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Հոդված 11. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման 

հանձնաժողովը 
 
2. Նույնացման հանձնաժողովի նախագահն էնախագահը և քարտուղարը 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության ներկայացուցիչըներն են: Նույնացման հանձնաժողովի 
աշխատակարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշմամբ:  

 

Հոդված 13. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց 
հայտնաբերումը, իրավասու մարմիններ ուղղորդումը և տեղեկությունների 
փոխանցումը 

1. Միջազգային, հասարակական կազմակերպությունները, զանգվածային 
լրատվության միջոցները, 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 փոխանցել իրավասու որևէ 
մարմնի իրենց հայտնի տեղեկատվությունը խրախուսվում են սեղմ ժամկետում 
իրավասու որևէ մարմնի տեղյակ պահել իրենց հայտնի՝ մարդկանց թրաֆիքինգի 
կամ շահագործման ենթարկված անձանց, ինչպես նաև նրանց առնչվող 
հանցագործության դեպքերի մասին:  

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

 

 

 



Հոդված 18. Նույնացման ընթացակարգը 

2. Իրազեկումը ստանալու պահից երկու հինգ օրվա ընթացքում հանձնաժողովի 
նախագահը հրավիրում է նույնացման նիստ՝ ապահովելով անդամների և 
նախանույնացումն իրականացրած իրավասու մարմնի ներկայացուցչի, ինչպես նաև 
անհրաժեշտության դեպքում խորհրդատուի կարգավիճակով՝ հոգեբանների, 
մանկավարժների և այլ մասնագետների մասնակցությունը:  

10. Նույնացման հանձնաժողովի որոշումները ստորագրում են նույնացման 
նիստին մասնակից հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը: Նույնացման 
նիստի որոշման մեկական օրինակ տրվում է նույնացման ներկայացված անձին և 
այդ նախանույնացումն իրականացրած իրավասու մարմնին: Նույնացման նիստի 
մասնակիցների առարկությունների և առաջարկությունների մասին 
հայտարարությունները, եթե այդպիսիք եղել են, արտացոլվում են նիստի 
արձանագրության մեջ:  

 
Հոդված 22. Զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին տրամադրվող 

աջակցությունը 
 
10) հիմնական օրենքով սահմանված պարտադիր կրթության ապահովում. 
12. Հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհերը մինչև աջակցության դադարեցումն 

ապահովվում են հիմնական օրենքով սահմանված պարտադիր կրթությամբ: 
16. Սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերովկետով 

նախատեսված դեպքերում աջակցության դադարեցման մասին հանձնաժողովի 
որոշմամբ բոլոր զոհերին տրվում է միանվագ դրամական փոխհատուցում ստանալու 
հնարավորություն: Դրամական փոխհատուցման տրամադրումը 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:  

 
Հոդված 24 Հատուկ կատեգորիայի հավանական զոհերի և զոհերի 

աջակցության և դրա դադարեցման առանձնահատկությունները 
 
4.1. Հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհին սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-

րդ կետով սահմանված միանվագ դրամական փոխհատուցում տրամադրելու մասին 
որոշումը նույնացման հանձնաժողովը կայացնում է երեխայի օրինական ներկայացուցչի 
ներկայությամբ: 



    4.2. Միանվագ դրամական փոխհատուցումը տրամադրվում է օրինական 
ներկայացուցչին նպատակային՝ հատուկ կատեգորիայի զոհի առաջնային կարիքները 
հոգալու համար: 

 
Հոդված 25. Զոհերին փոխհատուցում և աջակցություն տրամադրելու համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ 
 
3. Հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին սույն 

օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը, ինչպես 
նաև աջակցության և պաշտպանության նպատակով հատուկ կատեգորիայի երեխա 
զոհերի ուղղորդման ընթացակարգը սահմանվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին սույն 
օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը 
սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:  

 
 


