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Abreviaturalar 
 
AŞ Avropa Şurası 

Aİ Avropa İttifaqı 

AİHM Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 

BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

BMqT Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 

BMT NCİ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə 
İdarəsi 

İATKQ İnsan Alverinə Qarşı Təsisatlararası Koordinasiya Qrupu 

MİM Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi 

UNTOC Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Əleyhinə 
Konvensiyası 
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Giriş 
 
Bu kurikulum, prokuror və hakimlərin insan alveri ilə bağlı məsələləri araşdırma, ittiham etmə və 
hökm vermə işində peşəkar qabiliyyət və bacarıqlarını artırmaq məqsədi daşıyır. Bu vəsait, prokuror 
və hakimlərin insan alveri hallarını müəyyən etmələrini, habelə insan alveri qurbanlarının ehtiyac və 
hüquqlarına hörmətlə yanaşmalarını təmin edəcəkdir ki, bu da insan alverinin qarşısının alınması və 
onunla mübarizə cəhdlərinin əsasını təşkil edir. İnsan haqlarına əsaslanan yanaşma zəruridir və insan 
alverinə qarşı mübarizə tədbirləri insan hüquqlarına, xüsusilə, insan alverinə məruz qalmış şəxslərin 
hüquqlarına və onların ləyaqətinə mənfi təsir etməməlidir.  
 
İnsan alveri, dünyada hər bir dövlətə mənfi təsir göstərən mürəkkəb transmilli fenomen və qlobal ci‐
nayət işidir. Prokuror və hakimlər işin çətinliklərindən xəbərdar olmalı, eləcə də insan alverinə qarşı 
mübarizə ilə bağlı beynəlxalq qanunvericiliyi, Avropa Şurasının normativ sənədlərini, insan alverinə 
qarşı mübarizə ilə bağlı yerli qanunvericiliyi və beynəlxalq əməkdaşlığı anlamalı və icra etməlidirlər. 
Onlar qurbanların, xüsusilə uşaqların üzləşdiyi praktiki  məsələləri anlamalı və qurbanların ədliyyə sis‐
teminə  səmərəli şəkildə cəlb olunmasına imkan verəcək tədbirlər həyata keçirməlidirlər.  
 
Bu kurikulum, “Azərbaycanda potensialların artırılması və texniki dəstək vasitəsilə insan alverinə qarşı 
mübarizənin səmərəliyi üçün əməkdaşlığın artırılması‐ IV Faza” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 
Layihənin məqsədi, Azərbaycan hökumətinə insan alveri ilə, dolayısı ilə transmilli mütəşəkkil cinayət‐
karlıqla mübarizədə, habelə insan alverinin qurbanları və potensial qurbanlarına müvafiq yardım xid‐
mətləri göstərmək üçün müdafiə mexanizmlərini təkmilləşdirməkdə yardımçı olmaqdır.  
 
Bu kurikulumun məqsədi,  hakimləri, prokurorları və hakimliyə namizədləri insan alverinə qarşı müba‐
rizə ilə bağlı təlim materialları ilə təmin etməklə insan alverinə qarşı mübarizədə yerli səviyyədə səy‐
ləri gücləndirməkdir. Bu təlim materialları təlimçilər, daha sonra isə təlim iştirakçıları tərəfindən  
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının formal təhsil proqramı çərçivə‐
sində istifadə olunacaqdır.  
 
Kurikulum, hakimlər və prokurorlar üçün Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı tərtib 
olunmuş və kurikulumdakı hər bir modul üzrə məlumat verən təlimat kitabçası  ilə birlikdə istifadə 
edilə biləcək geniş əhatəli təlim vəsaiti olaraq hazırlanmışdır. 
 
Hakimlər və prokurorlar üçün nəzərdə tutulan təlimin məqsədi aşağıdakılardır:  
(i) Ədliyyə Akademiyasının beynəlxalq standartlara əsaslanan təlim keçməsini təmin etmək; 
(ii) Hakimləri, prokurorları və hakimliyə namizədləri insan alveri ilə bağlı ətraflı məlumatla təchiz et‐

mək; 
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(iii) Təlimin insan alveri ilə bağlı bilik və təcrübəyə malik təlimçilər tərəfindən keçirilməsini təmin et‐
mək; 

(iv) Hakimlər, prokurorlar və hakimliyə namizədləri bir‐biriləri ilə əlaqə qura biləcəkləri platforma ilə 
təmin etmək. 

 
Kurikulumdan istifadə 

 
Bu kurikulum, Ədliyyə Akademiyasınınformal təhsil proqramı çərçivəsindətəlimçilər, daha sonra isə 
təlim iştirakçıları tərəfindənistifadə edilmək üçün tərtib olunmuşdur. Kurikuluma ən yaxşı beynəlxalq 
təcrübələrə müvafiq olaraq insan alveri ilə bağlı mövzuları əhatə edən modullar daxildir. Hər bir mo‐
dul, iştirakçının modulun sonunda öyrənməli olduğu məqsədləri göstərən müqəddimə ilə başlayır. 
Hər bir modulda paraqraf üzrə əsas məzmun, dərs planı, ardıcıllıq qaydası, təklif olunan metod və 
fəaliyyətlər, eləcə də tələb olunan əyani vəsaitlər göstərilir. 
 
Kurikulum, ətraflı brifinq materialları təmin etməklə təlimə dəstək vermək üçün tərtib olunmuş təlim 
vəsaiti ilə eyni struktura malikdir. Təlim vəsaiti, insan alveri ilə bağlı prokuror və hakimlər üçün bütün 
lazımi mövzuların ətraflı izahatını verir. 
 
Kurikulum daxilindəki təlim planı sinif şəraitində beş gün ərzində tədris edilmək üçün tərtib olunmuş‐
dur. Bu plana təlim iştirakçılarını məlumatlandırmaq və onların tam iştirakını təmin etmək üçün mü‐
hazirələr və bir sıra interaktiv təlim metodları daxildir. İnteraktiv üsullara praktiki nümunələr, ümumi 
təcrübə nümunələri, video filmlər və səhnələşdirilmiş məhkəmə aiddir. Hər bir modulun sonunda əla‐
və əyani vəsaitlərin siyahısı verilir. 
 
İnsan alveri qurbanlarının problemləri, onların müdafiəsi və aldıqları travma, qurbanların hüquqları və 
uşaq alveri kimi xüsusi mövzular barədə təlim keçirilən zaman mövzu üzrə mütəxəsislərin yardımın‐
dan istifadə nəzərə alınmalıdır. 
 
Kurikulum səkkiz moduldan ibarətdir: 
 
Modul 1 – Beynəlxalq qanunvericilik: beynəlxalq qanunvericiliyin əhəmiyyətinin izahı; beynəlxalq qa‐
nunvericiliyin icmalı; beynəlxalq sənədlərin təsiri; beynəlxalq hüququn əhəmiyyəti və təsiri; beynəl‐
xalq sənədlərin prokuror və hakimlər tərəfindən şərhi. 
 
Modul 2 – İnsan alveri: İnsan alverinin əsas səbəblərinin müəyyən olunması; insan alveri ifadəsinin 
izahı; insan alveri elementlərinin təsviri; insan alverinin müxtəlif formalarının və istismar növlərinin 
müəyyən olunması; miqrant qaçaqmalçılığının izahı və komponent elementlərinin təsviri; miqrant 
qaçaqmalçılığı ilə insan alveri arasındakı fərqlərin izahı. 
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Modul 3 –Yerli qanunvericilik: yerli qanunvericiliyin icmalı; beynəlxalq qanunvericilikvə Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin terminoloji izahının prokuror və hakimlər tərəfindən şərhi; 
“miqrant qaçağçılığı” ifadəsinin yerli terminoloji izahı və onun beynəlxalq standartlara uyğunluğu. 
 
Modul 4– Qurbanların hüquqları və onlara yardım: “insan alveri qurbanı”ifadəsinin terminoloji izahı; 
beynəlxalq hüquqi sənədlər və yerli qanunvericilikdə qurbanlar üçün nəzərdə tutulan hüquqlar və 
müdafiə tədbirləri; gender və mədəniyyətin təsiri; qurbanın şəxsiyyətinin müəyyən olunmasının əhə‐
miyyəti;şəxsiyyətin müəyyən olunmasının qurbana yardım göstərmək və onu müdafiə etmək, habelə 
istintaq və ya cinayət təqibini başlatmaq üçün ilkin şərt olması. 
 
Modul 5– Qurbanlarla iş: insan alverinin qurbanlar üzərində təsiri və bu təsirin davamlılığı; fiziki və 
psixoloji ehtiyaclar;insan alverçilərinin qurbanlara nəzarəti vəqurbanlara göstərilən hüquqi yardım;in‐
san alveri qurbanlarından müsahibə almağın yolları;cinayət fəaliyyətinə cəlb olunan qurbanların cəza‐
landırılmamasının səbəbi. 
 
Modul 6–İnsan alveri üzrə cinayət təqibi:istintaqda prokurorun rolu; istintaq üsulları; qurbanın cina‐
yət prossesində iştirakı; cinayət prossesi zamanı qurbanın müdafiə olunması; istintaq üzrə yaxşı təcrü‐
bələr; korrupsiyanın təsiri. 
 
Modul 7– Beynəlxalq əməkdaşlıq: beynəlxalq əməkdaşlığın hüquqi struktur və əhəmiyyətinin izahı; 
qarşılıqlı hüquqi yardımın əhəmiyyəti; insan alveri ilə bağlı cinayət təqibində beynəlxalq əməkdaşlığın 
rolu; ekstradisiyanın (təslimetmənin) mahiyəti ilə bağlı məlumat; beynəlxalq əməkdaşlığın qurbanın 
müdafiəsi ilə əlaqəsi; yardım və repatriasiya. 
 
Modul 8– Səhnələşdirilmiş məhkəmə: Əvvəlki modulların təlim nəticələrini gücləndirmək üçün məh‐
kəmə solununda insan alveri ilə bağlı simulativ (səhnələşdirilmiş) məhkəmə işi. 
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Təlimin metodologiyası və materiallar 
 
Aşağıdakı təlim metodologiyası və materiallar kurikulum daxilində təklif olunan tədris üsullarıdır və 
Ədliyyə Akademiyasının təlimçiləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. 

 

1. İnteraktiv təlim 
 

Bura bütün iştirakçıların təlimdə fəal iştirakı daxildir. İştirakçılar müzakirə aparmalı və təklif olunan 
ideyaları sorğu‐sual etməlidirlər. Təlimçi(lər) müzakirəni genişləndirmək üçün suallar verməlidir(lər). 
İştirakçılar öz təcrübələrini paylaşmalıdırlar və qaldırılan hər bir məsələnin bir neçə cavabı ola bilər. 
 
(a) Mühazirə 
Mühazirə metodu yeni məlumat və anlayışları iştirakçı qrupuna təqdim etməyin ən effektiv yoludur. 
Bu metod, adətən iştirakçıların mövcud bilik bazasını formalaşdırmaq üçün istifadə olunur. 
 
(b) Praktiki nümunə 
Praktiki nümunə metodunda, iştirakçı qrup başqalarının məsələ ilə bağlı təcrübələrinə nəzər salır. İşti‐
rakçılar yeni ideyalar yaratmaq üçün bu təcrübələr üzərində düşünür və təhlil aparırlar. Başqalarının 
təcrübələrini təhlil etmək üçün iştirakçıların təcrübələri, dəyərləri və hisləri mühim rol oynayır. 
 
(c) Simulasiya (səhnələşdirilmiş məhkəmə) 
Simulasiya, iştirakçılar tərəfindən paylaşılan “burda və indi” təcrübəsinə əsaslanan bir metoddur. Bu 
metod, hər bir iştirakçını spesifik bir rola təyin edib, onların verilmiş situasiya üzrə öz rollarını oyna‐
mağından ibarətdir. 
 
(d) Müzakirələr 
İştirakçılara problemlə bağlı öz fikirlərini ifadə etmək və onun həlli əlaqədar təklif irəli sürmək azadlığı 
vermək. Aparılan müzakirələr iştirakçılara təlim materialını daha yaxşı anlamaqda yardımçı olur.  Son‐
da təlimçi(lər) cavabları təhlil edib onlar üzərində müzakirə aparmalı, həmçinin qrupun gəldiyi nəticə‐
ni ümumiləşdirməlidir(lər). 

 

2. Əlavə vasitələr 
Təlim kursunda istifadə olunan köməkçi materiallar aşağıdakılardır: 

(a) Videolar 
(b) Power‐point slaydları 
(c) Posterlər/fotoşəkillər 
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3. Üsullar 
Üsullar, təlim metodlarında olan dəyişkənliklərdir. 
 
(a) Kiçik qruplar üzrə müzakirələr: Bu, iştirakçılara müzakirələr vasitəsilə öz ideyalarını paylaşmaq im‐
kanı yaradır. Xüsusilə, vaxt məhdud olduğu zaman bu üsul, hər bir iştirakçıya öz fikrini ifadə etmək, 
məsələni daha rahat və əlverişli formada müzakirə etmək, habelə iştirakçılara bir‐biriləri ilə daha açıq 
ünsiyyət qurmaq şəraiti yaradır. 
 
(b) Breynstorminq (Fikir mübadiləsi): İştirakçılara verilən problem üzərində tez bir zamanda  maksi‐
mum sayda ideya və fikir toplamaq imkanı yaradır. Bu üsul, əlavə ideyaların yaranmasına səbəb ola 
bilər, həmçinin verilən problemə həll yolu tapmaq üçün effektiv bir üsuldur. Gücləri birləşdirərək, 
qrup şəklində işlədikdə ortaya çıxan ideyaların hər bir iştirakçının təkbaşına işləməsi ilə yaranan ide‐
yadan daha keyfiyyətli olmasına inanmaq,  breynstorminqin (fikir mübadiləsinin) əsas prinsipini təşkil 
edir. 
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Kurikuluma giriş 
 
Məqsəd 
 
Təlimçiləri və iştirakçıları təqdim etmək, proqram və təlimin vaxt cədvəli haqda məlumat vermək; işti‐
rakçıları kurikulum üzrə təlim nəticələri və məqsədlər barədə məlumatlandırmaq; kurikulumun for‐
matını, məzmununu və məqsədini izah etmək.  

 
Məqsədlər Metodologiya və materiallar Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ Təlimçiləri tanıyacaq; 
‐ İştirakçıları tanıyacaq; 
‐Təlim proqramını və təlimin vaxt 
cədvəlini anlayacaq; 
‐Kurikulumun məqsədlərini müzakirə 
edəcək; 
‐Kurikulumun məqsəd və məzmununu 
anlayacaq. 
 

a. Mühazirə 
‐  Təlimçilərin təqdimatı, təlim proqramı və 
təlimin vaxt cədvəli ilə bağlı məlumatın 
verilməsi. 
 
b. Müzakirə 
‐  İştirakçıların təqdimatı. 
 
c. Mühazirə 
‐ Kurikulum üzrə təlim nəticələrinin və 
məqsədlərinin izahı. 
‐ Kurikulum və onun formatının məzmun 
və məqsədinin izahı. 

60 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
‐ Təlim zamanı istifadə olunacaq materialların paylanılması.  
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1. Beynəlxalq qanunvericilik 
 
Modulun məqsədi 
 
Bu modul, insan alverində beynəlxalq qanunvericiliyin əhəmiyyətini və “insan alveri” ifadəsinin bey‐
nəlxalq hüquqdan necə götürüldüyünü izah edir. Modulda insan alverinin ciddi insan haqları pozuntu‐
su olması və beynəlxalq hüququn əsas məqsədlərindən birinin qurbanların hüquqlarını qorumaq ol‐
duğu araşdırılır. Modulda BMT‐nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” konvensiyası və ona 
dair protokollara, Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” konvensiyasına, Avropa 
İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM)Azərbaycan Respublikası tərəfindən imzalanan qərarlarına nəzər 
salınır. 
 
Təlimin nəticələri  

 

• Beynəlxalq hüquqi sənədlərin tətbiqini və beynəlxalq normaların dövlətlər üzərində məcburi 
öhdəlik qoymasının səbəbini anlamaq. 

• Beynəlxalq hüquqi normaların əsas məqsədlərindən birinin insan haqlarının müdafiəsi 
olduğunu bilmək. 

• İnsan haqlarına əsaslanan yanaşmanın nə üçün zəruri olduğunu və insan alverinə qarşı 
mübarizə tədbirlərinin insan hüquqlarına və insanların ləyaqətinə mənfi təsir etməməli 
olduğunu anlamaq. 

• “İnsan alveri” ifadəsinin beynəlxalq hüquqi sənədlərdən və Avropa hüquqi sənədlərindən 
necə götürüldüyünü anlamaq. 

• Beynəlxalq məhkəmələrin və yurisdiksiyanın rolunu anlamaq. 

• Beynəlxalq hüquqdan irəli gələn hüquqi öhdəliklərin əhəmiyyətini bilmək. 
 

1.1. Beynəlxalq hüquq  
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar:
‐ İnsan alveri ilə bağlı qanunun 
mənşəyini biləcəklər.   
‐ İnsan alveri ilə bağlı beynəlxalq 
hüquqi sənədlər haqda yetərli 

a. Mühazirə  
‐ Beynəlxalq qanunvericilik və Avropa 
hüququ. 
 
b. Müzakirə  

90 dəqiqə 
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məlumata sahib olacaqlar. 
‐Beynəlxalq normaların dövlətlər 
üzərində məcburi öhdəlik qoymasının 
səbəbini anlayacaqlar. 
 ‐ Beynəlxalq məhkəmələrin rolunu 
anlayacaqlar.  
‐ Yurisdiksiya tərəfindən qoyulmuş 
birbaşa öhdəlikləri anlayacaqlar. 
‐ “Yumşaq hüquq” ifadəsinin mənasını 
və əhəmiyyətini başa düşəcəklər.  

‐ İştirakçılar presedent hüququn qoyduğu 
öhdəliklər barədə öz fikirlərini 
bildirəcəklər.  
 
c. Mühazirə 
‐ Beynəlxalq məhkəmə sisteminin 
strukturu və beynəlxalq məhkəmələrin 
qərarları.  
 
