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GİRİŞ 
 

İnsan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusu və cinayətin - ağır formalarından biridir. O, bir-birilə 
qarşılıqlı əlaqəli olan iqtisadi, sosial, mədəni, siyasi və şəxsi amillərin doğurduğu mürəkkəb bir 
hadisədir. Bunlar, ilk növbədə, yoxsulluğa qarşı zəiflik, demokratik mədəniyyətlərin olmaması, 
gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı zorakılıq, münaqişə və münaqişədən sonrakı vəziyyətlər, 
sosial inteqrasiyanın olmaması, imkanların,  məşğulluğun,  təhsilə çıxış imkanının olmaması, uşaq 
əməyi və ayrı-seçkilikdən irəli gəlir. 

Bu əmələ güctətbiqetmə, məcburetmə, oğurluq, dələduzluq, aldatma, səlahiyyətdən və ya 
müdafiəsiz vəziyyətdən sui-istifadəetmə yolu ilə, şəxslərin istismar məqsədilə cəlb edilməsi, 
daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması aiddir. İnsan alverinə məruz qalanlar fahişəlik, 
məcburi əmək, orqanların çıxarılması üçün istismar edilir, yaxud insan alverinin meydana çıxan digər 
formalarına, o cümlədən mütəşəkkil şəkildə dilənçilik, müavinətlərlə dələduzluq, ev köləliyi və 
məcburi nikah kimi hallara cəlb olunurlar.  

İnsan alveri dünyada bütün ölkələrdə baş verə bilən cinayətdir. O, həm milli, həm də transmilli 
xarakter daşıyır. 2010-cu və 2012-ci illər arasında dünyanın 124 ölkəsində vətəndaşlıga məxsus 152 
müxtəlif  qurbanlar müəyyənləşdirilmişdir1. İnsan alveri, eyni zamanda, fərdi səviyyədə təsirə 
malikdir və qurbanların sağlamlığına və rifahına təsir göstərə bilər. O, korrupsiyaya səbəb olur, 
qanunun aliliyini zəiflədir və milli təhlükəsizliyi təhlükə altına alır.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına əsasən, dünyada insan alverindən gələn gəlir təxminən 32 
milyard ABŞ dolları təşkil edir. İnsan alverinin nisbətən aşağı riskləri və böyük gəlirlər, cinayətkarları 
digər, daha riskli cinayətkar əməllərə deyıl, məhz İnsan alverinə meylləndirir.2 Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi (UNODC) bildirir ki, 2010-cu ildə 
Avropada istənilən bir vaxt 140.000-dən çox qurban insan alveri hallarının tələsində olmuşdur. Hər il 
70.000-ə qədər istismara məruz qalan əlavə qurbanlarla qurbanların ümumi sayında azalma 
müşahidə olunmur. 2012-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT)3 hesablamasına görə “dünyada 
20.9 milyon insan məcburi əməyin qurbanı olmuş, məcburetmə və ya aldanılma hallarına məruz 
qaldıqları və ya tərk edə bilmədikləri iş tələsinə düşmüşdür. Bunlardan 18.7 milyon insan (90 faiz) 
özəl iqtisadiyyatda istismara məruz qalmışdır. Ümumilikdə 4.5 milyon insan (22 faiz) məcburi cinsi 
istismarın qurbanı olmuş və 14.2 milyon insan isə (68 faiz) kənd təsərrüfatı, tikinti, məişət işləri (ev 
qulluğu) və ya istehsal kimi iqtisadi sahələrdə əməyin istismarının qurbanı olmuşdur”.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun (UNICEF) hesablamasına görə hər il 1.2 milyon uşaq 
uşaq alverinin qurbanı olur. Aşkar olunan qurbanlar arasında uşaqların faiz nisbəti artmaqdadır: hər 
üç qurbandan biri uşaqdır. İnsan alverinin qurbanı olan hər üç uşaqdan ikisi qızlardır.4 BƏT-in 
hesablamasına görə məcburi əməyə məruz qalanların 40 -50 faizi 18 yaşınadək olanlardır.  

İnsan alverinə məruz qalanların insan hüquqları, insan alverinin qarşısını almaq və onunla mübarizə 
aparmaq və qurbanları müdafiə etmək, onlara yardım göstərmək və onların hüquqlarını bərpa etmək 
üçün göstərilən bütün səylərin önündə durmalıdır. Qurbanı insan alverinə qarşı həyata keçirilən 
tədbirlərin önünə çəkmə, hər bir mərhələdə, insan alverinə məruz qalan və ya insan alveri hallarına 
qarşı müdafiəsiz olan şəxslərə qanunun, siyasətin, təcrübənin və ya tədbirin göstərə biləcəyi təsirin 
                                                            
