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Հոդված 188. Մարդու թրաֆիքինգը կամ շահագործումը 

1. Մարդու թրաֆիքինգը` շահագործման նպատակով մարդուն հավաքագրելը, տեղափոխելը, 

փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև մարդուն շահագործելը կամ շահագործման 

վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը՝ բռնություն գործադրելով, կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ 

հարկադրանքի այլ ձևերով, առևանգման, խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու, անձի 

պաշտոնից կամ ծառայողական դիրքից կամ լիազորություններից բխող ազդեցությունը կամ 

հանցագործությունից տուժած անձի անձնական կախվածությունը կամ վիճակի խոցելիությունն 

օգտագործելու կամ հանցագործությունից տուժած անձին վերահսկող անձի հետ համաձայնություն 

ձեռք բերելու նպատակով նյութական կամ այլ օգուտ տալու կամ խոստանալու կամ առաջարկելու 

կամ հանցագործությունից տուժած անձին վերահսկող անձի կողմից նման համաձայնություն տալու 

համար նման օգուտ ստանալու կամ առաջարկն ընդունելու միջոցով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից ութ տարի ժամկետով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է` 

1) հղի կնոջ նկատմամբ, 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

3) իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված 

ազդեցությունն օգտագործելով կամ 

4) այլ պետություն տեղափոխելով` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկու տարի ժամկետով: 

  3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը՝ 

1) կատարվել է հանցավոր կազմակերպության կողմից կամ 

2) անզգուշությամբ առաջացրել է հանցագործությունից տուժած անձի մահ կամ 

առողջությանը ծանր վնաս կամ հանգեցրել է հանցագործությունից տուժած անձի կամ նրա մերձավոր 

ազգականի կամ մերձավորի ինքնասպանության կամ առաջացրել է այլ ծանր հետևանք՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնչորս տարի ժամկետով: 

4. Սույն հոդվածի, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 189-րդ և 190-րդ հոդվածների իմաստով՝ 

շահագործում են համարվում այլ մարդու` պոռնկության շահագործումը կամ սեքսուալ շահագործման 

այլ ձևերը, պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայություն մատուցելուն կամ 

հակաիրավական գործողություններ կատարելուն հարկադրելը, ստրկության կամ ստրկությանը 

նմանվող վիճակի մեջ դնելը, առքը կամ վաճառքը, բջիջը, օրգանը, հյուսվածքը կամ կենսաբանական 

նյութերը կամ հեղուկները վերցնելը: 

5. Սույն հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 189-րդ և 190-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործություններից տուժած անձն ազատվում է իր կատարած ոչ մեծ կամ միջին 

ծանրության այն հանցանքների համար քրեական պատասխանատվությունից, որոնցում 

ներգրավված է եղել իր նկատմամբ իրականացված թրաֆիքինգի կամ շահագործման ընթացքում և 

այդ հանցանքները կատարել է հարկադրանքի ներքո: 

 

 


