոգեբանական կարգավիճակի, հոգեբանական 
առանձնահատկությունների և տարբեր իրավիճակներում նրա պահվածքի վերլուծության հիման 
վրա ձեռք բերված տեղեկությունների օգտագործմամբ նպատակային ազդեցություն իրականացնել 
զոհի կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի վրա նրանց հոգեկան կյանքի կարգավորման, սոցիալական 
միջավայրին հարմարվելու և սթրեսային վիճակներին դիմակայելու համար: 
66 Խորհրդատվական օգնությունը մարդկանց թրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման ենթարկման 
հետևանքով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, սոցիալական խնդիրների լուծման ուղիներ և 
եղանակներ գտնելու միջոցներին, հասարակությանը սոցիալական վերաինտեգրմանն ուղղված 
խորհուրդների և առաջարկությունների, ինչպես նաև համարժեք ծառայություններ ստանալու 
վերաբերյալ զոհերին, հատուկ կատեգորիայի զոհերին և նրանց օրինական ներկայացուցիչներին 
տեղեկատվության տրամադրումն է: 
67 Իրավաբանական օգնությունն իրավաբանական խորհրդատվություն է, ինչպես նաև անձի 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության նպատակով փաստաբանական օգնության 
կազմակերպում: 
68 Խնամքի տրամադրումը (ներառյալ՝ համապատասխան հաստատությունում) նախատեսված է 
ինչպես հատուկ կատեգորիայի զոհերի, այնպես էլ ծեր կամ հաշմանդամ զոհերի համար: Խնամքը, 
ըստ կարիքի, կարող է տրամադրվել շուրջօրյա կամ միայն ցերեկային ժամերին, տնային 
պայմաններում, կացարանում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության 
հաստատություններում կամ սոցիալ-վերականգնողական կենտրոններում կամ համապատասխան 
մասնագիտացված հաստատությունում: Խնամքի տրամադրման շրջանակներում առանց 
ծնողական խնամքի մնացած երեխաներն ապահովվում են ընտանեկանին առավել մոտ սոցիալ-
կենցաղային պայմաններով, ծեր, հաշմանդամ զոհերը՝ իրենց հարազատ սոցիալական միջավայրում 
մնալու հնարավորությամբ: Խնամքը տրամադրվում է դիետիկ սննդի, բժշկական, 
սանիտարահիգիենիկ սպասարկման, հատուկ տրանսպորտային միջոցների, հաշմանդամների 
վերականգնողական տեխնիկական միջոցների, սոցիալ-հոգեբանական, մշակութային, կրթական, 
ժամանցի, անհրաժեշտության դեպքում` զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի 
դիսպանսերիզացման և հոսպիտալացման և այլ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով: 
Մահամերձ վիճակում գտնվող զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին տրամադրվում է 
հոսպիսային օգնություն` կյանքի վերջին ամիսների, օրերի ընթացքում ֆիզիկական և հոգեկան 
տառապանքները թեթևացնելու նպատակով: 
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9) թարգմանչական ծառայությունների մատուցում69.

10) օրենքով սահմանված պարտադիր կրթության ապահովում70.

11) միջնակարգ կրթության կամ նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթության հասանելիության ապահովում71. 

12)աշխատանքի ապահովում72.

13)անվտանգ վերադարձի կազմակերպում73.

14) միանվագ դրամական փոխհատուցում74:

Օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ զոհերի աջակցությունը դադարեցվում է ՀՀ
ԱՍՀՆ-ի հիմնավոր միջնորդության հիման վրա՝ նույնացման հանձնաժողովի 
կայացրած որոշմամբ հետևյալ դեպքերում. 