1 BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi 2014-cü il: İnsan alverinə dair qlobal hesabat, səh.7. 
2 https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html. 
3 http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm 
4 BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi 2014-cü il: İnsan alverinə dair qlobal hesabat, səh.11. 
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nəzərə alınması deməkdir. İnsan alverinə məruz qalan insanlarla ayrı-seçkiliyə yol verilən şəkildə 
davranılmamalıdır. Bütün tədbirlər,xüsusilə gender, etnik mənsubiyyət, sosial status, immiqrasiya 
statusu  insan alveri qurbanının əvvəllər insan alverinə məruz qalıb-qalmaması, yaxud fahişəlik və ya 
digər qanunsuz fəaliyyətə cəlb edilib-edilməməsi baxımından ayrı-seçkiliyə yol verilmədən tətbiq 
olunmalıdır.5  

İnsan alveri əleyhinə tədbirlər şəxslərin insan hüquqlarına və ləyaqətinə, xüsusilə də insan alverinə 
məruz qalan şəxslərin hüquqlarına mənfi təsir göstərməməlidir.6 İnsan alverinə qarşı mübarizə 
aparmaq üçün insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmada dövlətlərdən insan alverinə məruz qalan 
şəxslərin insan hüquqlarının ciddi pozuntusunun qurbanı kimi müdafiə olunması və effektiv 
araşdırma və insan alverçilərinin təqibi üçün hərtərəfli çərçivə yaratmaları tələb olunur.   

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2016-cı il Milli Məclisə illik məlumatına əsasən 
2015-ci ildə 63 nəfər insan alveri qurbanı müəyyən edilmişdir. Onlardan 38 nəfəri Türkiyə 
Respublikasında, 8 nəfəri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində və 3 nəfəri Rusiya Federasiyasında istismara 
məruz qalmışdır. Onlardan 14 nəfər, o cümlədən 7 əcnəbi ölkə daxilində istismara məruz qalmışdır.7 

Bu dərslik insan alveri və nəticədə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq və insan 
alverinin faktiki və potensial qurbanlarına müvafiq yardım xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müdafiə 
mexanizmlərini təkmilləşdirmək istiqamətində Azərbaycan hökumətinin göstərdiyi səylərə yardım 
etməyə çalışan “Azərbaycanda potensialı inkişaf etdirmə və texniki yardım vasitəsilə insan alveri ilə 
effektiv şəkildə mübarizə aparmaq üçün əməkdaşlıq tədbirlərini gücləndirmə - IV Mərhələ” layihəsi 
çərçivəsində işlənib hazırlanmışdır.  

Bu dərsliyin tərtib olunmasında məqsəd, Ədliyyə Akademiyasının formal təhsil proqramı çərçivəsində 
təlimçilər və daha sonra təlim keçənlər tərəfindən hakimlər, prokurorlar və hakimliyə namizədlər 
üçün istifadə olunacaq insan alveri əleyhinə təlim materiallarını təmin etməklə insan alverinə qarşı 
mübarizədə milli səyləri gücləndirməkdir.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.27 
6 UNODC İnsan alveri Protokolunu tətbiq etmək üçün beynəlxalq fəaliyyət çərçivəsi. 2009-cu il, səh.8. 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf 
7 http://www.meclis.gov.az/?/az/stenoqram/413 
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1. Beynəlxalq çərçivə - hüquq vasitələri 
Bu fəsildə insan alveri ilə mübarizəyə dair beynəlxalq hüquqi çərçivənin vacibliyi və beynəlxalq 
hüquqda insan alverinə necə anlayış verildiyi izah olunur.8  Burada beynəlxalq hüquqi sənədlərin 
təsiri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının da qoşulduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli 
Mütəşəkkil Cinayətkarlıq əleyhinə Konvensiyasının9 və ona əlavə Protokolların, Avropa Şurasının 
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə haqqında Konvensiyasının (AŞ Konvensiyası)10 və Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsinin (AHİM) qərarlarının təsiri nəzərdən keçirilir. 

Beynəlxalq və regional qanunvericilik Azərbaycan Respublikası hüdudlarında hüquqi baxımdan riayət 
edilməli olan beynəlxalq standartları müəyyənləşdirir. Bu standartlar milli qanunvericiliyin və 
siyasətin işlənib hazırlanmasında istifadə edilməlidir. İnsan alveri transmilli cinayət ola bilər və buna 
görə də beynəlxalq səviyyədə tədbirlərin görülməsi tələb olunur və eyni əhəmiyyət kəsb etməklə, 
milli səviyyədə beynəlxalq qanunvericiliyin uyğunluğunu və təsirini başa düşmək zəruridir. Beynəlxalq 
qanunvericilik, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın özülüdür.11 Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatına (ATƏT) və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzvlükdən də beynəlxalq öhdəliklər və 
beynəlxalq vəzifələr yaranır. Üzv-dövlətlər də bu öhdəliklərə riayət etməlidirlər.  