 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
‐ Təlim zamanı istifadə olunacaq materialların paylanılması.  
Əlavə vəsaitlər:  
‐ Təlim vəsaitinin 1‐ci fəsli 
‐ Təlim vəsaitinin 1‐ci, 2‐ci və 3‐cü əlavələri 
‐ Paylama materialı 1 – Beynəlxalq yurisdiksiya  

 

1.2. İnsan haqları 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar:
‐ Beynəlxalq hüquqi normaların əsas 
məqsədlərindən birinin insan 
haqlarının müdafiəsi olduğunu 
biləcəklər. 
‐ İnsan alveri qurbanlarının 
hüquqlarına və ləyaqətinə hörmət 
etməyin əhəmiyyətini anlayacaqlar.  
 

a. Breynstorminq 
 ‐ Təlim iştirakçıları insan  alveri 
qurbanlarının hüquqlarının diqqət 
mərkəzində saxlandığı yanaşmanın nə 
üçün əhəmiyyyətli olması ilə bağlı öz fikir 
və idayalarını bölüşəcəklər. 
 
b. Mühazirə 
‐ İnsan haqlarının qorunması və bununla 
bağlı tədbirlərin insan alveri ilə necə və nə 
üçün əlaqədar olması. 

60 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialı:  
‐ Təlim vəsaitinin 1‐ci fəsli 
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Əlavə istinad materialları 
 
Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə Haqqında” konvensiyası(AŞ Konvensiyası). 
 

İATKQ‐nın(İnsan Alverinə Qarşı Təsisatlararası Koordinasiya Qrupu)2012‐ci il üzrə İnsan Alveri ilə bağlı 
Beynəlxalq Normativ‐Hüquqi Bazası.  
 

BMT‐nin insan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və 
cəzalandırılması haqqında Protokolu. 
 

BMT‐nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası (UNTOC). 
 

UNTOC və ona dair protokolların icrası üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkar‐
lığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin 2004‐cü il üzrə Qanunvericilik Təlimatları. 
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2. İnsan alveri 
 

Məqsəd  
 
Bu modulda insan alverinin əsas səbəbləri izah olunur. Modulda “insan alveri” ifadəsinin beynəlxalq 
səviyyədə terminoloji tərifi verilir, habelə insan alverinin təsis elementləri təsvir edilir. Burada insan 
alverinin müxtəlif formaları və istismarın növləri müəyyən olunur, eləcə də istismar və insan alverinin 
həm beynəlxalq, həm də transmilli səviyyədə cinayət əməli hesab olunmasının səbəbi açıqlanır. Mo‐
dulda "miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin və onun tərkib hissələrinin izahı verilir, habelə insan alveri 
ilə miqrant qaçaqmalçılığı arasındakı fərqlər göstərilir.  
 
Təlimin nəticələri 

 
 “İnsan alveri” ifadəsinin beynəlxalq səviyyədə terminoloji tərifini anlamaq.  
 İnsan alverinin təsis elementlərini bilmək. 
 İnsan alverinin vasitələrini bilmək. 
 İnsan alverinin müxtəlif formalarını tanımaq.  
 İstismarın müxtəlif növlərini tanımaq. 
 İnsan alverinin dövlət sərhədləri daxilində də baş verə biləcəyini anlamaq.  
 “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin beynəlxalq səviyyədə terminoloji tərifini anlamaq.  
 İnsan alveri ilə miqrant qaçaqmalçılığını bir‐birindən fərqləndirmək.  

 
2.1. İnsan alverinin terminoloji tərifi 

 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ “İnsan alveri” ifadəsinin beynəlxalq 
səviyyədə terminoloji tərifini 
biləcəklər. 
‐ İnsan alverinin təsis elementlərinin 
əhəmiyyətini biləcək, habelə prossesin 
elementlərini tanıyıb anlaya biləcəklər. 
‐ İnsan alveri vasitələrinin “insan 
alveri”nin terminoloji tərifində nə 
üçün komponent element olduğunu 

a. Mühazirə 
‐ “İnsan alveri” ifadəsinin beynəlxalq 
səviyyədə terminoloji tərifi. 
‐ İnsan alverinin təsis elementləri.  
‐ Daxili insan alveri. 
 
b. Əlavə vasitələr  
‐ İnsan alveri prossesini izah etmək üçün 
videoçarx və kliplər. 
 

90 dəqiqə 
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anlayacaqlar.  
‐ Müxtəlif vasitələri tanıyacaq və 
onların insan alverçiləri tərəfindən 
qurbanlara nəzarət etmək üçün necə 
istifadə olunduğunu biləcəklər.  
‐ Qurbanın insan alverinə məruz 
qalmağı ilə razılaşmamasının səbəbini 
anlayacaqlar.  
‐ İnsan alverinin həm milli, həm də 
transmilli anlayış olduğunu biləcəklər.  

c. Kiçik qruplar üzrə müzakirələr 
‐ İştirakçılara 2‐ci praktiki nümunədən 
müxtəlif nümunələr veriləcək (iştirakçılar 4 
nəfərdən ibarət qruplara bölünəcək) və 
onlar insan alverinin nə üçün bir prosses 
olduğunu, eləcə də insan alverçilərinin 
necə və nə üçün müxtəlif vasitələrdən 
istifadə etdiklərini müzakirə edəcəklər. 
İştirakçılar qurbanların insan alverinə öz 
seçimləri ilə məruz qalmadıqlarını, habelə 
onların insan alverinə məruz qalmaqları ilə 
nə üçün razılaşmadıqlarını izah edəcəklər.  
 
d. Müzakirə 
‐ Kiçik qruplar üzrə müzakirənin nəticəsini 
diskussiya edəcək, eləcə də “insan alveri 
vasitələri” ifadəsinin terminoloji tərifini 
verəcəklər.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
‐ Əlavə vasitələr‐ videoçarx və ya klip göstərmək üçün kompyuter və projektordan istifadə. 
‐ Təlim zamanı istifadə olunacaq materialların paylanılması.  
İstinad materialları: 
‐ Təlim vəsaitinin 2.2‐ci fəsli 
‐ Praktiki nümunə ‐ Əlavə 1. 
‐ BMqT‐nin “işəqəbul” və “nəqliyyat”  ilə bağlı videoçarxları. 
‐ Paylama materialı 2 –İnsan alveri vasitələri. 

 
2.2 Əsas səbəblər 

 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ İnsan alverinin əsas səbəblərini 
biləcəklər.  

a. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐  İştirakçılar insan alverinin əsas 
səbəblərini müəyyənləşdirəcəklər. 
 

60 dəqiqə 
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‐ İnsan alverinin nə üçün ciddi şəkildə 
gender əsaslı məsələ olduğunu 
anlayacaqlar.  
‐ Uşaq alveri ilə bağlı amilləri 
tanıyacaq və bu amillərin uşaqları nə 
üçün sosial dezavantajlı etdiyini 
anlayacaqlar.  
 

b. Müzakirə 
‐ Kiçik qruplar üzrə müzakirənin 
nəticələrini diskusiya etmək və insan 
alverinin əsas səbəblərini müəyyən etmək.  
 
c. Mühazirə 
‐ Uşaqlar ilə bağlı beynəlxalq hüquqi 
sənədlər.  
‐ İnsan alverinin gender əsaslı fenomen 
olmasının səbəbi.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları: 
‐ Təlim vəsaitinin 2.1, 2.1.1, 2.1.2 və 2.4‐cü fəsilləri.  

 

2.3. İstismar  
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ İnsan alveri aktının istismar baş 
verməzdən əvvəl tamamlana 
biləcəyini başa düşəcəklər. 
‐ İstismarın müxtəlif formalarını 
tanıyacaqlar. 
‐ Uşaq istismarını tanıyacaq və bunun 
böyüklərin istismarından necə 
fərqləndiyini biləcəklər.  

a. Mühazirə 
‐ İstismar sözünün mənası, bu ifadənin 
tərifinin bəynəlxalq hüquqi sənədlərdə 
verilməməsinin səbəbi, istismarın yarada 
biləcəyi problemlər.  
‐ “Uşaq istismarı” ifadəsinin mənası. 
 
b. Müzakirə 
‐ İştirakçılar istismarın müxtəlif növlərini 
müzakirə edəcəklər.  
 
c. Əlavə vasitələr 
‐ İstimarın nə olduğunu göstərən və 
qurbanlar tərəfindən  istismar hallarını 
təsvir edən video filmlərin nümayişi.  
 
d. Mühazirə 
‐ İstismarın  anlaşılmama səbəbinin izahı, 

2 saat 
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müəyyən istismar formalarının yaratdığı 
praktiki və sübuta söykənən çətinliklər, 
habelə genderin istismar üzərində təsiri.  
e. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılara Praktiki Nümunə 3‐dən 
müəyyən praktiki nümunələr veriləcək 
(hər qrupa bütün nümunələrin nüsxəsi 
paylanacaq), və onlar istismarın müəyyən 
formaları barədə müzakirələr aparacaqlar. 
İştirakçılar, həmçinin Praktiki Nümunə 8‐ə 
nəzər salıb, uşaq istismarının müxtəlif 
formalarını müəyyən edəcəklər.  
 
f. Müzakirə  
‐ Kiçik qruplar üzrə müzakirənin nəticəsini 
diskussiya edəcək, eləcə də uşaq və böyük 
istismarının müxtəlif və inkişaf etməkdə 
olan formalarını müəyyən edəcəklər.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
‐ Əlavə vasitələr‐ videoçarx və ya klip göstərmək üçün kompyuter və projektordan istifadə. 
‐ Təlim zamanı istifadə olunacaq materialların paylanılması.  
İstinad materialları:  
‐ Təlim vəsaitinin 2.3‐cü fəsli 
‐ Praktiki nümunə 3 ‐ Əlavə1 
‐ Praktiki nümunə 8 ‐ Əlavə 1 
‐ BMqT‐nin “istismar”  ilə bağlı videoçarxı 
‐ Qurbanların hekayələri ilə bağlı video filmlər‐ Avropa Komissiyasının Miqrasiya və Daxili İşlər üzrə 
Ümumi Müdirliyinin vebsaytı (link: https://www.ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/.) 
‐ Paylama materialı 3 –İstismarın formaları  
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2.4 “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin terminoloji tərifi 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin 
beynəlxalq səviyyədə terminoloji 
tərifini biləcəklər.  
‐ İnsan alveri ilə miqrant 
qaçaqmalçılığı arasındakı bənzərlikləri 
anlayacaqlar.  
‐ İnsan alveri ilə miqrant 
qaçaqmalçılığı arasındakı fərqləri ayırd 
edəcək və bunun nə üçün əhəmiyyətli 
olduğunu biləcəklər.   
‐ Həm tənzimlənən, həm də 
tənzimlənməyən miqrantların müdafiə 
hüquqlarının  olduğunu biləcəklər.  

a. Mühazirə  
‐ "Miqrant qaçaqmalçılığı" ifadəsinin 
beynəlxalq səviyyədə terminoloji tərifi. 
 
b. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılar Praktiki Nümunə  üzərində 
müzakirələr aparacaq və insan alveri ilə 
miqrant qaçaqmalçılığı arasındakı 
fərqləndirici amilləri müəyyən edəcəklər.  
 
c. Mühazirə 
‐ İnsan alveri ilə miqrant qaçaqmalçılığı  
arasındakı fərqlərin əhəmiyyəti. 
‐ Tənzimlənən və tənzimlənməyən 
miqrantlar üçün müdafiə tədbirləri. 

60 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları:  
‐ Təlim vəsaitinin 2.5‐ci fəsli 
‐ Praktiki Nümunə 4‐ Əlavə 1 

 
Əlavə istinad materialları 
 
S. Batsyukova, “İnsan alveri və qaçaqçılığı: Cəmiyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı araşdırmalarda oxşar 
mahiyyət, fərqli anlayışlar: Müqayisəli və fənnlərarası fokus (2012). 
 

B. Buckland “İnsan alveri və qaçaqçılığı: Keçid və aşma” (2009) səh.137-166. 
 

C. Friesendorf  “İnsan alverinə qarşı mübarizə strategiyaları: Təhlükəsizlik sektorunun rolu” (2009) 
SHUTZ & HILFE. 
 

A. Gallagher “İnsan alveri, insan qaçaqçılığı və insan haqları” Məcburi miqrasiyaya baxış səh. 25‐28. 
(2006). 
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Beynəlxalq Əmək İdarəsi (2009) “Məcburi əmək və insan alveri ilə bağlı məhkəmə qərarları üzrə təc‐
rübə protokollarından ibarət kitabça”.  
 

“Müdafiəsiz iş, görünməz istismar: Daxili köləlik məqsədilə insan alveri” ATƏT 2010 
 

L. Shelley “İnsan alveri: Qlobal perspektiv” Kembridc, 2010. 
 

L. Shelley “Avropada insan qaçaqçılığı və alveri üzrə müqayisəli perspektivlər, Miqrasiya siyasəti” 
2014. 
 

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi, 2005‐ci il üzrə fakt hesabatı–“İnsan alveri ilə insan qaçaqçılığı arasında fərqlər”.  
 

BMT‐nin “Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı BMT Konvensiyası”nı tamamlayan, Quru, Dəniz və Hava yo‐
lu ilə Miqrant qaçaqmalçılığına Qarşı Mübarizə üzrə Protokolu. 
 

“BMT‐nin insan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və 
cəzalandırılması haqqında” Protokolunun 3‐cü maddəsində, insan alverinin bir vasitəsi olan “həssas‐
lıqdan sui‐istifadə” ilə bağlı BMTNCİ‐nin Göstəriş Sənədi 
 

“İnsan alveri” ifadəsinin terminoloji izahıçərçivəsində həssaslıqdan sui‐istifadə və digər “vasitələrlə” bağlı 
BMTNCİ‐nin 2013‐cü il üzrə Araşdırma Hesabatı. 
 

“İnsan alverində "razılığın" rolu” protokolu üzrə BMTNCİ‐nin 2014‐ci il üzrə Araşdırma Hesabatı. 
 

“İnsan alverində "istismar" anlayışı” protokolu üzrə BMTNCİ‐nin 2015‐ci il üzrə Araşdırma Hesabatı. 
 

UNTOC və ona dair protokolların icrası üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkar‐
lığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin 2004‐cü il üzrə Qanunvericilik Təlimatları. 
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3. Yerli qanunvericilik 
 

Məqsəd 
 
Bu modul, “insan alveri” ifadəsinin yerli qanunvericilikdə terminoloji təriflərini verir və bu təriflərin 
prokurorlar tərəfindən necə şərh olunmalı olduğunu göstərir. Modulda insan alverinin yerli qanunve‐
ricilik çərçivəsində izah olunmuş müxtəlif formaları, habelə istismarın növləri müəyyən edilir və izah 
olunur. Modulda “miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin yerli tərifi verilir, eləcə də insan alveri ilə 
miqrant qaçaqmalçılığı arasındakı oxşarlıqlar və fərqlər müəyyən olunur.  
 
Təlimin nəticələri  
 Beynəlxalq yurisdiksiyanın əhəmiyyətini və hüquqi öhdəliklərini bilmək. 
 İnsan alveri hallarının cinayət məhkəmələrindən daha əvvəl araşdırılmasının səbəbini anlamaq. 
 İnsan Alveri ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planındakı tədbirlərin qanunvericilik bazasına necə təsir 

göstərdiyini anlamaq. 
 “İnsan alveri” ifadəsinin yerli səviyyədə olan terminoloji tərifini bilmək. 
 “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin yerli səviyyədə olan terminoloji tərifini bilmək. 
 “İnsan alveri” ifadəsinin beynəlxalq və yerli səviyyədə olan terminoloji tərifləri arasında fərqləri 

ayırd etmək. 
 “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin beynəlxalq və yerli səviyyədə olan terminoloji tərifləri 

arasında fərqləri bilmək. 
 Beynəlxalq hüquqi sənədlərin üstünlük təşkil etdiyini anlamaq. 

 
3.1 Yerli qanunvericilik 

 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçı‐
lar: 
‐ “İnsan alveri” ifadəsinin yerli səviy‐
yədə olan terminoloji tərifini anlaya‐
caq və beynəlxalq səviyyədə olan ter‐
minoloji tərifi ilə fərqlərini biləcəklər.  
‐ İnsan alveri ilə bağlı əlavə əsas və 
ikinci dərəcəli qanunvericiliyi biləcək‐
lər 

a. Mühazirə 
‐Uşaq alveri də daxil olmaqla, insan alveri‐
nin yerli səviyyədə terminoloji tərifi.  
‐ Yerli məhkəmə sisteminin quruluşu və 
yerli məhkəmələrin qərarları. 
‐ Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində yerli si‐
yasətlər və tədbirlər.  
 
 

2 saat 
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‐ İnsan alveri hallarının cinayət məh‐
kəmələrindən daha əvvəl araşdırılma‐
sının səbəbini biləcəklər.  
‐ Milli presedent hüquq tərəfindən ve‐
rilən qərarları biləcəklər.  
‐ Milli Fəaliyyət Planının qanunvericilik‐
dəki dəyişikliyə necə təsir etdiyini anla‐
yacaqlar. 
‐ Yerli qanunvericilik ilə müəyyən 
olunmuş istismar formalarını biləcək‐
lər.  
‐ Uşaq alveri barədə biliklərə yiyələnə‐
cək və bunun böyük alverindən nə 
üçün fərqli olduğunu anlayacaqlar. 
‐ “Miqrant qaçaqmalçılığı” ifadəsinin 
yerli səviyyədə olan terminoloji tərifi‐
ni anlayacaq və beynəlxalq səviyyədə 
olan terminoloji tərifi ilə fərqlərini bi‐
ləcəklər. 

b. Müzakirə 
‐ İştirakçılar yerli yurisdiksiyanın qərarları 
ilə bağlı öz fikirlərini bildirəcək və müzaki‐
rələr aparacaqlar.  
 
c. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılar praktiki nümunə 1 üzərində 
müzakirələr aparacaq, habelə məhkəmə işi 
ilə bağlı hansı məhkəmə və ya ictimai 
məhkəmənin yurisdiksiyaya sahib olmağı‐
na qərar vermək üçün əsaslandırmalar 
aparacaqlar.  
 
d. Mühazirə 
‐ Miqrant və uşaq qaçaqçılığının yerli sə‐
viyyədə terminoloji izahı.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.   
‐ İstinad materiallarından ibarət paylama  materiallarının verilməsi.  
İstinad materialları:  
‐Təlim vəsaitinin 3‐cü fəsli. 
‐ Təlim vəsaitinin 4‐cü əlavəsi.  
‐ Praktiki nümunə 1‐ Əlavə 1. 

 
Əlavə istinad materialları 
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151‐ci maddəsi. 
 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144‐cü maddəsi. 
 