69 Թարգմանչական ծառայությունները մատուցվում են անհրաժեշտությունից ելնելով, տարբեր 
փաստաթղթերի գրավոր թարգմանության, ինչպես նաև զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի 
հետ կապված գործընթացների ժամանակ նրանց նախընտրելի լեզվով բանավոր թարգմանության 
ձևով: 
70 Հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհերը մինչև աջակցության դադարեցումն ապահովվում են 
օրենքով սահմանված պարտադիր կրթությամբ: Այդ կրթությունը, ըստ նպատակահարմարության, 
կարող է մատուցվել ինչպես մասնավոր դասընթացների, այնպես էլ հանրակրթական կամ հատուկ 
դպրոցներում աշակերտելու միջոցով: 
71 Միջնակարգ կրթության կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 
հասանելիության ապահովումը նպատակաուղղված է զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին 
հնարավորություն ընձեռել վերականգնելու կամ ստանալու միջնակարգ կրթություն կամ 
արհեստագործական այնպիսի ունակություններ, որոնք թույլ կտան հետագայում գտնելու 
համապատասխան աշխատանք: 
72 Աշխատանքի ապահովումը զոհերին և, ըստ նպատակահարմարության, հատուկ կատեգորիայի 
զոհերին առաջնահերթության կարգով, իրենց համար նախընտրելի, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված 
աշխատանքով ապահովելն է: 
73 Անվտանգ վերադարձի կազմակերպումը, որպես աջակցության տեսակ, տրամադրվում է այն 
զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին, որոնք օտարերկրացի են և գտնվում են ՀՀ-ում, կամ որոնք 
ՀՀ քաղաքացի են կամ ունեն ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ և գտնվում են օտարերկրյա 
պետությունում: Օրենքի շրջանակներում վերադարձը կազմակերպվում է զոհի կամ հատուկ 
կատեգորիայի զոհի օրինական ներկայացուցչի կամավոր, կշռադատված որոշման հիման վրա, 
միայն անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկելուց հետո: Անվտանգ վերադարձի 
կազմակերպումը համակարգում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը: Օտարերկրացի զոհի և 
հատուկ կատեգորիայի զոհի անվտանգ վերադարձն իրականացվում է Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում իր ցանկությամբ այն պետություն, որի քաղաքացին է 
նա, կամ որտեղ նա ունի բնակության իրավունք: Հատուկ կատեգորիայի զոհերի վերադարձն 
իրականացվում է իր օրինական ներկայացուցչի, հոգեբանի կամ ոստիկանի ուղեկցությամբ: 
Վերադարձի հետ կապված ծախսերն իրականացվում են Օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված 
ֆինանսական միջոցների հաշվին: Անվտանգ վերադարձի կազմակերպման կարգը սահմանվում է 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ: 
74 Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում աջակցության 
դադարեցման մասին հանձնաժողովի որոշմամբ բոլոր զոհերին տրվում է միանվագ դրամական 
փոխհատուցում ստանալու հնարավորություն: Դրամական փոխհատուցման տրամադրումն ուղղված 
է մարդկանց թրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման ենթարկվելու ընթացքում անձի կրած վնասների 
մասնակի փոխհատուցմանը և որևէ կերպ չի կարող փոխարինել կամ սահմանափակել զոհի՝ 
օրենքով սահմանված կարգով հանցավորից փոխհատուցում ստանալու իրավունքը:  

52

1) ավարտվել է աջակցության գործընթացը.

2) զոհը կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի օրինական ներկայացուցիչը
կայացրել է ինքնուրույն և կշռադատված որոշում՝ հրաժարվելու աջակցության
հնարավորությունից.

3) վերացել են աջակցության տրամադրման հիմքերը.

4) առաջացել են անհաղթահարելի խոչընդոտներ՝ աջակցությունը զոհին կամ
հատուկ կատեգորիայի զոհին հասանելի դարձնելու համար:

5.4. Ում դիմել և ինչ գործողություններ ձեռնարկել, եթե
կասկածում եք, որ ենթարկվել եք կամ ականատես եք
մարդու թրաֆիքինգի

ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեմ պայքարում և
կանխարգելմանը մասնակցում են հետևյալ մարմինները և կազմակերպությունները`

1) ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը.

2) ՀՀ ոստիկանությունը.

3) ՀՀ քննչական կոմիտեն.

4) ՀՀ գլխավոր դատախազությունը.

5) ՀՀ փաստաբանների պալատը.

6) ՀՀ դատարանները.

7) ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը.

8) ՀՀ արդարադատության նախարարությունը.

9) ՀՀ ԱՍՀՆ.

10) ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը.

11) ՀՀ առողջապահության նախարարությունը.

12) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարությունը.

13) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը.

14) ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը.

15) Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը.

16) Միգրացիայի պետական ծառայությունը.

17) ՀԿ-ները:
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9) թարգմանչական ծառայությունների մատուցում69. 

10) օրենքով սահմանված պարտադիր կրթության ապահովում70. 

11) միջնակարգ կրթության կամ նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթության հասանելիության ապահովում71. 

12) աշխատանքի ապահովում72. 

13) անվտանգ վերադարձի կազմակերպում73. 

14) միանվագ դրամական փոխհատուցում74: 

 Օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ զոհերի աջակցությունը դադարեցվում է ՀՀ 
ԱՍՀՆ-ի հիմնավոր միջնորդության հիման վրա՝ նույնացման հանձնաժողովի 
կայացրած որոշմամբ հետևյալ դեպքերում. 

 
69 Թարգմանչական ծառայությունները մատուցվում են անհրաժեշտությունից ելնելով, տարբեր 
փաստաթղթերի գրավոր թարգմանության, ինչպես նաև զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի 
հետ կապված գործընթացների ժամանակ նրանց նախընտրելի լեզվով բանավոր թարգմանության 
ձևով: 
70 Հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհերը մինչև աջակցության դադարեցումն ապահովվում են 
օրենքով սահմանված պարտադիր կրթությամբ: Այդ կրթությունը, ըստ նպատակահարմարության, 
կարող է մատուցվել ինչպես մասնավոր դասընթացների, այնպես էլ հանրակրթական կամ հատուկ 
դպրոցներում աշակերտելու միջոցով: 
71 Միջնակարգ կրթության կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 
հասանելիության ապահովումը նպատակաուղղված է զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին 
հնարավորություն ընձեռել վերականգնելու կամ ստանալու միջնակարգ կրթություն կամ 
արհեստագործական այնպիսի ունակություններ, որոնք թույլ կտան հետագայում գտնելու 
համապատասխան աշխատանք: 
72 Աշխատանքի ապահովումը զոհերին և, ըստ նպատակահարմարության, հատուկ կատեգորիայի 
զոհերին առաջնահերթության կարգով, իրենց համար նախընտրելի, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված 
աշխատանքով ապահովելն է: 
73 Անվտանգ վերադարձի կազմակերպումը, որպես աջակցության տեսակ, տրամադրվում է այն 
զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին, որոնք օտարերկրացի են և գտնվում են ՀՀ-ում, կամ որոնք 
ՀՀ քաղաքացի են կամ ունեն ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ և գտնվում են օտարերկրյա 
պետությունում: Օրենքի շրջանակներում վերադարձը կազմակերպվում է զոհի կամ հատուկ 
կատեգորիայի զոհի օրինական ներկայացուցչի կամավոր, կշռադատված որոշման հիման վրա, 
միայն անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկելուց հետո: Անվտանգ վերադարձի 
կազմակերպումը համակարգում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը: Օտարերկրացի զոհի և 
հատուկ կատեգորիայի զոհի անվտանգ վերադարձն իրականացվում է Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում իր ցանկությամբ այն պետություն, որի քաղաքացին է 
նա, կամ որտեղ նա ունի բնակության իրավունք: Հատուկ կատեգորիայի զոհերի վերադարձն 
իրականացվում է իր օրինական ներկայացուցչի, հոգեբանի կամ ոստիկանի ուղեկցությամբ: 
Վերադարձի հետ կապված ծախսերն իրականացվում են Օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված 
ֆինանսական միջոցների հաշվին: Անվտանգ վերադարձի կազմակերպման կարգը սահմանվում է 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ: 
74 Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում աջակցության 
դադարեցման մասին հանձնաժողովի որոշմամբ բոլոր զոհերին տրվում է միանվագ դրամական 
փոխհատուցում ստանալու հնարավորություն: Դրամական փոխհատուցման տրամադրումն ուղղված 
է մարդկանց թրաֆիքինգի և (կամ) շահագործման ենթարկվելու ընթացքում անձի կրած վնասների 
մասնակի փոխհատուցմանը և որևէ կերպ չի կարող փոխարինել կամ սահմանափակել զոհի՝ 
օրենքով սահմանված կարգով հանցավորից փոխհատուցում ստանալու իրավունքը:  
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1) ավարտվել է աջակցության գործընթացը. 