Cinayət Məcəlləsinin insan orqanlarının məcburi çıxarılması ilə bağlı 137‐ci maddəsi. 
 

Cinayət Məcəlləsinin seksual xarakterli hərəkətlərə məcbur etmə ilə bağlı 151‐ci maddəsi. 
 

Cinayət Məcəlləsinin yetkinlik yaşına çatmayanları fahişəliyə və ya əxlaqsız əməllərə cəlb etməklə 
bağlı 171‐ci maddəsi. 
 

Cinayət Məcəlləsinin  pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yaymailə bağlı 242‐ci maddəsi. 
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Cinayət Məcəlləsinin  fahişəliyə cəlb etmə ilə bağlı 243‐cü maddəsi. 
 

Cinayət Məcəlləsinin  əxlaqsızlıq yuvaları saxlama ilə bağlı 244‐cü maddəsi.  
 

Əmək məcəlləsinin məcburi əməyin qadağan edilməsi 17‐ci maddəsi. 
 

Milli fəaliyyət planıv‐ 2008‐2013. 
 

Milli fəaliyyət planı‐ 2014 – 2018. 
 

ATƏT‐in insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı fəaliyyət planı. 
 

Azərbaycan Respuplikasının insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericiliyi. 
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4. Qurbanların hüquqları və onlara yardım 
 

Məqsəd 
 
Bu modulda insan alverinin terminoloji tərifi göstərilir, habelə insan alveri qurbanları üçün beynəlxalq 
hüquqi sənədlərdə və yerli qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hüquqlar və yardım barədə məlumat 
verilir. Modulda qurbanın şəxsiyyətinin müəyyən olunmasının əhəmiyyəti, həmçinin  şəxsiyyətin er‐
kən müəyyən olunmasının qurbana yardım göstərmək və onu müdafiə etmək üçün ilkin şərt olması 
izah olunur. Modul,  Milli İstiqamətləndirmə Mexanizminin (MİM) qurban üçün  təmin etdiyi müdafiə 
tədbirlərini izah edir və qurbanların məxfilik hüququna sahib olmasının səbəbini açıqlayır.  
 
Təlimin nəticələri 
 
 İnsan alverinin beynəlxalq və yerli qanunvericilikdə hüquqi izahı ilə tanış olmaq. 
 Potensial insan alveri qurbanlarını müəyyən edə bilməyin əhəmiyyətini anlamaq.  
 Potensial insan alveri qurbanlarını  müəyyənləşdirməyin yolunu bilmək. 
 Potensial insan alveri qurbanları ilə tənzimlənən/tənzimlənməyən miqrant arasındakı fərqləri 

bilmək. 
 İnsan alveri qurbanlarının nə üçün köməyə ehtiyac duyduqlarını anlamaq.  
 İnsan alveri qurbanları üçün hansı növ müdafiə tədbirlərinin olduğunu və bu tədbirlərə çıxış 

yolunun necə əldə olunduğunu  bilmək. 
 İnsan alveri qurbanlarının hansı hüquqlara sahib olduğunu və onlara nə üçün bu hüquqların 

verildiyini anlamaq. 
 Qeyri hökumət təşkilatları (QHT) ilə əməkdaşlıq etmək zərurətini anlamaq. 
 Qurbanın məxfiliyinin saxlanması zərurətini anlamaq.  

 

4.1. Qurbanın şəxsiyyətinin müəyyən olunması 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ İnsan alveri qurbanlarının 
şəxsiyyətinin necə müəyyən 
edilməsini və qurbanların yoxlanılması 
prossesini biləcəklər.    

a. Müzakirə  
‐ İştirakçılar insan alverinin bütün növləri 
ilə bağlı göstəricələri təmin edəcəklər.  
b. Mühazirə 
‐ İnsan alveri göstəricələrinin əhəmiyyətini 
və məqsədini izahı. 

2 saat 
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‐ İnsan alverinin növlərini 
fərqləndirmək üçün qurban 
göstəricilərini tanıyacaqlar. 
‐ İnsan alveri qurbanlarının müəyyən 
edilməsinin əhəmiyyətini və vacibliyini 
anlayacaqlar.  
‐ Uşaq qurbanlarını müəyyən etməyin 
yolunu öyrənəcəklər.  

‐ Fərqləndirici göstəricilərin və bu 
göstəricilərin insan alverinin müxtəlif 
növləri ilə necə əlaqədar olmasının izahı.  
‐ İnsan alveri qurbanının şəxsiyyətinin 
müəyyən edilməsi prossesinin izahı.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.   
‐ İstinad materiallarından ibarət paylama  materiallarının verilməsi.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimatkitabçasının4.2, 4.3 və 4.4‐cü fəsilləri.   
‐ Paylama materialı 3 – İstismarın növləri. 

 

4.2. Qurbana yardım və qurbanın müdafiəsi 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda  
iştirakçılar: 
‐ Qurbanların nə üçün yardıma  
ehtiyac duyduqlarını biləcəklər. 
‐ Qurbanların hüquqlarının diqqət 

mərkəzində saxlandığı yanaşmanın 
əhəmiyyətini anlayacaqlar. 

‐ İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi 
və onlara yardım göstərilməsi ilə 
bağlı hüquqi tələbləri tanıyacaqlar. 

‐Milli İsqitamətləndirmə Mexanizmi 
(MİM) və insan alveri qurbanlarının 
MİM‐ə istiqamətləndirilməsi 
prossesi ilə tanış olacaqlar. 

‐ Qurbanların məxfilik və məlumatın 
gizliliyinin qorunması hüququ ilə 
tanış olacaqlar. 

‐ QHT‐lərin rolunu anlayacaqlar. 

a. Breynstormiq 
‐ İştirakçılar qurbanların müdafiəyə ehtiyac 

duymalarının səbəbi və hər bir qurbanın 
nə üçün fərdi şəkildə dəyərləndirilməsi 
barədə öz fikir və ideyalarını 
paylaşacaqlar.  

 

b. Mühazirə 
‐  İnsan alveri qurbanlarını müdafiəsi və 

onlara yardımla bağlı hüquqi tələblər, 
qurbanlarınhüquqlarının diqqət 
mərkəzində saxlandığı yanaşmanın necə 
və nə üçün əhəmiyyətli olması.  

‐ Beynəlxalq və yerli MİM, həmçinin MİM 
prossesinin işləmə mexanizmi.  

‐ Məxfilik və gizlilik hüququ. 
‐ Repatriasiya.  
‐ QHT‐lərin rolu. 

90 dəqiqə 
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‐ Uşaq alveri qurbanlarının nə üçün 
yardıma ehtiyac duyduqlarını 
biləcəklər. 

‐ Milli İsqitamətləndirmə Mexanizmi 
(MİM) və uşaq alveri qurbanlarının 
MİM‐ə istiqamətləndirilməsi 
prossesi ilə tanış olacaqlar. 

‐ Hüquqi qəyyumun təyin olunmasının 
vacibliyini anlayacaqlar. 

 

c. Qonaq mühazirəçi 
‐ İnsan alveri üzrə mütəxəssis qurbanların 

nə üçün yardım və müdafiəyə ehtiyac 
duyduqlarını izah edəcəkdir.  

 
d.  Mühazirə 
‐ Uşaq alveri qurbanlarını müdafiəsi və 

onlara yardımla bağlı hüquqi tələblər. 
‐ Uşaq  müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər və hər 

bir qurbanın fərdi şəkildə 
dəyərləndirilməsinin səbəbi.  

- Beynəlxalq və yerli MİM, həmçinin uşaq 
qurbanlar ilə bağlı MİM prossesinin 
işləmə mexanizmi.  

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.   
İstinad materialları: 
‐ Təlimatkitabçasının4.5 – 4.10‐cu fəsilləri.  
‐ Təlimatkitabçasının7‐ci əlavəsi.  

 
Əlavə istinad materialları 
 
F.  Bosco, “İnsan alveri nümunələri.” C. Friesendorf  “İnsan alverinə qarşı mübarizə strategiyaları: Təh‐
lükəsizlik sektorunun rolu.” (2009) 
 

S. Hoff, “ Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə və insan alverinin qarşısının alınması üzrə layi‐
hə. İnsan alveri ilə mübarizədə və insan alveri qurbanlarına dəstəkdə (ehtimal olunan) QHT‐lərin ro‐
lu.” (2011) 
 

İnsan Alverinə Qarşı Təsisatlararası Koordinasiya Qrupu, “Tələb üzərində insan alverinin qarşısının 
alınması.” (2014) 
 

Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəz, “Avropada insan alveri  qurbanları üçün Trans‐
milli İstiqamətləndirmə Mexanizmlərinin hazırlanması ilə bağlı təlim vəsaiti.” (2010) 
 

BMqT, “ İnsan alveri qurbanları üçün birbaşa yardımla bağlı təlim vəsaiti.” (2007) 
 

ATƏT, “İnsan alveri qurbanlarının hüquqları üzrə müdafiə səylərini birləşdirən milli istiqamətləndirmə me‐
xanizmləri ilə bağlı praktiki təlim vəsaiti.” (2004) 
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5. Qurbanlarla iş 
 

Məqsəd 
 
Bu modulda qurbanlara nəzarət etmək üçün istifadə olunan metodlar, habelə insan alverinin 
qurbanlara, onların fiziki və psixoloji ehtiyaclarına olan təsiri izah olunur. Modulda qurbanın aid 
olduğu mədəniyyətin onun verdiyi cavaba təsiri təsvir olunur. Modulda, həmçinin insan alveri 
qurbanlarını müsahibə etməyin yolu və bunun istintaqda nə üçün əhəmiyyətli olması izah olunur.  
 
Təlimin nəticələri 
 
 İnsan alveri qurbanlarına nəzarət etməək üçün istifadə olunun üsulları tanımaq. 
 İnsan alveri qurbanlarının üzərində yarana biləcək travmanın təsirlərini anlamaq.  
 Travma və depressiyanın təzahürlərini bilmək.  
 Qurbanın aid olduğu mədəniyyətin əhəmiyyətini və təsirini anlamaq.  
 İnsan alveri qurbanlarını müsahibə etməyin yolunu bilmək.  

 

5.1. Qurbanlara nəzarət yolları 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ İnsan alverinə məruz qalanların 
həsas qurbana çevrilməsinə səbəb 
olan amillərlə tanış olacaqlar. 
‐ İnsan alveriçilərinin qurbanlara 
nəzarət etmək üçün istifadə etdikləri 
metodları biləcək və anlayacaqlar. 

a. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılar praktiki nümunə 5 üzərində 
və qurbanlara nəzarətin səbəbləri ilə bağlı 
müzakirələr aparacaqlar. 
 
b. Mühazirə 
‐ Nəzarət metodlarının müəyyən 
olunması.  

90 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.   
‐ İstinad materiallarından ibarət paylama  materiallarının verilməsi.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimatkitabçasının 5.1‐ci fəsili. 
‐ Əlavə 6 – Praktiki nümunə 5. 
‐ Paylama materialı 4 – Nəzarət metodları. 
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5.2. İnsan alverinin qurbanlar üzərində təsiri  
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ İnsan alverinin qurbanlar üzərindəki 
fiziki və psixoloji təsirini anlayıb 
biləcəklər. 
‐ “Travma” ifadəsinin terminologiyası 
ilə tanış olacaq və cinayət ədliyyə 
sistemi üzrə təcrübə keçən vəkillərlə 
bağlı nəticələri anlayacaqlar.  
‐  Travma almış qurbanların 
hüquqlarına hörmət etməyin yolunu 
biləcəklər.  
 

a. Mühazirə 
‐ İnsan alverinin qurbanlar üzərindəki 
fiziki və psixoloji təsirinin izahı. 
‐ “Travma” sözünün terminoloji izahı və 
insan alveri qurbanlarının sağ qalmaq 
üçün qəbul etdikləri strategiyalar.  
‐Fiziki və psixoloji təsirin qurbanın 
ifadəvermə qabiliyyətinə necə mənfi təsir 
göstərməsinin izahı.  
 
b. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılar praktiki nümunə 6 üzərində 
müzakirələr aparacaq və travmalı qurban 
ilə işləyən zaman ne edəcəklərini 
müəyyən edəcəklər.  
 
c. Qonaq mühazirəçi 
‐ İnsan alveri üzrə mütəxəssis insan 
alverinin qurbanlar üzərindəki təsirindən 
danışacaqdır.  

2 saat 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.   
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının5.2 və 5.3‐cü fəsilləri 
‐ Əlavə 1 – Praktiki nümunə 6. 

 

  



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ - KURRİKULUM 

 
28 

5.3. Qurbanları müsahibə etmək 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar Müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ İnsan alveri qurbanlarını müsahibə 
etmək ilə bağlı çətinlikləri biləcəklər.  
‐ İnsan alveri qurbanları ilə müsahibəni 
planlamaq və aparmaq yolunu 
öyrənəcəklər.   
‐ Uşaqları necə müsahibə etməyi və 
bunun böyükləri müsahibə etməkdən 
nə üçün fərqli olduğunu anlayacaqlar.  

a. Mühazirə 
İnsan alveri qurbanlarını müsahibə 
etməyin məqsədləri, çətinlikləri və 
planlaşdırılması. 
‐ Uşaqları müsahibə etməyin çətinlikləri 
və problemləri. 
 
‐ b. Müzakirə 
‐ İştirakçılar paylama materialına 
istinadən insan alveri qurbanlarını 
müsahibə etmək üçün tələb olunan 
bacarıqlar barədə müzakirə aparacaqlar.  
 
c. Əlavə vəsaitlər 
‐  Müsahibə ilə bağlı videoçarxın 
nümayişi. 

90 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
‐ Əlavə vasitələr‐ videoçarx və ya klip göstərmək üçün kompyuter və projektordan istifadə. 
‐ Təlim zamanı istifadə olunacaq materialların paylanılması.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının 5.4‐cü fəsli. 
‐ BMTNCİ‐nin qurbanları müsahibə etməklə bağlı “Qurbanlar cinayətkar deyil” adlı video filmi. 
Videoya saytdan daxil ola bilərsiniz: https://www.unodc.org/centralasia/en/news/victims‐not‐
villains_‐a‐supportive‐approach‐to‐interviewing‐victims‐of‐human‐trrafficking.html 
‐ Paylama materialı 4 –Müsahibə götürmək bacarıqları. 

 
Əlavə istinad materialları 

 
BMqT,  “Qurbanıın müəyyənləşdirilməsi və müsahibə olunması yolları”. 
 

ATƏT (2011), “İnsan alveri: Potensial və ehtimal olunan qurbanların müəyyən olunması. İcma siyasəti‐
nə əsaslanan yanaşma.”   
İnsan alveri qurbanlarının cəzalandırılmaması müddəasının effektiv icrası ilə bağlı ATƏT‐in xüsusi nü‐
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mayəndəsinin siyasəti və hüquqi tövsiyyələri. (Aprel, 2013) 
 

Oğurlanmış təbəssümlər: Avropada insan alveri qurbanına çevrilmiş qadın və yeniyetmələrin fiziki və 
psixoloji səhhətində baş verən nəticələrlə bağlı yekun hesabat. 
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6. İnsan alveri üzrə cinayət təqibi 
 

Məqsəd  
 
Bu modulda insan alveri ilə bağlı işlərin istintaqında, cinayət təqibində və məhkəmə icraatında hakim 
və prokurorların rolu, habelə məhkəmə prossesinin idarə olunmasının faydaları izah olunacaqdır. Mo‐
dulda qurbanların necə və nə üçün müdafiə olunması göstəriləcək, həmçinin qurbanın ifadəsinin alın‐
masında qabaqcıl təcrübələr müəyyən olunacaqdır. Modul, cinayət prossesində instintaq üsullarını və 
qurbanın hüquqlarını müəyyəən edəcəkdir. Modulda, həmçinin nümunəvi istintaq təcrübələrinə, kor‐
rupsiyanın təsirinə nəzər salınacaq, eləcə də insan alveri qurbanının cəzalandırılması lazım gəldiyi hal‐
lar müəyyən olunacaqdır.  
 
 

Təlimin nəticələri 
 
 İnsan alveri ilə bağlı işlərdə hakim və prokurorların rolunu bilmək.  
 Məhkəmə prossesinin idarə olunmasının əhəmiyyətini bilmək. 
 Korrupsiyanın təsirini anlamaq. 
 Qurbanın ifadəsinin alınması ilə bağlı qabaqcıl təcrübələrlə tanış olmaq.  
 İnsan alveri ilə bağlı işlərdə  istifadə olunan istintaq üsullarını anlamaq. 
 Nümunəvi istintaq təcrübəsi ilə tanış olmaq.  
 İnsan alveri qurbanlarının cəzalandırılmamasının lazım gəldiyi halları bilmək.  
 Qurbanların nə üçün yardıma ehtiyac duyduqlarını anlamaq.  

 

6.1. Hakim və prokurorların rolu 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif olunan 

müddət 
Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ İnsan alveri ilə bağlı işlərdə 
qurbanın mərkəzdə olmasının 
səbəbini anlayacaqlar.  
‐ Məhkəmə prossesinin idarə 
olunmasının faydalarını biləcəklər.  
‐ Korrupsiyanın təsirini anlyacaqlar. 

a. Mühazirə 
‐ İnsan alveri ilə bağlı işlərdə hakim və 
prokurorların rolu.  
‐ Məhkəmə prossesinin effektiv idarə 
olunmasının faydaları. 
‐ Korrupsiyanın əhəmiyyəti. 
 

60 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
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İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının 6.1 və 6.4‐cü fəsilləri. 

 
6.2. İstintaqlar 

 
Məqsədlər Metodologiya və materiallar Müddət 
Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ İnsan alveri ilə bağlı işlərin 
çətinliklərini və problemlərini 
anlayacaqlar. 
‐İstintaqla bağlı yanaşmaların hüquqi 
tələblərə uyğun olmasının səbəbini 
biləcəklər.  
‐  İstintaqla bağlı yanaşmaları 
biləcəklər. 
‐ Kəşfiyyat və mütəxəssis yönümlü 
istintaqla bağlı yanaşmalardan 
istifadəni öyrənəcəklər. 
‐ Uşaq alveri ilə bağlı məsələləri 
anlayacaqlar.  
 

a. Mühazirə 
‐ İstintaqın çətinlikləri və üsulları.  
‐ Uşaq alveri üzrə istintaqın aparılması.  
 
b.Müzakirə 
‐ İştirakçılar insan alveri ilə bağlı 
mütəxəssislər tərəfindən istifadə olunan 
istintaq üsullarını müəyyən edəcəklər.   
 
c. Mühazirə 
‐ İstintaqla bağlı yanaşmalar və hüquqi 
tələblər.  
 
d. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İştirakçılar istintaqla bağlı nümunəvi 
təcrübələri müəyyən edəcək və onun 
üzərində müzakirələr aparacaqlar.  
 
e. Mühazirə 
‐ İstintaqla bağlı nümunəvi təcrübələr və 
yeni tendensiyalar. 

2 saat 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının 6.2 və 6.3‐cü fəsilləri. 
‐ Təlimat kitabçasının 8 və 9‐cü əlavəsi.  
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6.3. Qurbanın müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif olunan 

müddət 
Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ Qurbanın mərkəzdə saxlandığı 
yanaşmanın əhəmiyyətini 
anlayacaqlar.  
‐ İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi 
və onlara yardımla bağlı hüquqi 
tələbləri tanıyacaqlar.  
‐ İstintaq, cinayət təqibi və məhkəmə 
icraatı zamanı qurbanların müdafiəsi 
üçün mövcud tədbirləri biləcəklər.  
‐ İstintaq, cinayət təqibi və məhkəmə 
icraatı zamanı uşaq qurbanların 
müdafiəsi üçün mövcud tədbirləri 
biləcəklər. 

a. Müzakirə 
‐ İştirakçılar istintaq, cinayət təqibi və 
məhkəmə icraatı zamanı nə zaman və 
hansı müdafiə tədbirlərinin olduğunu 
müəyyənləşdirəcək və bunun üzərində 
müzakirələr aparacaqlar.  
 
b. Mühazirə 
‐ Uşaqlar və böyüklər üçün qurbanın 
müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər. 
‐ Şahidin müdafiəsi. 

90 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının 6.5‐ 6.7‐ci fəsilləri. 

  

6.4. Məhkəmə icraatında qurbanın hüquqları 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif olunan 

müddət 
Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ Cinayət ədliyyə sistemində insan 
alveri qurbanlarının hüquqlarını 
biləcəklər. 
‐ İnsan alveri qurbanlarının nə üçün 
məxfilik və gizlilik hüququna sahib 
olduqlarını anlayacaqlar.  
‐Qurbanların hansı maliyyə 
təzminatına, o cümlədən 
kompensasiya, müsadirə və 

a. Kiçik qruplar üzrə müzakirə 
‐ İstintaq, cinayət təqibi və məhkəmə 
dinləmələrində qurbanlar hansı 
məlumata sahibdirlər və onlar bu 
məlumat ilə necə təmin olunurlar.  
 
b Müzakirə 
‐ İştirakçılar cinayət ədliyyə sistemində 
insan alveri qurbanları üçün mövcud 
hüquqları müəyyən edəcəklər. 
 

90 dəqiqə 
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restitusiyaya sahib olduqlarını 
biləcəklər.  
‐ Uşaq qurbanların hüquqları ilə tanış 
olacaqlar.  

c. Mühazirə 
‐ İnsan alveri qurbanlarının hüquqlarının 
müəyyən olunması.  
 
d. Mühazirə 
‐ Qurbanların məxfilik və gizlilik 
hüquqları. 
‐ İnsan alveri qurbanları üçün hansı növ 
kompensasiya, müsadirə və restitusiya 
vasitələri mövcuddur? 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının 6.10, 6.11 və  6.13‐cü fəsilləri. 

 

6.5. Qurbanların cəzalandırılmaması 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif olunan 

müddət 
Təlim sessiyasının sonunda 
iştirakçılar: 
‐ Hansı hallarda insan alveri 
qurbanlarının cəzalandırılmamasının 
lazım gəldiyini biləcəklər. 
 

a. Mühazirə 
‐ Cəzalandırılmama müddəası ilə bağlı 
hüquqi və praktiki  nəticələrin izahı, o 
cümlədən qurbanların cəzalandırılmama 
səbəbi. 
‐ Cəzalandırılmama müddəasının uşaq 
alveri qurbanlarına tətbiq olunma üsulu.  

30 dəqiqə 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialları: 
‐ Təlimat kitabçasının6.12‐ci fəsli. 

 
 
Əlavə istinad materialları 
 
Avropa Şurası, “Birgə İstintaq Komandası üçün təlimat kitabı”. 
 

L. Holmes, “İnsan alveri və korrupsiya: Üçqat qurbana çevrilmə”. (2009)  
 

C. Friesendorf  “İnsan alverinə qarşı mübarizə strategiyaları: Təhlükəsizlik sektorunun rolu. Beynəlxalq 
əməkdaşlıq”. 
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ATƏT (2008), “ATƏT regionunda insan alveri qurbanları və istismara məruz qalmış şəxslər üçün kom‐
pensasiya”. 
 

F. Schrier, “İnsan alveri,  mütəşəkkil cinayət və kəşfiyyat.” 
 

C. Friesendorf  “İnsan alverinə qarşı mübarizə strategiyaları: Təhlükəsizlik sektorunun rolu. (2009). 
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7. Beynəlxalq əməkdaşlıq 
 

Məqsəd 
 
Bu modulda beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti və normativ‐hüquqi bazası, o cümlədən qarşılıqlı 
hüquqi yardım prossesi izah olunacaqdır. Modulda insan alveri ilə bağlı cinayət təqibində beynəlxalq 
əməkdşalığın rolu və ekstradisiya prosesi izah olunacaqdır. Modul, həmçinin qurbanın müdafiəsi, ona 
yardım və repatriasiya edilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın rolunu izah edəcəkdir.  
 
Təlimin nəticələri 
 

 Beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı beynəlxalq hüquqi sənədləri tanımaq və izah etmək.  
 Qarşılıqlı hüquqi yardım əldə etmək üçün beynəlxalq hüquqi sənədlərdən istifadə yolunu 

anlamaq. 
 Qurbana yardım və onun müdafiəsinə nail olmaq üçün beynəlxalq hüquqi sənədlərdən 

istifadə yolunu anlamaq. 
 Beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı hüquqi əhəmiyyətli nəticələri və qaydaları anlamaq.  

 

7.1. Normativ-hüquqi baza 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ Beynəlxalq əməkdaşlığa aid 
beynəlxalq hüquqi sənədləri 
tanıyacaqlar.  
‐ Beynəlxalq hüquqi sənədlərdən 
istifadə yollarını biləcəklər.  
‐ Beynəlxalq əməkdaşlığın qurbanlara 
yardım və onların müdafiəsindəki 
rolunu biləcəklər.  
 

a. Mühazirə 
‐ Beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti və 
normativ‐hüquqi bazası.  
‐ Qarşılıqlı hüquqi yardım prosesi.  
‐ Beynəlxalq əməkdaşlığın qurbanın 
müdafiəsini və ona yardımı təmin etmə 
yolları. 
b. Müzakirə 
‐ İştirakçılar beynəlxalq əməkdaşlığın 
çətinliklərini və problemlərini müəyyən 
edəcəklər.  
c. Mühazirə 
‐ Beynəlxalq əməkdaşlığın və qarşılıqlı 
hüquqi yardımın gücləndirilməsi.  

2 saat 



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ - KURRİKULUM 

 
36 

Mənbələr: 
‐ Audio‐vizual vəsaitlər– müzakirələr üçün ağ lövhə/mühazirə plakatlarından istifadə.  
İstinad materialı: 
‐ Təlimat kitabçasının 7‐ci fəsli. 

 
Əlavə istinad materialları 
 
Cənub‐Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası, ASEAN (2009),“İnsan alveri ilə bağlı beynəlxalq hüquqi 
əməkdaşlıq üzrə təlimat kitabçası” 
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8. Səhnələşdirilmiş məhkəmə 
 

Məqsəd 
 
Bu modulda əvvəlki modulların təlim nəticələrini möhkəmləndirmək üçün məhkəmə otağı ssenarisi 
daxilində insan alveri ilə bağlı məhkəmə işinin simulyasiyası ediləcəkdir.  
 
Təlimin nəticələri 
 

•Travmadan əziyyət çəkən insan alveri qurbanından ifadə almağın təsirlərini anlamaq.  
• Travma ilə bağlı faktorları tanımaq.  
• İnsan alveri “vasitələrinin” nə olduğunu anlamaq.  
• Qurbanın məxfilik və gizliliyinin əhəmiyyətini bilmək.  
• İnsan alverçiləri tərəfindən istifadə olunun nəzarət metodlarını tanımaq. 
• İnsan alveri prosesinin  komponent elementlərini bilmək, o cümlədən məhkəmə işinin insan al‐

verinin hüquqi tərifinə nə zaman uyğun olduğunu anlamaq. 
• Cəzalandırılmama müddəasının əhəmiyyətini və hüquqi əhəmiyyətli nəticələrini anlamaq.  
• Qurbanların hüquqlarının diqqət mərkəzində saxlandığı yanaşmanın əhəmiyyətini anlamaq və 

qurbanın hüquq və ləyaqətinə hörmət etməyin vacibliyini anlamaq. 
 

Məqsədlər Metodologiya və materiallar 
Təklif 

olunan 
müddət 

Təlim sessiyasının sonunda iştirakçılar: 
‐ Travmadan əziyyət çəkən insan alveri 
qurbanından ifadə almağın təsirlərini 
anlayacaqlar. 
‐ Travma ilə bağlı faktorları 
tanıyacaqlar.  
‐ İnsan alveri “vasitələrinin” nə 
olduğunu anlayacaqlar.  
‐ Qurbanın məxfilik və gizliliyinin 
əhəmiyyətini biləcəklər.  
‐ İnsan alverçiləri tərəfindən istifadə 
olunun nəzarət metodlarını 
tanıyacaqlar.  
‐ İnsan alveri prosesinin  komponent 
elementlərini biləcək, o cümlədən 

a. Simulasiya 
‐ (Səhnələşdirilmiş məhkəmə) iştirakçılar 
mühazirəçinin rəhbərlik etdiyi müzakirə 
vasitəsiylə 3‐cü əlavədəki ssenarini yerinə 
yetirəcəklər.  

3 saat 
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məhkəmə işinin insan alverinin hüquqi 
tərifi ilə uyğunluğunu anlayacaqlar. 
‐ Cəzalandırılmama müddəasının 
əhəmiyyətini və hüquqi əhəmiyyətli 
nəticələrini anlayacaqlar. 
Mənbələr: 
‐ Səhnələşdirilmiş məhkəmənin keçirilməsi üçün müvafiq otaq. 
İstinad materialları: 
‐ Səhnələşdirilmiş məhkəmə ilə bağlı praktiki nümunə. 
‐ Əlavə 3 ‐ Səhnələşdirilmiş məhkəmənin ssenarisi.  

 
 
 
 
 
 
  



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ - KURRİKULUM 

 
39 

Əlavə 1 – Praktiki nümunələr 
 
Praktiki nümunə 1  

 
Məqsəd:  Cinayət işi ilə bağlı hansı məhkəmənin yurisdiksiyaya sahib olmasına qərar vermək üçün 
məntiqi əsas gətirmək.  
 
Müzakirə mövzuları:  
 Məhkəmə qərarı verərkən hansı amillərin nəzərə alınması barədə müzakirə aparmaq. 
 Faktlara əsaslanaraq hansı məhkəmənin işə baxmasına qərar vermək və bunun səbəbini 

açıqlamaq.  
 

2011‐ci ilin sonlarında BMqT‐yə insan alveri məqsədilə türk podratçılar tərəfindən İraqa aparılan, Hin‐
distan və Banqladeşdən olan 80 işçi miqrant barədə məlumat daxil olmuşdur. Saysız‐hesabsız insan 
haqları pozuntusuna  məhdud hərəkət azadlığı, tibbi xidmətlərə çıxışın olmaması, o cümlədən əmək 
haqlarının tam ödənilməməsi daxil idi. Təxminən həmin vaxtlarda, BMqT, oxşar çətin vəziyyətlə  rastla‐
şan 17 Bosniya‐Hersoqovina vətəndaşı ilə bağlı Bosniya və Herseqovinanın səfirliyi ilə əlaqə yaratmışdı. 
Səfirliyin işəgötürənlər üzərində göstərdiyi təzyiq sayəsində işçilərin pasportları geri qaytarılmış və onla‐
rın sərbəst şəkildə evlərinə qayıtmaları üçün avtobus biletləri alınmışdı.  
 
Aylarla davam edən danışıqlardan və işçi tətilindən sonra, banqladeşli və hindistanlı işçilər podtra‐
çı şirkətin onlara borclu olduğu maaşın bir hissəsinin, həmçinin  evlərinə qayıtmaları üçün nəqliy‐
yat xərclərinin ödənilməsinə nail olmuşdurlar. İstismara məruz qalan insanlar təcili ehtiyaclardan 
dolayı ən qısa zamanda evlərinə qayıtmaq istədiyindən, İraq dövlət orqanları belə işləriin istintaqı‐
nı və cinayət təqibini aparmaqda ağır çətinliklərlə üzləşir. Qurbanın iştirakı olmadıqda, cinayət işi 
etibarnamə vasitəsilə mülki məhkəmələr tərəfindən aparılır, bu halda işəgötürənə qarşı cinayət it‐
tihamları qaldırılsa da, onlar bugünə qədər cəzalandırılmayıblar.   
 
İnsan alveri məsələləri üzrə “Global Eye”, 11 mart 2012  
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Praktiki nümunə 2  
 

Məqsəd: İnsan alverinin vasitələrini anlamaq və qurbanların insan alverinə öz seçimləri ilə məruz 
qalmadıqlarını, habelə onların insan alverinə məruz qalmaqları ilə nə üçün razılaşmadıqlarını 
bilmək.  
 
Müzakirə mövzuları 
 Praktiki nümunələrdən istifadə etmək insan alverinin vasitələrini müəyyən etmək və bunun 

üzərində müzakirələr aparmaq.  
 Qurbanları “işə götürmək” üçün bu vasitələrin insan alverçiləri tərəfindən necə istifadə 

olunmasına qərar vermək.  
 Bu vasitələrin insan alveri prossesinin necə komponent elementi olmasını müzakirə etmək.  
 İnsan alveri prosesini müəyyən etmək. 

 

Praktiki nümunə 2 (A) – Fizioloji nəcburiyyət (cinsi istismar) 
 

“SNEEP” məhkəmə işi - Aimelo Rayon Məhkəməsi,  Hollandiya.  
Mühakimə tarixi: 11/07/2008 
 
Bu cinayət işində bir və ya daha çox qadının insan alverinə cəlb olunmasında günahkar bilinən altı 
müttəhim olmuşdur. Beş müttəhim eyni zamanda cinayətkar dəstənin iştirakçısı olmaqda və ya 
ona rəhbərlik etməkdə təqsirkar bilinmişdir. “Cinayətkar dəstənin xarakterik xüsusiyyəti onun 
amansız və zorakı şəkildə davranışı idi. Cinayət işi qovluğu hədə və zorakılıq halları ilə dolmuşdur. 
Beş müttəhimin hər biri  qadınların fiziki və mənəvi toxunulmazlığına və öz müqəddəratını təyinet‐
mə azadlığına qətiyyən hörmətlə yanaşmamışdırlar. Mühakimələr səkkiz aydan, yeddi il altı aya 
qədər müxtəlif müddətdən ibarət olmuşdur. Qərarın bir hissəsi olaraq, zərərə görə qurbanlara 
kompensasiya ödəmək tələb olunmuşdur. İlkin ödəmə 50000 avro məbləğində müəyyən olunmuş‐
dur. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili təqsirnamə üzrə insan alveri ilə bağlı bəraətin verilməsini tələb 
etmişdir. Ümumiyyətlə, müdafiədə aşağıdakı faktlar iddia edilmişdir:  
- İşə cəlb edilən qadınlar təqsirləndirilən şəxslərlə əlaqəyə girdikləri zaman artıq fahişəliklə məş‐
ğul idilər. 
- Onlar hər zaman fahişəliyə öz azad iradələri ilə cəlb olunmuşdurlar. 
- Bugünə qədər qadınlar öz qazanclarını təqsirləndirilən şəxslə paylaşıb, yaxud ona ödəmələr 
ediblərsə, bu onların həmin şəxslə romantik əlaqələrinin olmasından irəli gəlmişdir.  
- Bu müdafiə iddialarına cavab olaraq, məhkəmə tərəfindən Cinayət Məccələsinin 250a (əvvəlki) 
“fahişəliyə məcbur etmə (zorakılıq, zor tətbiq etmək və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə), yaxud  fa‐
hişəliyə cəlb olunma (gedişatın faktiki vəziyyətindən və ya təhrif etmədən asılı olaraq səlahiyyət‐
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dən sui‐istifadə etmə)”  maddəsi nəzərə alınmışdır. Cinayət Məcəlləsinin 273f maddəsində məcbur 
etmə vasitələri, məcbur etmə, zorakılıq və ya zorakılıqla bağlı digər hərəkətlər, zorakılıq təhlükəsi 
və ya bununla bağlı digər hərəkətlər, gedişatın faktiki vəziyyətindən asılı olaraq səlahiyyətdən sui‐
sitifadə və ya təhrik etmə, zəif tərəfdən sui istifadə kimi açıqlanmışdır.   
 
Mühüm amillərlə bərabər,  qanunverici orqan, digər məsələlər arasında aşağıdakı faktorları da nəzərə 
almışdır: şəxsin öz maliyyə vəsaitlərinə çıxışının olmaması, pasportuna çıxışın olmaması, etibarlı vi‐
zanın olmaması, o cümlədən sözügedən şəxs fahişəliyə davam etmək üçün məcbur edildiyindən 
ödəniş öhdəliyi ilə bağlı borclarının olması.  
 
Qurbanın istismara məruz qalması ilə bağlı mümkün razılaşması həlledici faktor deyil. Bundan əla‐
və, əgər fahişəliklə məşğul olan şəxsin istismarçı ilə əlaqəsini davam etdirmək və ya etdirməmək 
ilə bağlı şüurlu seçim etmək imkanı yoxdursa, yaxud məhduddursa, o zaman heç bir könüllülükdən 
söz gedə bilməz. Fakt budur ki, ilkin olaraq münasibət könüllü əsasda qurulmuşdur və qadının əv‐
vəllər də fahişəliyə cəlb olunması heç də könüllülük əlaməti deyil.  
 
Aİ-nin insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı vebsaytı- qanunvericilikdə və presedent hüquqda 
mövcud məlumatlar– https://www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/. 