2) զոհը կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի օրինական ներկայացուցիչը 
կայացրել է ինքնուրույն և կշռադատված որոշում՝ հրաժարվելու աջակցության 
հնարավորությունից. 

3) վերացել են աջակցության տրամադրման հիմքերը. 

4) առաջացել են անհաղթահարելի խոչընդոտներ՝ աջակցությունը զոհին կամ 
հատուկ կատեգորիայի զոհին հասանելի դարձնելու համար: 

 

5.4. Ում դիմել և ինչ գործողություններ ձեռնարկել, եթե 
կասկածում եք, որ ենթարկվել եք կամ ականատես եք 
մարդու թրաֆիքինգի 

 

ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեմ պայքարում և 
կանխարգելմանը մասնակցում են հետևյալ մարմինները և կազմակերպությունները` 

1) ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը. 

2) ՀՀ ոստիկանությունը. 

3) ՀՀ քննչական կոմիտեն. 

4) ՀՀ գլխավոր դատախազությունը. 

5) ՀՀ փաստաբանների պալատը. 

6) ՀՀ դատարանները. 

7) ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը. 

8) ՀՀ արդարադատության նախարարությունը. 

9) ՀՀ ԱՍՀՆ. 

10) ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը. 

11) ՀՀ առողջապահության նախարարությունը. 

12) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարությունը. 

13) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը. 

14) ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը. 

15) Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը. 

16) Միգրացիայի պետական ծառայությունը. 

17) ՀԿ-ները: 
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Սակայն, յուրաքանչյուր մարմնին կամ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է 
դիմել ելնելով մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման տեսակից, դրա 
անդրազգային կամ ներքին լինելու հանգամանքից, և կոնկրետ դեպքի այլ 
առանձնահատկություններից: 

Հարկ է շեշտել, որ հիմնական դերակատարներն են ՀՀ ԱՍՀՆ և ՀՀ 
ոստիկանությունը, որոնք ունեն ոչ միայն գործընկերային համագործակցային 
հարաբերություններ, այլ նաև հանդիսանում են Մարդկանց թրաֆիքինգի և 
շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի անդամներ: Նույնացման 
հանձնաժողովը ՀՀ-ում մարդուն որպես զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ 
ճանաչելու իրավասությամբ օժտված միակ մարմինն է: Օրենքով նախատեսված 
համապատասխան աջակցության և պաշտպանության տրամադրման նպատակով 
մարդը կարող է ճանաչվել զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ բացառապես 
նույնացման հանձնաժողովի կողմից, անդամների բաց քվեարկությամբ, 
մեծամասնական սկզբունքով: Ձայների հավասար բաշխման դեպքում, եթե 
համընկել են ՀԿ-ների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները, ապա 
նախապատվությունը տրվում է ՀԿ-ների ներկայացուցիչների դիրքորոշմանը, 
այլապես ձայների հավասար բաշխման դեպքում որոշիչ է հանձնաժողովի 
նախագահի ձայնը: 

Նույնացման հանձնաժողովը կազմավորվում է մարդկանց թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման զոհերին նույնացնելու գործում փորձառու ՀԿ-ների, ՀՀ գլխավոր 
դատախազության, ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ոստիկանության ներկայացուցիչներից, որոնք 
նույնացման հանձնաժողովում հանդես են գալիս հավասար իրավունքներով: ՀԿ-
ները և պետական մարմինները նույնացման հանձնաժողովում ներկայացված են 
անդամների հավասար քանակով: Նույնացման հանձնաժողովի նախագահը և 
քարտուղարը ՀՀ ԱՍՀՆ ներկայացուցիչներն են: 

Բոլոր դեպքերում, եթե անձը ենթարկվել է թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
կամ ունի կասկածներ դրա առնչությամբ, կամ ենթադրում է, որ իր մերձավորն է 
հայտնվել նման վիճակում, ապա նա կարող է դիմել ստորև ներկայացված 
մարմիններին՝ 

ԴԻՄԵՔ՝ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-02 կամ թեժ գիծ՝ 00  880000  5500  555500 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