 

Praktiki nümunə 2 (B) – Fizioloji məcburiyyət (məcburi əmək) 
 

ABŞ, Bradley- 390 F.3d 145 (1st Cir. 2004) 
Müttəhimlər,  Yamaydaka işgötürmə prossesi aparıb, ardınca hədə və digər yollarla ABŞ‐da 
saxladıqları bir neçə yamaykalı mövsümlük işçilərlə təhqiramiz rəftarlarına görə məcburi əmək və 
digər müvafiq cinayətlər üzə məhkum edilmişdirlər. Hər bir müttəhim, Cəza Təlimatının 
tənzimlənmə müddəalarına əsasən nəzərdə tutulmuş minumum müddətə, yəni  70 ay müddətinə 
azadlıqdan məhrum edilmişdir. 
 
Birinci instansiya məhkəməsi, münsiflər heyətinə aşağıdakı göstərişləri vermişdir: ”Ciddi zərər” 
ifadəsinə həm fiziki, həm də qeyri‐fiziki zərər aiddir. Buna görə də, ciddi zərərə, eyni vəziyyətdə 
həssas şəxsi, işləmək və xidmət göstərmək, yaxud buna davam etmək üçün məcbur etmək və ya 
zorlamaq məqsədilə ətraf şərtlər altında kifayət olan istənilən (fiziki və qeyri fiziki) növ təhdidlər 
daxildir. Apellyasiya məhkəməsininpsixolojizorakılıqdanistifadə nəticəsində ortaya çıxanpotensial 
problemləri qəbul etdiyi məlum oldu və məhkəmə bunları qeyd etdi: “Biz “ciddi zərər” ifadəsinin 
qeyri‐fiziki zorakılığa qədər genişləndiyi və işəgötürənin işçinin işi vaxtından tez tərk etdiyi halda, 
onun evinə qayıtması üçün nəqliyyat xərcini ödəməməsi ilə bağlı “təhdid”ni də əhatə edə biləcəyi 
ilə razılaşırıq.” (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2009, Məcburi əmək və insan alveri ilə bağlı məhkəmə 
qərarlarından ibarət kitabça, səh. 106). 
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Yeni nizamnamənin izahatı olaraq konfrans hesabatında bildirilmişdir ki,“ciddi zərər” sadəcə fiziki 
zorakılığı deyil, həmçinin psixololoji zorakılığı da əhatə etmək üçün nəzərdə tutulur.   
 
Müttəhimlər, apelyasiyaya müraciət etmiş, apelyasiya məhkəməsi isə aşağıdakıları qeyd etmişdir: 
“Biz, müvafiq halda. hakimlərə təlimat verən məhkəmənin nalayiq təhdid və ya zorakılıqla, zərərli 
lakin qanuni nəticələri olan yolverilən xəbərdarlıq arasında fərq qoymalı olduğunu düşünürük.” 
 
Materialı bu linkdən əldə edə bilərsiniz:  
http://caselaw.findlaw.com/us-1stcircuit/1423766.html#sthash.i7JLjhQ1.dpuf 

 

Praktiki nümunə 2 (C) – Aldatma 
 

“Terra Promessa” 
 
2005‐ci ildə polşa vətəndaşları öz vətənlərinə qayıtmaq üçün Baridəki fəxri Polşa konsuluna 
müraciət edib, yardım istəmişdirlər. Onlar İtaliyanın Puqlia bölgəsinə işləmək üçün gəldiklərini 
vurğulayıblar. İşçilərə yaxşı iş şərtləri və maaş vəd edilsə də, onlar heç bir pul ödənilmədən və ya 
simvolik ödəmələrlə öz səlahiyyətlərindən kənar işlər görməyə məcbur edilmiş və minimum sosial 
standartlardan aşağı səviyyədə yaşamışdılar. İşçilər cəlbedici iş təklifi ilə aldadılaraq işə 
götürülmüşdülər. Polşadakı işəgötürən agentlik ilə Puqliadakı işi təşkil edən şəxslər arasında yaxın 
əlaqə mövcud idi. İşəgötürənlər yerli qəzetlər, internet reklamları və gələcək qurbanlarla olan 
birbaşa əlaqələr vasitəsilə cəlbedici və yüksək maaşlı işlər təklif edirdilər. Polis Puglia bölgəsindəki 
əmək düşərgələrində “kölə” kimi saxlanılan və həmin ərazidəki kənd təsərrüfatı sahəsində məcbur 
işlədilən 113 qurbanı azad etmələri üçün hər iki ölkəyə təzyiqlər göstərmişdi.   
 
Polşa polisi tərəfindən verilən təqdimat -Varşava 2006 

 

Praktiki nümunə 2 (D) – Həssaslıqdan sui-istifadə 
 

İctimai Prokurorluq Xidməti, Müttəhim, No. 07.976405-06, Zvolle Rayon Məhkəməsi  (29 aprel 
2008). 
 
Hollandiyada qanunsuz məskunlaşan hindistanlı işçilər soya pendiri fabrikində çalışırdılar. Onların 
Hindistana gəlmək üçün yol xərcləri ilə bağlı borcları var idi, holland dilində danışmırdılar və 
şəxsiyyəti təsdiq edən heç bir sənədləri yox idi. İşçilər gün ərzində həddindən artıq işləyir və əlavə 
saatlar üçün ödəniş almırdılar. Eyni zamanda onların nə tibbi sığortası var idi, nə də onlara vergilər 
və sosial xidmət sığortaları üçün ödəniş edilirdi.  
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Məhkəmə əvvəlcə təqsikarların Cinayət Məcəlləsini pozub‐pozmadıqlarını və insan alveri ilə bağlı 
hansısa cinayət əməli törədib‐törətmədiklərini araşdırdı. Məhkəmə qərar verərkən iki elementdən 
ibarət ittihamı nəzərə aldı: 1) istifadə olunan vasitələr, 2) istismar. Aldatma və məcbur etmə ilə 
bağlı heç bir sübut olmadığından, vasitələri nəzərə alarkən müttəhimlərin işçilərin həssaslığından 
sui‐istifadə edib‐etməmələri müəyyən olundu. Məhkəmə, işçilərin Hollandiyada qeyri‐qanuni 
məskunlaşdıqları, holland dilini bilmədikləri və heç bir sənədləri olmadıqları üçün onların həssas 
vəziyyətdə olduğunu bildirdi. Məhkəmə, həmçinin müttəhimlərin işçilərin həssaslığından sui‐
istifadə etdiklərini sübuta yetirmək üçün onların bunu qəsdən etməsini müəyyənləşdirməyin 
vacibliyini vurğuladı. Belə ki, müttəhimlərin sui‐istifadə üçün müəyyən dərəcədə təşəbbüs və 
fəaliyyət göstərmələri lazımdır . Bu hadisədə də, müttəhimlər açıq‐aşkar şəkildə qurbanın 
zəifliyindən və ya həssaslağından sui‐istifadə etmişdirlər.  
 
Məhkəmə, qurbanların həssaslığından sui‐istifadə halı aşkarlasa da, ortada heç bir istismar halı yox 
idi.  
 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2009, Məcburi əmək və insan alveri ilə bağlı məhkəmə qərarlarından 
ibarət kitabça, səh. 65‐66.  

 

Praktiki nümunə 3  
 

Məqsəd: İstismarın müxtəlif formalarını tanımaq. 
 
Müzakirə mövzuları: 
 İnsan alveri prossesində istismarın hansı mənanı verdiyini müəyyənləşdirmək.  
 “İnsan alveri” ifadəsinin hüquqi tərifinin nə üçün faktiki istismar halı olmadan da tamamlana 

biləcəyi barədə müzakirə aparmaq. 
 İstismarın müxtəlif formalarını müəyyən etmək.  
 Praktiki nümunələr daxilində istismarın müxtəlif formalarını tanımaq. 

 
Praktiki nümunə 3 (A) – Məcburi əmək 
 

Özbəkistan, Turçinov - Miribad Rayon Məhkəməsi, Özbəkistan 
 
BMTNCİ  No.: UZB001:  Məhkəmə hökmünün tarixi: 17.12.2012 
 

2012‐ci ilin yazında T adlı müttəhim digər şəxslərlə birgə, dörd insanı Qazaxıstanın Çernayevka 
şəhərində tikinti sahəsində işləmək üçün aldadaraq onların işəgötürmə və nəqliyat prosesini təşkil 
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etmişdir. Qazaxıstana çatdıqda müttəhim, həmin dörd nəfəri inşaat sahəsinə aparmaq üçün H adlı 
bir şəxsə təhvil vermişdir. Sahənin rəhbəri işçilərin pasportlarını əllərindən almış, heç bir məvacib 
ödəmədən hədə‐qorxu yoluyla onları istismar etmişdir. Bu prosses 2012‐ci ilin iyul ayına qədər 
davam etmişdir.  
 
2012‐ci ilin iyun ayında T adlı müttəhim tərəfindən işə götürülən başqa bir qurban əraziyə 
gətirilərək eyni vəziyyətdə işlədilmişdir. Bu iş üçün T adlı müttəhim 560000 təngə almışdır. Bundan 
əlavə, T adlı müttəhim bu işi 2012‐ci ilin may ayında da davam etdirmiş, eyni cinayət qrupu ilə 
çalışaraq yuxarıda qeyd olunan inşaat sahəsinə üç qurban daha göndərmiş və bunun üçün 1200 
dollar almışdır.  
 
Dörd qurbanın şahid ifadələrini, toplanmış dəlilləri və eyni zamanda T adlı müttəhimin bəyanatını 
nəzərə alaraq məhkəmə, Özbəkistan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 135.3(g)‐ “aldatma, 
nəqliyyat, ötürülmə yolu ilə məcburi əmək üçün insan alveri məqsədilə işəgötürmə, fərdləri öz 
iradələrindən asılı olmayaraq ölkə sərhəddindən kənarda saxlama, onların iradəsindən kənar 
sənədlərini müsadirə etmə və mütəşəkkil cinayət qrurpunda iştirak etmə” maddəsinə əsasən T adlı 
müttəhimin təqsirkar olduğuna qərar vermişdir.  
 
BMTNCİ-nin İnsan alveri ilə bağlı presedent hüquq üzrə databazası: 
https://www.unodc.org/cld.  

 

Praktiki nümunə 3 (B) – Məişət köləliyi 
 

Fransa, Siliadin  (Avropa İnsan Haqları üzrə Məhkəməsi,  Ərizə no. 73316/01) 
15 yaşlı qız, onun yol xərclərini qarşılayan, lakin daha sonra pasportunu müsadirə edən D adlı 
xanım tərəfindən Toqodan Fransaya gətirilmişdir. 
 
Qızın təyyarə pulunu ödəyənə qədər D adlı xanım üçün işləməsi razılaşdırılsa da, bir neçə ay sonra 
D adlı xanım, onu B soyadlı ər‐arvada “borc vermişdir.” Bu şəxslər, qızı həftədə  yeddi gün, gündə 
15 saat, bayram tətili və sənədləri olmadan, habelə miqrasiya statusu təsdiqlənmədən pulsuz 
işlətmişdirlər.  Qız, ikinci əl paltarlar geyinmiş və öz şəxsi otağı olmamışdır.  
Dövlət orqanları vəziyyətdən xəbərdar olan kimi məsələyə müdaxilə etmişdirlər. Ancaq həmin 
müddətdə Fransada köləlik və quluqçuluq xüsusi olaraq cinayət əməli hesab olunmurdu. Avropa 
İnsan Haqları Məhkəməsi qızın quluqçu kimi saxlanıldığını və Fransa qanunvericiliyinin qızın 
spesifik və effektiv müdafiəsini təmin etmədiyindən, Fransa hökümətinin  quluqçuluğu və məcburi 
əməyi qadağan etməməklə öz birbaşa öhdəliyini pozduğunu bildirmişdir.  
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Praktiki nümunə 3 (C) – Orqanların çıxarılması 
 

“Medicus” Klinikası – Pristina, Kosovo. 
 

Aİ məhkəməsi Kosovada orqan alveri ilə bağlı beş nəfəri təqsirkar bilmişdir. Bu beş nəfər, 
“Medicus” Klinikasında onlarla qanunsuz transplantasiya əməliyyatı həyata keçiməkdə ittiham 
olunmuşdurlar. Bu cinayət, türkiyəli bir kişinin həmin xəstəxanada bir böyrəyini çıxartdırdıqdan 
sonra ağır vəziyyətə düşməsi ilə aşkarlanmışdır.  
 
Məhkəmə işi, Aİ‐nin Kosovodakı həssas məhkəmə işlərini aparmaq məqsədilə yaradılmış EULEX 
missiyası tərəfindən aparılmışdır.  
 

Xüsusi məhkəmə, “Medicus” Klinikasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyadan kasıb insanları işə cəlb 
edərək, onlara orqanları üçün 15000 avro vəd etdiyini aşkar etmişdir. Donorlar Moldova, 
Qazaxıstan, Rusiya və Türkiyədən gələn və “həddindən artıq yoxsulluq içində yaşayan və ciddi 
maddi çətinlik ilə üzləşən” insanlardır. Təqsirnamədə onların yalnız olduqları, yerli dildə danışa 
bilmədikləri və öz maraqlarını müdafiə edə bilmədikləri vurğulanmışdır. Orqan qəbuledən 
tərəflərin əsasən İsraildən olduğu və qəbul edilən hər bir transplantasiya üçün 80000‐100000 arası 
pul ödənildiyi təsdiqlənmişdir.  
 
Prokurorlar, 2008‐ci ildə “Medicus” Klinikasında ən azı 30 qeyri‐qanuni böyrək çıxarıldığı və 
transplantasiya əməliyyatı aparıldığını təsdiqləmişdirlər.  
 
Klinikanın direktoru, uroloq Lütfi Dərviş mütəşəkkil cinayət və insan alverindən dolayı səkkiz il 
müddətinə azadlıqdan mərhum edilmişdir. Onun oğlu Arban isə yeddi il üç ay müddətinə, digər üç 
təqsirkar isə bir ildən üç ilə qədər azadlıqdan mərhum edilmişdirlər.  

 
Praktiki nümunə 3 (D) – Dilənçilik 
 

Tribunal Correctionnel de Nivelles – Dilənçilik ittihamı. 
 
Belçikanın Nivelles Cinayət Məhkəməsi‐Məhkəmə hökmünün tarixi: 25 yanvar 2013. 
 
İstismarın məqsədi: Məcburi dilənçilik.  
 
İstismarın məqsədi: Məcburi dilənçilik. Slovakiyada yaşayan macar vətəndaşının bəzi insanları di‐
lənçiliyə məcbur etmək üçün aldatdığı aşkarlanmışdır. Bu  insanlar, ağır dərəcəli əlil olduqlarından, 
yoxsul vəziyyətdə yaşadıqlarından və ya səhhətləri qaydasında olmadığından müttəhimin pis niy‐
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yətlərinə dözmək məcburiyyətində qalmışdırlar.  
 
İnsan alverçisi, ilk başlarda həmin insanları yaşadıqları yerdən uzaqlaşdırmaq üçün özünü onların 
qohumu kimi qələmə vermişdir. Daha sonra həmin insanlar müttəhimin mənzilində qalmağa (hət‐
ta dörd nəfər olmaqla onun maşınında gecələməyə) və Belçikadakı parkinq həyətlərindəki super‐
marketlərdə dilənməyə məcbur edilmişdirlər.  Onlar pul dilənmək üçün əlil arabalarında, əllərində 
plakatlarla həmin ərazilərdə tərk edilirdilər. Müttəhim, Slovakiyada əlil insanlar üçün verilən sosial 
müavinatlarla yanaşı, bu pulları da onların əlindən almışdır.  
 
İnsna alverçisi altı il müddətinə azadlıqdan mərhum edilmiş və 30000 avro məbləğində cərimə 
ödəməli olmuşdur. 
 
Aİ-nin insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı vebsaytı- qanunvericilikdə və presedent hüquqda 
mövcud məlumatlar– https://www.ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/. 

 

Praktiki nümunə 4 
 

Məqsəd: İnsan alveri ilə miqrant qaçaqmalçılığını bir‐birindən fərqləndirə bilmək.  
 

Müzakirə mövzuları:  
 İnsan alveri ilə miqrant qaçaqmalçılığı arasındakı fərqləri müəyyənləşdirmək.  
 Praktiki nümunədə göstərilən faktların insan alveri, yaxud miqrant qaçaqmalçılığına aid 

olduğuna qərar vermək və fərqləri izah etmək.  
 

İraqlı kürd miqrantlarının qaçaqçılığı ilə bağlı məhkəmə işi 
 

2012‐ci ilin dekabr ayında Belçikanın Löven şəhərindəki cinayət məhkəməsi müttəhimləri məhkum 
etmişdir. 2008‐ci ilin noyabrından, 2009‐cu ilin fevral ayına qədər İraqlı kürdlərin qaçaqçılığı ilə 
məşğul olan bir qrup, şəxsi maşınlardan və qatarlardan istifadə etməklə ən azı 16 dəfə İraqlı 
kürdləri öz regionlarından müxtəlif ölkələrə keçirtmişdirlər. Həmin şəxslər İtaliya və ya 
Yunanıstandan keçirilərək sığınacaq istəmək üçün Belçikaya, yaxud Norveç və ya İsçveçə  
gətirilmişdirlər. Səfər vaxtı onlarla yaxşı rəftar edilmiş və qaçaqçılar digər qaçaqçılıq 
şəbəkələrindən istifadə etmişdirlər. İtaliyadan Belçikaya olan nəqliyyat xərci adambaşına 1300‐
1500 avro təşkil etmiş və ödəmələr nəğd və ya Havala bank sistemi ilə edilmişdir. 
 
Bərabər İmkanlar üçün Dəstək və İrqçiliklə Mübarizə Mərkəzi 2012, İnsan alveri və qaçaqçılığı üzrə 
illik hesabat, səh. 73. 
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Praktiki nümunə 5 
 

Məqsəd: İnsan alveri qurbanlarına necə nəzarət olunduğunu və onlara nəzarət etmək üçün hansı 
metodlardan istifadə edildiyini müəyyənləşdirmək.  
 
Müzakirə mövzuları: 
 Müxtəlif nəzarət metodlarını müəyyənləşdirmək. 
 Bu praktiki nümunədə hansısa nəzarət metodunun olub‐olmadığını müzakirə etmək.. 
 Nəzarət metodları ilə Azərbaycandakı potensial insan alveri qurbanları arasındakı əlaqəni 

tapmaq və bu metodların insan alverçiləri tərəfindən istifadə olunub‐olunmaması barədə 
qərar vermək. 

 
Bosniya və Herseqovinadan olan işçilərlə bağlı məhkəmə işi. 
 
Bosniya və Herseqovina, Makedoniya və Serbiyadan olan 600 işçi Azərbaycanda “Serbaz” şirkətinə 
məxsus tikinti sahəsində çalışmışdırlar. İşçilər Azərbaycana turist vizası ilə gəlmiş və öz pasportlarını 
işəgötürənə verməli olmuşdurlar. Onların heç vaxt qanuni iş icazələri olmadığından qanunsuz 
miqrant işçiyə çevrilmişdirlər. Onların maaşı ya gecikdirilmiş, ya da kəsilmişdir(orijinal müqavilədə 
saata 6‐7 dollar yazılsa da, 2‐3 dollar məvacib almışdırlar).   2009‐cu ilin may ayından etibarən isə 
işçilər heç bir əmək haqqı  almamışdırlar.  
 
İşçilər darısqal  evdə yaşamış, gündə 12 saat işləmiş, iş yerində fiziki və şifahi təhdidlərə, eləcə də 
cəzalandırılmalara məruz qalmışdırlar. İşçilər, qaldıqları evi tərk etmək üçün icazə almalı 
olduqlarından, onların hərəkət azadlıqları da məhdudlaşdırılmışdır. Onlara iş yerindəki hansısa qəza 
ilə bağlı heç bir tibbi yardım göstərilməmişdir. İki miqrantın öldüyü barədə məlumat verilmişdir. 
İşçilər Azərbaycana şifahi şəkildə işəgötürmə prossesi aparan və adambaşına 600 dollar alan şəxsi 
agentliklər vasitəsilə gətirilmiş, pasportları müsadirə olunmuş və geri qaytarılmamışdır. 
Miqrantların əksəriyyəti turist vizası üçün ödənişi özləri etmiş,  sonradan onlara 30 gün ərzində 
yaşayış və ya iş icazəsi veriləcəyi vəd edilsə də, bu baş verməmişdir. Nəticədə,  işçilər Azərbaycanda 
qanunsuz yaşamışdırlar.  
 
“Heç vaxt yalnız işləmə” adlı hesabat -  Beynəlxalq Köləliklə Mübarizə Təşkilatının saytında 
mövcuddur:www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2011/n/never_work_alone.pdf. 
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Praktiki nümunə 6 
 

Məqsəd: “Travma” sözünün terminoloji tərifini bilmək və onun cinayət  təqibi ilə məşğul olan 
vəkillərlə bağlı nəticələrini anlamaq.   
 
Müzakirə mövzuları: 
‐ Travmanın təsiri nədir? 
‐ İnsan alveri qurbanlarının sağ qalmaq üçün qəbul etdikləri strategiyalar hansılardır? 
‐ Travmanın istintaq, cinayət təqibi və məhkəmə icraatına olan təsirləri barədə müzakirələr 

aparmaq.  
 

Cinayət təqibi ilə məşğul olan vəkillərlə bağlı nəticələr. 
 
Qurbanın davranışlarına aşağıdakılar daxildir:  
 
 Müstəntiq və ya prokurora qarşı düşmənçilik. Qurban, alverçini təhlükəyə atmaqla, özünə 

qarşı dərhal zorakılığa zəmin yaratmış olduğunu anlaya bilər. Buna səbəbdən, qurban, 
məhkəmə və hüquq‐mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etməkdən böyun qaçıra bilər; 

 İstintaq və cinayət təqibində aparılan əməkdaşlıqda uğursuzluq; 
 Yaddaş itkisi, yanlış məlumat və uyğunsuzluqlar aşağıdakılarla nəticələnə bilər:  
‐ Müxtəlif vaxtlarda qurbanın cavabında olan dəyişikliklər. 
‐ Detalları xatırlamaqda çətinlik çəkmək. 
‐ Travmatik hadisənin əsas detallarını xatırlamaq, lakin geyimin, otağın və ya avtomobillərin 

təsviri kimi periferik detalları xatırlamaqda çətinlik çəkmək. 
‐ Ən çox həyatı təhlükə daşıyan hadisələri fikrindən uzaqlaşdırmaq (məsələn, dissosiasiya kimi). 

 Yersiz özündən çıxmalar; 
 Davamlı travma və nəzarət vəziyyəyətindən çıxdıqdan sonra istiqaməti itirmək; 
 Aydın şəkildə təhlükəsiz şəraitdə olsa da, narahat olmağa davam etmək; 
 Gözləniləndən artıq fasilələr, istirahət və yuxuya ehtiyac duymaq; 
 Bərpa və xatırlama. Bir çox qurbanlar üçün başlarına gələn hadisəni götür‐qoy etdikdən sonra 

bərpa müddəti gəlir. Bu müddətdə qurbanlar hadisələri yenidən şərh edir, öz təcrübələrini 
gözdən keçirir, başlarına gələn hadisənin mümkün izahını tapmağa çalışır, yaxud hadisəni 
özləri üçün dəyərləndirirlər.   

 
BMTNCİ 2009, Cinayət ədaləti ilə məşğul olan vəkillər üçün insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 
təlimat kitabçası, Modul 3, səh.10. 
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Praktiki nümunə 7 
 

Məqsədlər: Uşaq alverinin müəyyən olunmuş elementlərini tanımaq.  
 
Müzakirə mövzuları: 
‐ Uşaq alveri böyüklərin alverindən necə fərqlənir? 
‐ Uşaq alveri ilə bağlı beynəlxalq və hüquqi fərqlər hansılardır? 
‐ Xüsusi olaraq uşaqlarla bağlı hansı beynəlxalq hüquqi sənədlər mövcuddur?  

 
Uşaq alveri ilə bağlı müəyyən olunan elementlər.  

 “Uşaq” termini 18 yaşından aşağı bütün şəxslərə şamil edilir; 
 Məcburi və ya məcburi olmamaqla, üçüncü şəxs və ya qrup vasitəsilə işəgötürmə, ötürmə, 

saxlama və ya qəbul;  
 Üçüncü şəxs və ya qrup, istismar məqsədilə işəgötürmə, yaxud bu kimi digər fəaliyyətlər təşkil 

edirlər;  
 Bugünə qədər hüquq‐mühafizə orqanları və prokurorluq bu məsələ ilə məşğul olduğundan, 

köçmə (yerdəyişmə)insan alverinin tərkib hissəsi kimi sayılmamışdır. Lakin, BƏT‐in182‐ci 
konvensiyanının3(a) maddəsində sadalanan köləlik formalarını və köləliyə bənzər adətləri 
insan alverindən ayırmaqvə ailələrindən ayrı düşən qurbanların lazımı yardım almalarını təmin 
etmək üçün, ölkə daxilində və ya ölkə sərhədləri boyunca yerdəyişmə amili minimal dərəcədə 
də olsa lazımdır.  

 İstismara aşağıdakılar daxildir: 
a) Köləliyin bütün formaları və ya köləliyə bənzə adətlər, uşaqların borc və təhkimçilik asılılığı, 
habelə məcburi və ya icbari əmək, o cümlədən uşaqlardan silahli münaqişələrdən istifadə edilməsi 
üçün onların məcburi və ya icbari surətdə cəlb edilməsi (182‐ci Konvensiya, Maddə 3(a)) ; 
b) fahişəliklə məşğul olmaq, pornoqrafik materialların istehsalı, yaxud pornoqrafik 
tamaşalar üçün uşaqdan istifadə etmə, onu cəlb etmə və ya təklif etmə (182‐ci Konvensiya, Maddə 
3(b));  
c) müvafiq beynəlxalq muqavilələrdə müəyyən edildiyi kimi, hüquqa zidd fəaliyyətlə məşğul olmaq 
üçün, xususilə, narkotik maddələrin istehsalı və satışı üçün uşaqdan istifadə etmə, onu cəlb etmə 
və ya təklif etmə (182‐ci Konvensiya, Maddə 3(b)); 
d)öz xarakterinə və ya yerinə yetirildiyi şəraitə görə uşaqların sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və ya 
mənəviyyatına ziyan vura biləcək iş ( 182‐ci Konvensiya, Maddə 3(d) və 138‐ci Konvensiya maddə 
3); 
e) İşəqəbul məqsədilə minimum yaşdan aşağı uşaqlar tərəfindən görülən iş (138‐ci Konvensiya 
maddə 2 və 7). 
 İşəgötürmə və yerdəyişmə (köçmə) vaxtı təhdid və ya gücdən, yaxud zorakılıq, dələduzluq, 
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oğurlama və ya aldatmanın digər formalarından istifadə etmək, yaxud səlahiyyətdən və ya 
qurbanın həssaslığından sui‐istifadə etmək kimi halların uşaqlarla bağlı məhkəmə işlərində 
təqdim olunmağına ehtiyac olmasa da, (böyüklərdən fərqli olararaq), uşaq alverinin güclü 
əlamətləri hesab olunurlar.  

 

Praktiki nümunə 8  
 

Məqsəd: Uşaqların necə istismar edildiyini bilmək.  
 
Müzakirə mövzuları: 
 Uşaq istismarı insan alverinin qurbanı olmuş böyüklərin  istismarından fərqlidirmi?  
 Uşaq istismarının hansı müxtəlif formaları vardır? 

 
“Romalı ata” ilə bağlı məhkəmə işi : Ölkə: Italiya. 
 
Məhkəmə:  Kassasiya Ali Məhkəməsi,  Cinayət bölməsi: Məhkəmə hökmünün tarixi: 6 oktyabr 
2010 
 

İstismarın məqsədi: Yetkinlik yaşına çatmayanlar vasitəsilə cinayət fəaliyyəti. 
 

Azyaşlı qızını ona məcburi oğurluq etdirən insanlara “satan” Romalı ata köləlik ittihamları ilə həbsə 
məhkum edilmişdir. O, qızını ona məcburi mənzillərdən oğurluq etdirən bir ailəyə 200000 avro 
məbləğinə “satmışdır”. Şikayətçinin həbsinə aparan hekayə, uşağa oğurluq “təlimi” keçirildiyini əks 
etdirən telefon danışıqları vasitəsilə ortaya çıxmışdır. Qızcığazı, həmçinin əgər o, cinayət başında 
yaxalanarsa, polisə insan alverinin qurbanı olduğunu, yaxud oğurluq etmək üçün satıldığını 
deməməsi, əksinə valideynləri tərəfindən uşaqlıqdan oğurluq etməyə məcbur edildiyini deməsi 
barədə hədələyiblər.  
 
Ali məhkəmənin hökmüylə hakimlər, Azadlıq Məhkəməsinin verdiyi qərarı təsdiqləyərək, işin 
içindən  çıxmaq üçün cibində rüşvət olaraq külli miqdarda pul gətirən atanı azadlıqdan məhrum 
etmək qərarı verdi. Atanın gətirdiyi bəhanə məhkəmə (Romada) hakimlərinin yoxlamasından keçə 
bilmədi. Uşağı qəbul edən ailənin başçısı tərəfindən ödənilən məbləğ isə sadəcə olaraq “ticarət 
predmeti kimi hesab edilən” yetkinlik yaşına çatmayan birinin satışı üçün qoyulan məbləğ idi. 
Beləliklə, köləliklə bağlı ciddi ittiham hökmü çıxarıldı.  
 
Aİ-nin isan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı vebsaytı. Aşağıdakı linkdən daxil ola bilərsiniz: 
https://ec.europa.eu/anti‐trafficking/legislation‐and‐case‐law‐case‐law/roma‐father‐case_en 
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Praktiki nümunə 9 
 

Məqsəd: İnsan alverinin uşaq qurbanlarından ən yaxşı şəkildə ifadə almağın yollarını bilmək.  
 
Müzakirə mövzuları: 
 Uşaq qurbanı kimi müsahibə etməlidir? 
 Uşaqları müsahibə edərkən hansı xüsusi tədbirlər görülməlidir? 
 Müsahibə zaman kimlər iştirak etməlidir? 
 Uşaq hər zaman ifadə verməlidirmi? 

 
Cinayət prossesində ən yaxşı sübutların əldə edilməsi (ABE): Qurbnaları və şahidləri ifadə etməklə, 
o cümlədən xüsusi tədbirlərdən istifadə ilə bağlı təlima kitabçası.  
 
ABE, uşaq şahidləri müsahibə etmək üçün ətraflı və tövsiyyə olunan bir prosedur təmin edir. 
Təlimat kitabçasında,  azyaşlı uşaqlar, fiziki məhdudiyyətli uşaqlar, yaxud psixoloji narahatçılığı 
olan uşaqlar ilə bağlı nəzərə alınmalı məsələlər olduqda və ya uşaqdan daha sonra müsahibə 
almaq lazım gəldikdə, şahidlə ilkin əlaqə və razılaşma ilə bağlı praktiki məsələlər əhatə olunur.   
 
 Ancaq uşaqların hüquqları və ehtiyacları ilə bağlı təlim keçmiş heyət potensial qurbanları 

müsahibə edə bilər. Mümkün və müfaviq olduğu zaman, uşaqlar öz həmcinsləri tərəfindən 
sorğu‐sual edilməlidirlər.   

 Mümkün olduğu qədər uşağın yaşına uyğun, oyuncaqlardan, kitablardan və oyunlardan ibarət 
bir ortam yaradın. 

 İnsan alveri təcrübəsi ilə bağlı olmayan mövzular barədə danışmaqla və ya fəaliyyətlərlə 
məşğul olmaqla (uşağın tanış olduğu mövzulardan danışmaq, oyunlar oynamaq) uşaqla 
ünsiyyət yaradın. 

 Atmosferi sadə və qeyri‐rəsmi şəkildə saxlayın. (istintaq abhavası yaratmayın, yaxud uşağın 
verdiyi cavablarda israrlı olmayın). Uşaq oyun oynadığı zaman onunla göz təmasında olmaq 
üçün döşəmədə oturmağı nəzərə alın.  

 Müvafiq və uşaqlara xoş olan bir dildən istifadə edin (terminləri uşağın anlaya biləcəyi bir 
dildə ifadə edin).  

 Nə isə izah edərkən uşağın başa düşəcəyi bir dildə izah edin (vizual vasitələrdən istifadəni 
nəzərinizdə saxlayın). Suallar uşağın yaşına və əqli qabiliyyətinə uyğun olmalıdır.  

 Uşağın öz cavablarını verə bilməyi üçün müsahibəni şərhə açıq suallarla başlayın. “Həmin şəxs 
səndən sui‐istifadə edibmi?” tipli suallardan qaçın və onun əvəzinə ”Həmin şəxs sənə nə 
etdi?” kimi daha açıq suallar verin.  

 Uşağın bütün bildiyini söyləməsi ilə bağlı hansısa bir əlamət olarsa, o zaman ətraflı məlumat 
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almaq üçün sorğunu davam etdirib, uşağa basqı etməyin. Unutmayın ki, uşaqlar məlumatı 
unuda, yaxud müsahibə götürən şəxsin eşitmək istədiyi bütün cavabları verdiyinə inan bilər.  

 Müsahibələr mümkün olduğu qədər valideynin iştirakı ilə aparılmalıdır. Mümkün olmadıqda 
isə təlim keçmiş psixoloq və sosial işçi kimi hüquqi qəyyum iştirak etməlidir.  

 Müsahibəni elə yekunlaşdırın ki, uşaq, bu işin öhdəsindən çox yaxşı gəldiyinə və nə zaman 
danışmaq istəsə, müsahibə götürənin hazır olduğuna inansın. 

 
Ədliyyə Nazirliyi (Birləşmiş Krallıq) 2011, Cinayət prossesində ən yaxşı sübutların əldə edilməsi: 
Qurbnaları və şahidləri ifadə etməklə, o cümlədən xüsusi tədbirlərdən istifadə ilə bağlı təlima 
kitabçası.  
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Əlavə 2 – Dəyərləndirmə/Qiymətləndirmə 
 

Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı hakimlər və  
prokurorlar üçün keçirilən təlim 

 
Təlimin dəyərləndirilməsi 
 
 Təlimin tarixi:______________ 
 
 Təlimçi(lər):_______________ 
 
1. Təlimin məqsədləri nə dərəcədə aydın müəyyən olunmuşdur?   

o Çox yaxşı 
o Yaxşı 
o Daha yaxşı və ya daha pis ola bilərdi 
o Pis  
o Çox pis  

 
2. Mövzular müvafiq şəkildə əhatə olunmuşdurmu?  

o Bəli 
o Xeyr 
o Bilmirəm 

 
3. Təlim  peşəkar həyatınız üçün faydalı olduvə öz sahənizdə daha da səmərəli fəaliyyət 

göstərməyiniz üçün sizə hansısa bir töhfə verəcək. 
o Bəli, tamamilə razıyam 
o Bəli, razıyam 
o Neytralam 
o Xeyr, razı deyiləm  
o Xeyr, qətiyyən razı deyiləm 

 
4. Təlimin məqsədlərinə nail olundu. 

o Bəli, tamamilə razıyam 
o Bəli, razıyam 
o Neytralam 
o Xeyr, razı deyiləm  
o Xeyr, qətiyyən razı deyiləm 
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5. Təlimçi(lər) mövzu barədə məlumatlı idi(lər). 
o Bəli, tamamilə razıyam 
o Bəli, razıyam 
o Neytralam 
o Xeyr, razı deyiləm  
o Xeyr, qətiyyən razı deyiləm 

 
6. Hər bir modul üzrə kifayət qədər vaxt ayrılmışdı. 

o Bəli, tamamilə razıyam 
o Bəli, razıyam 
o Neytralam 
o Xeyr, razı deyiləm  
o Xeyr, qətiyyən razı deyiləm 

 
7. İştirakçılarda təlimdə fəal və interaktiv iştirak üçün həvəs yarandı.  

o Bəli, tamamilə razıyam 
o Bəli, razıyam 
o Neytralam 
o Xeyr, razı deyiləm  
o Xeyr, qətiyyən razı deyiləm 
 

8. Təlim materialları qənaətbəxş idi? 
o Bəli 
o Xeyr 
o Bilmirəm 
 

9. Təlimlə bağlı nəyi bəyəndiniz?  
 
10. Təlimdə nəyi təkmilləşdirmək lazımdır? 
 
Rəylər: 
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Əlavə 3 – Səhnələşdirilmiş məhkəmə 
 

Məqsəd:  
 
Təlimlə bağlı “real həyat” elementlərini özündə əks etdirən məhkəmə işini simulasiya etmək. 
 