թեժ գիծ՝ 111144 

Եթե գտնվում եք օտարերկրյա պետությունում՝ ԴԻՄԵՔ այդ երկրում ՀՀՀՀ  
ԴԴԵԵՍՍՊՊԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  ԿԿԱԱՄՄ  ՀՀՅՅՈՈՒՒՊՊԱԱՏՏՈՈՍՍՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  կկաամմ  աայյդդ  եերրկկրրիի  ՈՈՍՍՏՏԻԻԿԿԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ։
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Ամփոփում

ՀՀ քաղաքացիները շահագործվում են ինչպես ՀՀ ներսում, այնպես էլ այլ
երկրներում՝ ԱՄԷ, Թուրքիա, ՌԴ և այլն: ՀՀ քաղաքացիների շահագործման
հիմնական ձևերն են սեռական և աշխատանքային շահագործումը, օրգան կամ
հյուսվածք վերցնելը:

Մարդու թրաֆիքինգի կարող է ենթարկվել ցանկացած անձ, սակայն այս
հանցագործության նկատմամբ առավել խոցելի են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, 
գործազուրկ, հաշմանդամություն ունեցող, նյութական կախվածության մեջ գտնվող, 
իրավախախտում կատարած և այլ անձինք, ում նկատմամբ թրաֆիքինգ
իրականացնողները կիրառում են ազդեցության տարաբնույթ մեթոդներ: Երբեմն
թրաֆիքինգ իրականացնողները խորացնում են անձի առկա վիճակի
խոցելիությունը՝ մշտապես պահելով այդ անձանց կախյալ վիճակում: 

Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհը տևական ժամանակ կարող է
անգամ չգիտակցել իր շահագործման փաստը և կարգավիճակը, իսկ գիտակցելով՝
չունենա հնարավորություն դուրս գա այդ վիճակից, ինչն ակտիվ միջամտության
անհրաժեշտություն է առաջացնում:

Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման ականատեսները կամ
շահագործման վիճակում գտնվող անձի ծառայություններից օգտվողները հաճախ
ավելի շուտ են հասկանում և նկատում զոհի շահագործումը կամ շահագործման
տարրերից որևէ մեկը: Հետևաբար, այդ անձինք բարձրաձայնելով դրա մասին

Մարդկանց թրաֆիքինգը
համաշխարհային խնդիր է, որի
հետ բախվում է նաև Հայաստանը:
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Սակայն, յուրաքանչյուր մարմնին կամ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է 
դիմել ելնելով մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման տեսակից, դրա 
անդրազգային կամ ներքին լինելու հանգամանքից, և կոնկրետ դեպքի այլ 
առանձնահատկություններից: 

Հարկ է շեշտել, որ հիմնական դերակատարներն են ՀՀ ԱՍՀՆ և ՀՀ 
ոստիկանությունը, որոնք ունեն ոչ միայն գործընկերային համագործակցային 
հարաբերություններ, այլ նաև հանդիսանում են Մարդկանց թրաֆիքինգի և 
շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի անդամներ: Նույնացման 
հանձնաժողովը ՀՀ-ում մարդուն որպես զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ 
ճանաչելու իրավասությամբ օժտված միակ մարմինն է: Օրենքով նախատեսված 
համապատասխան աջակցության և պաշտպանության տրամադրման նպատակով 
մարդը կարող է ճանաչվել զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ բացառապես 
նույնացման հանձնաժողովի կողմից, անդամների բաց քվեարկությամբ, 
մեծամասնական սկզբունքով: Ձայների հավասար բաշխման դեպքում, եթե 
համընկել են ՀԿ-ների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները, ապա 
նախապատվությունը տրվում է ՀԿ-ների ներկայացուցիչների դիրքորոշմանը, 
այլապես ձայների հավասար բաշխման դեպքում որոշիչ է հանձնաժողովի 
նախագահի ձայնը: 

Նույնացման հանձնաժողովը կազմավորվում է մարդկանց թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման զոհերին նույնացնելու գործում փորձառու ՀԿ-ների, ՀՀ գլխավոր 
դատախազության, ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ոստիկանության ներկայացուցիչներից, որոնք 
նույնացման հանձնաժողովում հանդես են գալիս հավասար իրավունքներով: ՀԿ-
ները և պետական մարմինները նույնացման հանձնաժողովում ներկայացված են 
անդամների հավասար քանակով: Նույնացման հանձնաժողովի նախագահը և 
քարտուղարը ՀՀ ԱՍՀՆ ներկայացուցիչներն են:  