Məqsədlər:  
 
 Travmadan əziyyət çəkən qurbanlardan ifadə almağın nəticələrini anlamaq.  
 Travma ilə bağlı faktorları tanımaq.  
 İnsan alverinin “vasitələrini” tanımaq.  
 Qurbanın məxfiliyinin və gizliliyinin əhəmiyyətini anlamaq.  
 İnsan alverçiləri tərəfindən istifadə olunan nəzarət metodlarını tanımaq.  
 İnsan alveri prossesinin tərkib elementlərini bilmək və məhkəmə işinin insan alverinin 

beynəlxalq tərifi ilə nə zaman uyğunlaşdığına qərar vermək.  
 Cəzalandırılmama müddəasının hüquqi nəticələrini və əhəmiyyətini anlamaq.  
 Qurbanların hüquqlarının diqqət mərkəzində saxlandığı yanaşmanın əhəmiyyətini, o 

cümlədən qurbanın hüquq və ləyaqətinə hörmət etməyin vacibliyini anlamaq. 
 
Praktiki nümunə: 
 

Məhkəmə işi, fahişə alveri məqsədi ilə Litvadan Azərbaycana gətirilən və fəaliyyətlərinə R və İ adlı 
iki iştirakçı tərəfindən nəzarət olunan fahişələrlə bağlıdır. Onların istintaqı zamanı polis, bir sıra 
litvalı qadından ölkəyə açıq‐aşkar fahişəliklə məşğul olmaq üçün gəlmələri barədə ifadə almışdır. 
Lakin, onlardan heç biri sonradan tələb olunan şəkildə işləməyi gözləmirdilər.  
 
Litvadan 2011‐ci ilin noyabr ayı ilə 2012‐ci ilin sentyabr ayları arasında gəldiyini deyən dörd yetkin 
qadın var idi. Qadınlar,  ölkəyə gəlişlərində müxtəlif yerlərdə onları qarşılayan, onların yol 
xərclərini ödəyən şəxslərin olduğunu və daha sonra həftədə 5 və ya altı dəfə, gündə bir neçə saat 
işləməklə qazandıqları pulun külli miqdarını həmin şəxslərə ödədiklərini bildirmişdilər.  
Qadınlardan öz istəklərinə zidd olaraq, sərxoş müştərilərə xidmət göstərmək, habelə bəzi hallarda 
öz istəklərinə zidd olaraq heyzli günlərdə də işləmək tələb olunurdu. Haqqında şikayət olunan hər 
iki şəxs qadınları fahişəxanalara aparmışdırlar.  
 
Qadınlardan biri öz şəxsi telefonu ilə qaynar xətti yığmış və öz çətin vəziyyətini izah etmişdir. 
Həmin vaxtı ordan keçən bir adam, vəziyyətdən narahat olaraq qadından telefonu alıb, operator 
ilə danışmışdır. Nəticədə, hadisə yerini araşdırmaq üçün polis əməkdaşları göndərilmişdir. X adlı 
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qadının polisə verdiyi bəyanat daha böyük istintaqın başlamasına səbəb olmuşdur.  
 
X adlı qadın polisə, onun iki bacı olan əmisiqızlarının da fahişəliklə məşğul olmaq üçün ölkəyə 
gəlmək üzrə olduğunu bildirmiş və nəticədə, kəşfiyyat əməliyyatı başladılmışdır. Qadınlar ölkəyə 
çatan zaman İ adlı şəxs tərəfindən qarşılanmışdırlar. Onlar həmin şəxsdən əmisiqızlarının başına nə 
gəldiyini soruşmuşdurlar. “İ” isə cavabında X adlı qadının başqa yerdə işlədiyini bildirmiş və 
qadınları digər iki fahişənin və bir kişinin onları gözlədiyi mənzilə aparmışdır. Qısa müddət sonra 
”R” da həmin mənzilə gəlmişdir.  
 
Ertəsi gün, “İ” və “R” qadınlar üçün yemək gətirmişdir. Keçəl bir adam gəlib qadınlara onların 
sahibi olacağını, X adlı qadının da “İ” tərəfindən ona satıldığını və ya satılmaq üzrə olduğunu 
bildirmişdir. Kəşfiyyat əməliyyatı davam etməkdə idi və “İ” və “R” adlı şəxslərin müxtəlif qadınları 
fərqli yerlərdəki fahişəxanalara apardığı görülmüşdür.  
 
“İ” adlı şəxs həbs olunmuş və cüzdanından üç ədəd 20 dollarlıq əskinaz tapılmışdır. Bununla da, 
polis pulların ona qadınlar tərəfindən bir gün əvvəl fahişəliklə bağlı verildiyini müəyyən edə 
bilmişdir. Onun evində 4315 dollar məbləğində nağd pul, Albaniya və Litvaya böyük məbləğdə 
nağd ödəmələr və pul köçürmələri edildiyini aşkarlayan bank sənədləri və bir sıra saxta şəxsiyyət 
vəsiqələri tapılmışdır. Həmçinin, hər iki iştirakçının eyni mənzildə yaşadığını göstərən yazışmalar 
da aşkar olunmuşdur. Mənzildə, həmçinin saxta məşğulluq sənədləri və gəlirin 25 faizinin 
qadınlara, 75 faizinin isə bu qadın tacirlərinə düşdüyünü göstərən müxtəlif fahişələrlə bağlı  çoxlu 
sayda iş qeydləri tapılmışdır.  
 
“R” həbs olunanda onun üzərində 400 dollara yaxın pul tapılmışdır. Onun evində axtarış aparan 
zaman, Albaniya və Litvaya böyük məbləğdə nağd ödəmələr də daxil olmaqla, yüksək məbləğlər 
üzrə əməliyyatlar aparıldığını göstərən bank sənədləri, habelə fahişələrin iş qrafiki aşkar 
olunmuşdur.  
 
Dindirilmə zamanı “İ”, öz sevgilisinin fahişəlikdən qazandığı pullarla ona kömək etdiyini və 
sevgilisinin onun yeganə gəlir mənbəyi olduğunu bildirmişdir. O, hansısa qadının fahişəlik etmək 
məqsədilə ölkəyə gəlişini təşkil etməsini təkzib etmişdir. Lakin, o, bəzi fahişələri tanıdığını qəbul 
etsə də, həmin qadınların onun üçün işlədiyini inkar etmişdir.   
 
Dindirilmə zamanı “R”, çox yaxşı hazırladığı ifadəsində, heç vaxt bilərəkdən fahişələri işə 
aparmadığını, sadəcə olaraq tanımadığı qadınları öz avtomobili ilə apardığını bildirmişdir. “R”, bu 
qədər pulu işləyərək yığdığını və pulu Albaniyaya litvalı bir dostunun adından göndərdiyini və ya 
köçürdüyünü iddia etmişdir.  
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Qadınların ölkəyə fahişəlik məqsədilə gəldiyi qəbul olunmuş və nəticədə, onlar heç bir şəkildə 
yoldan çıxarılmamışdırlar. Sadəcə olaraq qadınlar, onlardan tələb olunan iş şərtləri ilə bağlı olaraq 
zorakılığa məruz qalmışdırlar. Ortada, insan alveri ilə bağlı ciddi dərəcədə planlaşdırma və 
təşkilatçılıq, bəzi sübuta söykənən təhdid halları, qeyri‐insani davranış, qadınların azadlıq 
məhdudiyyəti və onların pasportlarının müsadirəsi mövcuddur.  

 
Hazırlıq:  
 
Səhnələşdirilmiş məhkəmənin metodologiyasının və gedişat prossesini izah edin, iştikakçıları paylama 
materialları və lazımi məlumatla təmin edin, o cümlədən onların suallarını cavablandırın.   
 
Prosedur:  
 
Səhnələşdirilmiş məhkəmə daxilində əhatə olunan məqsədləri təmin etmək məqsədi ilə hər bir işti‐
rakçı üçün rollar müəyyən etmək. 
 
Səhnələşdirilmiş məhkəmə üçün aşağıdakı rolları təyin edin:  

 İnsan alverinin qurbanı 
 Cinayət təqibini həyata keçirən hüquqşünas 
 Müdafiəçi vəkil 
 Hakim  
 Qurbanı təmsil edən vəkil və qeyri‐hökumət təşkilatı 

 
İştirakçılara səhnələşdirilmiş məhkəmədəki rolları ilə bağlı məlumat veriləcək və onlar cinayət‐ədliyyə 
sistemində qurbanın hüquqları ilə bağlı kurrikulum və təlimat kitabçasındakı əsas məsələlərlə tanış ol‐
malı olacaqlar.  
 
Səhnələşdirilmiş məhkəmə: 
Müvafiq təlim otağında səhnələşdirilmiş məhkəmənin başlanması. 

 
Müzakirə: 
Səhnələşdirilmiş məhkəmənin yekununda, məhkəmədə iştirak edən iştirakçılar öz fikirlərini bildirə‐
cəklər. Daha sonra, təlimçi səhnələşdirilmiş məhkəmənin bütün aspektləri ilə bağlı müzakirəyə rəh‐
bərlik edəcək və qabaqcıl təcrübəni, habelə hansı prosedurlara əməl etmək lazım olduğunu vurğula‐
yaraq müzakirəni yekunlaşdıracaqdır. 
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Paylama materialları 

Paylama materialı 1 – Beynəlxalq qanunvericilik 
 
Təqsirləndirilən şəxslər: Kunarac, Kovac və Vukovic(Məhkəmə işi: No IT‐96‐23 (22 fevral 2001) və IT‐
96‐23/1‐T(12 iyun 2002) (Apellyasiya Palatası)). 
1992‐ci ilin aprel ayından, 1993‐cü ilin fevral ayına qədər Serbiyanın Foça adlanan ərazisində silahlı 
münaqişə baş vermişdir. Münaqişənin birbaşa nəticəsi olaraq, qeyri‐serb və müsalman əhalisi, 
xüsusən də qadınlar öldürülmüş, təcavüzə və ya pis rəftara məruz qalmışdırlar. 22 fevral 2001‐ci ildə 
Məhkəmə Palatası, “K”, “K” və “V” adlı şəxsləri insanlığa qarşı təcavüz, köləlik, işgəncə kimi 
cinayətlərdən, habelə təcavüz və işgəncəyə görə hüquq və müharibə qaydalarını pozmalarından 
dolayı təqsirkar bilmişdir.  
 
Keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı, mülkiyyət hüququna aid hansısa və ya bütün 
səlahiyyətlərlə bağlı təcrübəyə əsaslanaraq,“köləliyin” ənənəvi anlayışının artıq köləliyin bir sıra 
müasir formalarını da əhatə etdiyi nəticəsinə gəlmişdir. Onlar, “köləlik”  ifadəsinin tərifinin 
“beynəlxalq qanunvericiliyin digər sahələrində rast gəlinən məcburi və ya icbari əmək, yaxud kölə 
ticarəti və köləlik, ya da köləliyin ənənəvi, bəzən isə fərqli anlayışlarına”  nisbətən daha geniş mənanı 
ifadə edə biləcəyini müşahidə etmişdirlər.  
 
Van der Mussele, Belçika(AİHM, ƏrizəNo. 8919/90). 
Belçikalı vəkil, öz təlimi çərçivəsində təmin etdiyi pulsuz hüquqi xidmətlərin AİHM‐nin 4‐cü 
maddəsinin pozuntusu olduğunu iddia etmişdir. Məhkəmə iddianı rədd etsə də, məcburi əmək 
pozuntusunun hər bir elementini təhlil etmişdir.  
 
Məhkəmə, BƏT‐nin “Məcburi və ya İcbari Əmək haqqında” 29‐cu konvensiyasında verilən tərifi əsas 
götürmüşdür. 29 saylı Konvensiya, məcburi əməyi aşağıdakı kimi müəyyən edir: “cəza vermək hədə‐
qorxusuyla hər hansı bir şəxsin boynuna qoyulan hər cür iş və ya xidmət, həmin şəxs özü bu iş üçün 
könüllü şəkildə müraciət etməyibsə, icbari və ya məcburi hesab edilir.” Məhkəmə, AİHM‐in 4‐cü 
maddəsini şərh etmək üçün bu terminoloji tərifdən başlamaq lazım gəldiyini qeyd etmişdir.   
 
Faktiki razılığa baxmayaraq, məqsədə nail olmaq üçün işçi tərəfindən yerinə yetirilən öhdəliklərlə, 
qarşıya qoyulan məqsəd arasında əsaslı və ya əsassız tarazsızlıq olarsa, bu halda məcburi və ya icbari 
əməyin mövcudluğundan söz gedə bilər. Bu tərif, “borc əsarəti” ifadəsinin tərifini xatırladır və 
məhkəmələr,  işin şəraiti və obyektiv şərtləri ilə bağlı faktiki subyektiv razılıqla yanaşı, daha ətraflı 
məlumatlara nəzər salmalıdır.  
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Siliadin, Fransa (AİHM, Ərizə No. 73316/01). 
Ərizəçi, əmək istismarı məqsədilə aldadılaraq Toqodan Fransaya gətirilən 15 yaşlı bir qız idi. Bu, 
AİHM‐nin, AŞ‐ın Konvensensiyasına, ümumiyyətlə, AİHK‐nin 4‐cü maddəsinə əsasən insan alveri ilə 
bağlı verdiyi ilk qərar idi. Məhkəmə, həmin vaxt yetkinlik yaşına çatmayan ərizəçinin, AŞ 
Konvensiyasının 4‐cü maddəsinə əsasən qulluqçu kimi saxlanılaraq, məcburi əməyə məruz qaldığını 
bildirmişdir.  
 

Məhkəmə birmənalı şəkildə bildirmişdir ki, “o, ölkələrin müsbət öhdəliklərinin olması ilə bağlı 
müddəaya [4‐cü madddə], habelə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3‐cü maddəsinə əsasən, 
4‐cü maddədə göstərilən fəaliyyətləri cəzalandırmaq üçün cinayət‐hüquq normalarını qəbul etmək 
və təcrübədə onları tətbiq etmək kimi  müddəalara əməl edir.” 
 
Rantsev,Kipr və Rusiya(Ərizə No. 25965/04). 
Bu məhkəmə işi, Kiprə sənətçi vizası (gecə klublarında məcburi fahişəlik etmək məqsədilə  qadınları 
ölkəyə gətirmək üçün insan alverçiləri tərəfindən istifadəsinə görə tanınan  viza) ilə daxil olan rus 
vətəndaşı  xanım Ratnseva ilə bağlıdır. Qadın, işlədiyi gecə klubundan qaçsa da,  “işəgötürəni” onu 
taparaq, viza qaydalarını pozduğuna görə deportasiya olunması üçün polis şöbəsinə gətirmişdir. Polis 
şöbəsində keçirilən bir neçə saatdan sonra, polis onu deportasiya etməyərək, qadını polis şöbəsindən 
götürmələri üçün iddia olunan alverçilərlə əlaqə saxlamış, onlar da gəlib qadını götürmüşdürlər. Bir 
neçə saat sonra xanım Rantseva bir binanın qarşısındakı səkidə bir kişi tərəfindən ölü olaraq 
tapılmışdır.  
 

Ərizəçi (xanım Rantsevanın atası), qızının ölümünü və insan alverinin səbəbkarlarını araşdırmaqda, 
habelə qızını müdafiə etməkdə Kipr dövlət orqanlarının öz işlərinin öhdəsindən lazımı qayadada 
gəlməmələri barədə şikayət etmişdir.  
 
Məhkəmə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında açıq‐aydın şəkildə göstərilməsə də,  yekdilliklə, 
insan alveri ilə bağlı bu təcrübənin 4‐cü maddəyə (köləlik, əsarət və məcburi əməyin qadağan 
edilməsi)  uyğun gəldiyini aşkar etmişdir. Məhkəmə, həmçinin insan alveri ilə bağlı bütün məsələləri 
daha ətraflı nəzərdən keçirmiş və bu baxımdan ölkələrin üzərinə düşən öhdəliklərə aydınlıq 
gətirmişdir.  
 

Məhkəmə öz hökmündə, 2‐ci Maddənin (effektiv istintaq aparmaqla bağlı Kipr tərəfindən prosessual 
öhdəliyin pozulması) ; üç tərəfdən 4‐cü Maddənin (müvafiq hüquqi və inzibati baza yaratmaqla bağlı 
Kipr tərəfindən prosessual öhdəliyin pozulması; müdafiə tədbirlər görməklə bağlı Kipr tərəfindən 
müsbət öhdəliyin pozulması; insan alveri üzrə istintaq aparmaqla bağlı Kipr və Rusiya tərəfindən 
prosessual öhdəliyin pozulması) ; 5(1)‐ci Maddənin (Kipr tərəfindən ,insan alverçilərinin polis 
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mənqəsində gəlib xanım Rantsevanı götürmələrinə qədər onun məntəqədə saxlanılması və daha 
sonra ölümündən əvvəl xanım Rantsevanın mənzildə saxlanılması nəticəsində yaranan qanun 
pozuntusu) pozulduğuna qərar vermişdir.  
 
Bu, istismar məqsədilə insan alverinə məruz qalan, lakin faktiki olaraq istismara məcbur edilməzdən 
əvvəl insan alverçilərinin əlindən qaçan, o cümlədən  köləlik, qulluçuluq, yaxud icbari və ya məcbur 
əmək kimi təsnifata aid olan şəxslər üçün son dərəcədə əhəmiyyətli bir məhkəmə işidir. İnsan 
alverinin özünün AİHK‐nın 4‐cü maddəsinə əsaslandığını aşkar edən məhkəmə, potensial insan alveri 
qurbanları, o cümlədən insan alverinin qurbanı olmuş şəxslər üçün müvafiq müdafiə tədbirlərinin 
mövcud olması məqsədilə, AİHK‐nın 4‐cü maddəsinə əsasən ölkələrin öhdəliklərini xüsusi qeyd 
etmişdir.  
 
Rantsevlə bağlı cinayət işində məhkəmə, AŞ‐a üzv ölkələrin insan alverinin qurbanları ilə bağlı üç 
müsbət öhdəliyinin olduğunu bildirmişdir: 
 

 İnsan alverçilərini cəzalandırmaq məqsədilə hazırlanmış hüquqi və inzibati strukturun olması; 

 İnsan alverinin qurbanı olmuş və ya qurban olmaq riski daşıyan şəxlərin müdafiəsi; habelə 

 İnsan alveri ilə bağlı fəaliyyətlərin araşdırılması və mümkün olarsa, insan alverçiləri ilə bağlı 
cinayət təqibinin aparılması. 

 
C.N., Birləşmiş Krallıq (Ərizə No. 4239.08). 
Bu məhkəmə işi, məişət qulluqçuluğu məqsədilə saxlanılan bir qadınla bağlıdır. Bu, məhkəmənin 
köləlik, məcburi əmək və qulluqçuluqla  bağlı qadağanıın pozulmasına (AİHK‐nın 4‐cü maddəsi) dair 
verdiyi dördüncü hökmdür. Uqandadan olan ərizəçi, cinsi və fiziki zorakılıqdan qurtulmaq üçün 
Birləşmiş Krallığa gəlmişdir. Onun Birləşmiş Krallığa gəlməyinə kömək edən qohumu, qadının 
sənədlərini və pasportunu birdəfəlik əlindən almışdır. Qadın, ayda sadəcə bir dəfə günorta vaxtı 
istirahəti olmaqla, gecə‐gündüz yaşlı bir cütlük üçün işləyirdi. Qadının aldığı əmək haqqı onun 
qohumuna verilir, qohumu isə həmin pulları saxlayaraq çox az hissəsini ərizəçiyə verirdi.  
 
Məhkəmə, AİHK‐nın 4‐cü maddəsinin, “bu maddəyə əsasən insanların hüquqlarının pozulmasına dair 
əsas şübhə olub‐olmamasını” araşdırmaq üçün dövlətlərin üzərinə prossesual öhdəlik qoyduğunu 
bildirmişdir (69‐cü bənd). Həmin vaxtda, Birləşmiş Krallıqda qüvvədə olan hüquqi müddəalar, 
Konvensiyanın 4‐cü maddəsinə zidd olan davranışlara qarşı praktiki və effektiv müdafiəni  təmin 
etmək üçün qənaətbəxş deyildi.  
 

Məhkəmə, məişət qulluqçuluğunun insan alverindən və istismardan fərqli, xüsusi bir cinayət 
olduğunu bildirmişdir. Məişət qulluqçuluğuna, zorakılığın həm açıq və həm də gizli formaları daxil 
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olmaqla, dinamiklərdən ibarət mürəkkəb struktur aiddir. Bu cür davranışlarla əlaqədar olan  
şikayətlərlə bağlı hərtərəfli istintaq aparmaq üçün bir fərdin digərinin nəzarəti altına müxtəlif gizli 
yollarla düşə bilməsini anlamaq tələb olunur.    

 

Paylama materialı 2 – İnsan alveri vasitələri 
 

İnsan alveri vasitələri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 
 

Güc tətbiqinə, təhdid, güc və ya zorakılığındigər formalarından istifadə aiddir. Təhdid qurbana və 
ya onun hansısa ailə üzvünə qarşı ola bilər.  
Zorakılığa, güc və ya təhdiddən istifadə, habelə güc və ya təhdidin qeyri‐zoraki və psixoloji 
formalarından istifadə aiddir.  
Qaçırma, kiminsə öz istəyi olmadan məcburi şəkildə harasa aparılmasıdır və bura, uşağın 
məcburən öz valideyninin əlindən alınması da aiddir. “Qaçırma” sözünün insan alveri ilə bağlı 
xüsusi bir tərifi yoxdur.  
Dələduzluq, kimisə aldatmaq və ya kiməsə yalan demək, yaxud kiməsəgörüləcək işin və ya 
xidmətin mahiyyəti və ya şərtləri ilə bağlı yanlış məlumat vermək kimi (məsələn, qanuni iş təklifi, iş 
şərtləri, və şəxsin öz yaşadığı yeri tərk etmək azadlığının olması ilə bağlı vədlər, yaxud şəxsin 
istismarına aparan digər hallar) başa düşülür. 
Səlahiyyətdən və ya qarşı tərəfin həssaslığından sui-istifadə, hadisəyə cəlb olunan şəxsin, digər 
şəxsdən sui‐istifadə etməsindən savayı, real məqbul alternativinin olmadığı istənilən növ vəziyətə 
deyilir.  
Bir şəxsin başqa bir şəxsə nəzarət etməsi üçün ona verilən ödəmə və ya başqa xeyir vasitələri,  

insan alverçisinin, qurbandan istifadə etməsi üçün başqa bir şəxsə ödəniş və ya başqa cür xeyir 
verdiyi vəziyyətə deyilir. 

 

Paylama materialı 3– İstismar formaları 
 

İnsan alverinin məqsədi qurbanı istismar etməkdir və buna görə də, istismar, insan alverinin 
əsas elementi hesab olunur.  
 

Məcbur əmək (köləlik):““BMT‐nin insan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Protokolunda insan 
alverinin tərifi yoxdur, o cümlədən AİHK‐nın 4‐cü maddəsində də məcburi və ya icbari əməyin tərifi 
verilmir. “Məcburi əmək” ifadəsinin tərifi, BƏT‐nin “Məcburi əmək haqqında” 29 saylı 
Konvensiyasında (1930) verilmişdir.  Bu tərif,  Belçikada Van der Mussele ilə bağlı məhkəmə işinin 
qərarında tanınmış və daha sonra AŞ konvensiyasında “məcburi əmək” ifadəsinin tərifi üçün əsas 
götürülmüşdür. 
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Məşiət qulluqçuluğu, istismarın çətinliklə aşkar olunan gizli bir formasıdır. Məişət qulluqçuluğu 
məqsədilə həyata keçirilən insan alveri bir sıra fərqli situasiyaları əhatə etsə də, onların hər birinin 
aşağıdakı kimi ümumi xüsusiyyətləri vardır: hansısa bir fiziki şəxsə xidmət göstərmək öhdəliyi və 
asılılığı,aşağı məvacib və ya əmək haqqının olmaması, istirahət günlərinin olmaması, psixoloji və ya 
fiziki zorakılıq, məhdud hərəkət azadlığı və ya hərəkət azadlığının olmaması, o cümlədən şəxsi 
həyatın olmasının qeyri‐mümkünlüyü.  
 

Cinsi istismar, əsasən, köləlik şəraitində saxlanılan və istismar olunan qadın və uşaq qurbanlara 
təsir göstərir.Cinsi istismara, barlarda, masaj salonlarında, eskort‐xidmətlərdə, şəxsi evlərdə, 
fahişəxanalarda, mehmanxanalarda fahişəlik etmək, o cümlədən pornoqrafiya və məcburi nigah 
daxildir.  
 

“Köləlik” ifadəsinin tərifi, “Köləlik haqqında” 1926‐cı il Konvensiyasında bu şəlidə verilir:“Köləlik, 
insanın elə vəziyyəti və ya halıdır ki, ona münasibətdə mülkiyyət hüququna xas olan bir neçə və ya 
bütün səlahiyyətlər həyata keçirilir.” 
 

Köləliyə bənzər adətlər, beynəlxlaq qanunvericilikdə müəyyən olunmuş borc əsarəti, istismar 
məqsədilə uşaqların satılması, təhkimçilik, o cümlədən nigahın məcburi formalarını əhatə edir. 
Bütün bunlar, “Köləliyin ləğv olunması haqqında əlavə Konvensiya”da göstərilən xüsusi qadağalara 
uyğundur.  
 

Daxili orqanların çıxarılması: “BMT‐nin insan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Protokolunun 3(a) 
maddəsində insan alverinin bir növü kimi müəyyən olunur, AŞ Konvensiyasının 4(a) maddəsində 
isə “orqanların çıxarılması” istismarın bir forması kimi göstərilir.  
 

Dilənçilik: Nə “BMT‐nin insan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Protokolunda, nə də AŞ 
Konvensiyasında “dilənçilik”lə bağlı heç bir istinad yoxdur. Lakin, Direktivin 2‐ci maddəsində 
“dilənçilik” istismarın bir forması kimi müəyyən olunur və bildirilir ki, “Bu Direktiv daxilində, 
məcburi dilənçilik , BƏT‐nin “Məcburi və icbari əmək haqqında” 1930‐cu il 29 saylı 
Konvensiyasında müəyyən olunan məcburi əmək və ya xidmətlərin bir forması kimi başa 
düşüləcəkdir.” 
 

Məcburi və ya zorla nigaha, heç bir beynəlxalq hüquqi sənəddə birbaşa istinad olunmur. Lakin, 
məcburi nigahın insan alverinə aid olub‐olmamasını müəyyən edən amilllərə, güc, fırıldaqçılıq və 
zorakılıqdan (iqtisadi və/ və ya cinsi) istifadə, habelə həssas tərəfdən potensial sui‐istifadə halları 
daxildir. 
 

Qanunsuz övladlığa götürmə:AŞ‐nın İzahedici Hesabatının 94‐cü bəndində qeyd olunur 
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ki,“Qanunsuz övladlığa götürmənin “Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyəbənzər  adətlərin və 
institutların ləğv olunması haqqında” Əlavə Konvensiyanın 1‐ci maddəsində müəyyən olunan 
köləliyə bənzər adətlərə uyğun gəldiyi yerlər, bu konvensiya çərçivəsinə də aiddir.  
 
Uşaqların istismarı; 
İnsan alverinin uşaq qurbanı olmuş uşaqlar istismarın müxtəlif formalarına aid edilir. Onlar, son 
dərəcə ağır iş şəraiti olan yerlərdə, tikinti sahələrində və ya evlərdə məşiət qulluqçusu kimi, 
küçələrdə dilənçi uşaq kimi, müharibələrdə uşaq əsgər kimi, habelə fermalarda, səyahət 
agentliklərində, restoranlarda və otellərdə işləməyə məcbur edilə bilərlər. Bəziləri 
isə,fahişəxanalarda və striptiz klublarda, yaxud eskort və masaj salonlarında işləməyə məcbur 
edilirlər.  
 
Uşaqlar da böyüklərin məruz qaldıqları istismar formaları ilə üzləşə bilərlər. Lakin, xüsusi olaraq 
uşaqların seçildiyi və getdikcə buna tələbatın artdığı konkret istismar formaları vardır. Bura, uşaq 
pornoqrafiyası, məcburi nigah, qanunsuz övladlığa götürmə, habelə cibgirlik də daxil olmaqla digər 
cinayət fəaliyyətləri aiddir.  
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Paylama materialı 4 – Nəzarət metodları 
 

Nəzarət, qismən zorakı olmaqla, müxtəlif mexanizmlərlə həyata keçirilir.Hər bir mexanizm digərin-

dən ayrılıqda istifadə olunsa da, əksər hallarda qurban üzərində faktiki və psixoloji məhkumluq tə-

siri yaratmaq üçün birlikdə istifadə olunurlar.  
 

Borc əsarəti: Qurbandan, başqa bir ölkəyə və ya regiona gəlmək üçün aldığı borcu qaytarmaq tələb 
olunur. 
 

Təcrid etmə, aydın şəkildə qurbanlara nəzarət etmək, xüsusən də, onların düşdükləri vəziyyətdən 
xilas olmamalarını təmin etmək üçün istifadə olunur. 
 

Zorakılıq göstərmə və ya bu barədə təhdid etmə,  bəzi hallarda qurbanlara nəzarət etmək, xüsusən 
də, onların düşdükləri vəziyyətdən xilas olmamalarını təmin etmək üçün istifadə olunur. 
 

Ailənin üz döndərməsi:insan alverçiləri, qurbanlara onların ailələrinə və ya yaşadıqları icmaya, on‐
ların fahişəliklə məşğul olduğunu və ya məcburi əmək şəraitində işlədiklərini bildirəcəklərini deyir‐
lər.  
 

Sənədlərin müsadirəsi və ya məhv edilməsi: qurbanın sənədlərinin insan alverçisi tərəfindən müsa‐
dirəsi və ya məhv edilməsi, onların düşdükləri vəziyyətdən xilas olmalarını demək olar ki, müm‐
künsüzə çevirir.  
 

Maliyyə qəsbi:maliyyə vəsaiti istismar və nəzarətin əsas metodudur.  
 

Əmək haqqının ödənilməməsi: miqrantların insan alverinə məruz qaldığı və ümumiyyətlə, dövlət 
orqanları tərəfindən ilkin olaraq qaçırılma məsələsi, habelə əmək və yerli immiqrasiya qanunverici‐
liyinin pozuntusu kimi nəzərə alındığı,  məcburi əməyə cəlb etmək məqsədə insan alverinin həyata 
keçirildiyi hallar.  
 

Azadlığın itirilməsi:şəxsinhərəkət etmə azadlığının məhdudlaşdırılması və ya  əlindən alınması, ya‐
xud qurbanın binalarda xüsusi saxlanma yerlərində saxlanılması. 
 

Dövlət orqanlarının üz döndərməsi: Qurbanlarındeyilənləri etmədikləri təqdirdə, müvafiq dövlət 
orqanlarını məlumatlandırmaq və onları həbs etdirməklə hədələnməsi.  
 

Maddələrdən asılılığın başladılması: ilkin olaraq, qurbanlar aludə olana qədər onlara məcburi şəkil‐
də narkotik vasitələr və ya spirtli içkilərin verilməsi.  
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Paylama materialı 5 – Müsahibə götürmək bacarıqları 
 

Qurbanlar və şahidlərdən müsahibəgötürmək üçün əlavə bacarıqlar.   

 Sorğu‐sual etmə bacarığı (“dindirilmə” bacarıqlarının əksinə olaraq, həssas qurban və ya 
şahidin müvafiq şəkildə sorğu‐sual olunması ilə bağlı hansısa xüsusi bir sübutun olması); 

 Fəal dinləmə bacarığı;  

 Müşahidə etmə bacarığı: stress, narahatlıq, qorxu və s. kimi halları tanımaq və düzgün 
reaksiya vermək; 

 Peşəkarlığı saxlayaraq, qurbanla səmimi ünsiyyət qurmaq bacarığı (məsələn, empati 
göstərmək, qurbanın zərərini başa düşmək, səbirli olmaq və s.); 

 Qeyri‐mühakimə, qeyri‐ittiham xarakterli münasibət göstərmə bacarığı (məsələn, miqrantlara, 
fahişələrə, kişilərə, qadınlara qarşı ön mühakimələrin olmaması); 

 Qurbanı utanmalı heç bir şeyin olmadığına inandırma bacarığı;  

 Müxtəlif mədəniyyətlərlə işləmə bacarığı:müxtəlif mədəniyyətə mənsub insanlarla mədəni 
aspektdən işləməyə hazır olmaq üçün bacarığın və istəyin olması;  

 Yüksək stressli cinayətlərlə məşğul olmaq üçün psixoloji hazırlığın olması;  

 Peşəkarlığı saxlamaqla və sorğu‐sualın üslubunda və tonunda tarazlıq yaratma bacarığının 
olması;  

 Qurban tərəfindən anlaşılmayan mürəkkəb və xüsusi sahə ilə bağlıjarqonlardan istifadədən 
qaçma bacarığı;  

 Xoş niyyət üçün belə olsa, fiziki ünsiyyətdən qaçma bacarığı.  
 
BMTNCİ 2014, “Miqrant qaçaqmalçılığı və insan alveri ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə Mərkəzi Asiya 
ölkələrinin hüquq‐mühafizə orqanlarının işçiləri üçün Standart Əməliyyat Prosedurlarından ibarət” 
Təlimat kitabçası, səh. 64. 
 
Müsahibənin planlaşdırılması: 

İnsan alverinin qurbanı olmuş şəxslə müsahibə aparmazdan əvvəl, effektiv bir plan hazırlanması və 
müsahibə götürənin çox yaxşı hazırlıqlı olması vacibdir. Hər bir müsahibə məhkəmə işinə 
əsaslanaraq dəyərləndirilməli, o cümlədən müsahibənin metodologiyası insan alveri qurbanının 
vəziyyətinə görə müəyyən edilməlidir. Qurbanın suallara cavab verməsi və lazımi məlumatı təmin 
etməsi şansını artıran və əməl edilməli olan qabaqcıl praktiki prosedurlar mövcuddur. 
Bu prosedurlara aşağıdakılar aiddir: 
 
(i) Müsahibənin götürüldüyü məkan:məqsəd təhlükəsiz bir mühit təmin etmək, o cümlədən insan 
alveri qurbanın təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etməkdir. Məkanda gizlilik təmin olunmalı və 
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mümkün olarsa, heç bir müdaxilənin olmayacağı qapalı, məxfi bir yer seçilməlidir.  
 
(ii) Müsahibənin iştirakçıları: Mümkün olarsa, müsahibə qurbanın həmcinsi tərəfindən 
götürülməlidir. Əgər qurban deyilənləri anlamırsa və ya başqa dildə danışırsa, o zaman mümkün 
olduğu halda,  təsdiq edilmiş tərcüməçi (qurbanla eyni dildə danışan, onun aid olduğu icmanın 
üzvü və ya qurbanın dostu olmayan şəxs) iştirak etməlidir. Müsahibədə qurbana dəstək olan bir 
insan iştirak etməlidir. Bu şəxs, QHT nümayəndəsi və ya hüquqi nümayəndə, yaxud müşavir ola 
bilər.  
 
(iii) Giriş:qurbanın səhhəti, emosional vəziyyəti və rahatlığı müəyyən olunmalıdır. Lazım olarsa, 
qurban tibbi qayğı və ya dərmanla təmin olunmalıdır. Qurbanın, qida və içki təminatından ibarət 
rahatlığı nəzərə alınmalıdır.Müsahibə götürən və müsahibədə iştirak edən hər bir şəxs, özünü 
təqdim etməli, kim olduğunu və vəzifəsinin nə olduğunu, o cümlədən müsahibədə nə üçün iştirak 
etdiyini bildirməlidir.  
 
(iv) Müsahibənin izahı; qurbana müsaahibənin məqsədi, onun nə üçün müsahibə edilməsi, eləcə 
də müsahibənin formatı və müddəti barədə məlumat verilməlidir.  
Müsahibə götürən şəxs, qurbanı veriləcək sualların növləri və qurbanın özünün sualı olarsa soruşa 
biləcəyi barədə məlumatlandırmalıdır. Qurbana müsahibənin məxfi olduğu bildirilməli və 
müsahibə olunmaqla bağlı onun razılığı alınmalıdır.  
 
(v) Hörmət:müsahibənin qurbanın vəziyyətinə uyğun şəkildə və etibar üzərində qurulması çox 
vacibdir. Müsahibə götürən, hər zaman qurbana qarşı hörmətlə yanaşmalı və onu mühakimə 
etməməlidir. Müsahibə götürən, qurbanlarda inam yaratmalı və onları günahlandırılmayacaqları 
barədə məlumatlandırmalıdır.  
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