Բոլոր դեպքերում, եթե անձը ենթարկվել է թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
կամ ունի կասկածներ դրա առնչությամբ, կամ ենթադրում է, որ իր մերձավորն է 
հայտնվել նման վիճակում, ապա նա կարող է դիմել ստորև ներկայացված 
մարմիններին՝ 

ԴԻՄԵՔ՝ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1-02 կամ թեժ գիծ՝ 00  880000  5500  555500 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

թեժ գիծ՝ 111144 

Եթե գտնվում եք օտարերկրյա պետությունում՝ ԴԻՄԵՔ այդ երկրում ՀՀՀՀ  
ԴԴԵԵՍՍՊՊԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  ԿԿԱԱՄՄ  ՀՀՅՅՈՈՒՒՊՊԱԱՏՏՈՈՍՍՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  կկաամմ  աայյդդ  եերրկկրրիի  ՈՈՍՍՏՏԻԻԿԿԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ։
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Ամփոփում 
 

 

 
ՀՀ քաղաքացիները շահագործվում են ինչպես ՀՀ ներսում, այնպես էլ այլ 

երկրներում՝ ԱՄԷ, Թուրքիա, ՌԴ և այլն: ՀՀ քաղաքացիների շահագործման 
հիմնական ձևերն են սեռական և աշխատանքային շահագործումը, օրգան կամ 
հյուսվածք վերցնելը: 

Մարդու թրաֆիքինգի կարող է ենթարկվել ցանկացած անձ, սակայն այս 
հանցագործության նկատմամբ առավել խոցելի են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, 
գործազուրկ, հաշմանդամություն ունեցող, նյութական կախվածության մեջ գտնվող, 
իրավախախտում կատարած և այլ անձինք, ում նկատմամբ թրաֆիքինգ 
իրականացնողները կիրառում են ազդեցության տարաբնույթ մեթոդներ: Երբեմն 
թրաֆիքինգ իրականացնողները խորացնում են անձի առկա վիճակի 
խոցելիությունը՝ մշտապես պահելով այդ անձանց կախյալ վիճակում:  

Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհը տևական ժամանակ կարող է 
անգամ չգիտակցել իր շահագործման փաստը և կարգավիճակը, իսկ գիտակցելով՝ 
չունենա հնարավորություն դուրս գա այդ վիճակից, ինչն ակտիվ միջամտության 
անհրաժեշտություն է առաջացնում: 

Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման ականատեսները կամ 
շահագործման վիճակում գտնվող անձի ծառայություններից օգտվողները հաճախ 
ավելի շուտ են հասկանում և նկատում զոհի շահագործումը կամ շահագործման 
տարրերից որևէ մեկը: Հետևաբար, այդ անձինք բարձրաձայնելով դրա մասին 

Մարդկանց թրաֆիքինգը 
համաշխարհային խնդիր է, որի 
հետ բախվում է նաև Հայաստանը: 
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կարող են ոչ միայն փրկել այդ զոհին և հնարավոր է նաև բազմաթիվ այլ անձանց, 
այլ նաև կանխարգելել այդ երևույթի տարածումն ու առհասարակ հակազդել դրան: 

Չնայած ՀՀ-ում շահագործման վիճակում գտնվող անձի ծառայությունից 
օգտվելը համարվում է հանցագործություն, սակայն ՀՀ իրավապահ մարմիններին 
զոհի մասին կամովին տեղեկություններ հայտնած անձն ազատվում է այդ արարքի 
համար քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա փաստացի կատարած 
արարքն այլ հանցակազմ չի պարունակում: 

Բոլոր դեպքերում մարդու թրաֆիքինգի կասկածի ցանկացած դեպքում պետք 
է դիմել համապատասխան մարմիններին՝ ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ոստիկանություն, ՀԿ-ներ, 
կամ կիսվել կասկածների մասին մերձավորների հետ, ովքեր հնարավոր է գտնեն 
ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու առավել օպտիմալ տարբերակ: 
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