ATƏT onun fəaliyyətinin hər üç istiqamətində insan alveri ilə mübarizədə aktiv rol oynamaq 
öhdəliyini üzərinə götürmüşdür. 2000-ci ildə insan alveri ilə mübarizəyə dair onun Nazirlər Şurası 
tərəfindən ilk qərar qəbul edildiyi vaxtdan bəri ATƏT insan alveri ilə mübarizəni prioritet məsələ kimi 
qarşıya qoymuşdur. 2003-cü ildə ATƏT-in Nazirlər Şurası ATƏT-in İnsan Alverinə qarşı Mübarizə üzrə 
Fəaliyyət Planını təsdiq etmiş və ATƏT-in İnsan Alverinə qarşı Mübarizə üzrə Xüsusi Nümayəndəsi və 
Əlaqələndiricisi vəzifəsini təsis etmişdir.12 ATƏT-in Fəaliyyət Planı ATƏT-in iştirakçı dövlətlərinin insan 
alveri əleyhinə səyləri üçün yanaşmanı və çərçivəni təmin edən əsas sənəddir.  
 

1.1 İnsan alveri üzrə beynəlxalq qanunvericilik 
İnsan alveri üzrə beynəlxalq qanunvericilik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil 
Cinayətkarlıq əleyhinə Konvensiyası (UNTOC) və ona əlavə protokollardan irəli gəlir. Konvensiyanın 
iştirakçısı olan dövlətlər BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun da iştirakçısıdırlar. Bunlar bir 
yerdə təfsir olunmalıdır və bəziləri cinayətkarlıqla mübarizəyə və digərləri isə insan hüquqlarına dair 
olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsaslanır.13 BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolu 
cinayət məsələləri ilə bağlı protokoldur və insan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı 
genişləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş sənəddir. 

Beynəlxalq qanunvericiliyin başlıca vəzifələrindən biri insan hüquqlarının müdafiəsidir. Ötən on il 
ərzində, beynəlxalq birlik daxilində tədricən belə bir ümumi fikir dəstəklənmişdir ki, insan alverinin 
özü insan hüquqlarının ciddi pozuntusudur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası, İnsan 
Hüquqları Şurası və bir çox beynəlxalq insan hüquqları mexanizmi dəfələrlə insan alverinin əsas insan 
                                                            
8 Beynəlxalq qanunvericilik bir sıra mənbələrdən, o cümlədən dövlətlər qoşulduqları və ratifikasiya etdikləri 
təqdirdə konvensiyaların və müqavilələrin iştirakçısı olduqlarına görə onların üzərinə öhdəlik qoyan beynəlxalq 
konvensiyalardan, müqavilələrdən və sazişlərdən yaranır.   
9 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf. 
10 https://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm 
11 Beynəlxalq əməkdaşlıq adlı 7-ci Fəslə bax.  
12 ATƏT ATƏT regionunda insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizəyə dair məlumat, 23 noyabr 
2010-cu il. https://www.osce.org › Resources. 
13 İAQİƏQ 2012 İnsan Alverinə qarşı İdarələr-arası Əlaqələndirmə Qrupu,  İnsan alveri ilə mübarizəyə dair 
beynəlxalq hüquqi çərçivələr səh.2. 
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hüquqlarını pozduğunu və onlara qəsd etdiyini bəyan etmişlər. İnsan alveri ilə bağlı qanunvericilik 
tətbiq edilərkən insan hüquqları və məcburi əməyə dair qəbul edilmiş beynəlxalq konvensiyalar 
nəzərə alınmalıdır. 

BƏT beynəlxalq əmək standartlarını işləyib hazırlamaq və onların ratifikasiyasını və icrasını təşviq 
etmək mandatına malikdir.14 Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Avropa Konvensiyalarının 
layihələrini hazırlayanlar tərəfindən  BƏT-in  Məcburi Əmək haqqında Konvensiyasına istinad 
edildiyini nəzərə alaraq, BƏT-in sənədini rəhbər sənəd kimi istifadə etmişdir.15 Eynilə Mülki və Siyasi 
Hüquqlar haqqında Paktın icrasına nəzarət edən müqavilə orqanı kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnsan Hüquqları Komitəsi icbari və məcburi əmək ifadələrinin mənalarının aydınlaşdırılmasında BƏT-
in müəyyən etdiyi anlayışların uyğun olduğunu qeyd etmişdir.16 Azərbaycan Respublikası bir sıra BƏT 
Konvensiyalarını imzalamışdır və onlara qoşulmuşdur.17   
 

1.2 Avropa qanunvericiliyi  
Avropa Şurasının (AŞ) başlıca hüquqi sənədi AİHM tərəfindən nəzarət olunan İnsan Hüquqları 
haqqında Avropa Konvensiyasıdır (İHAK). 18 Avropa Şurasına üzv-dövlətlər İHAK və onun AİHM 
tərəfindən təfsirləri üzrə öhdəlik daşıyırlar.19    

AŞ Konvensiyasında insan alverinin qurbanlarının müdafiəsi və insan alverçilərinin təqibinə 
yardımetmə kimi məqsəd üçün üzv-dövlətlərin cinayət qanunvericiliyinin uyğunlaşdırılmasına dair 
müddəalar vardır. Hakimiyyət orqanları, qurban tərəfindən şikayətin verilmə zərurəti olmadan, 
Konvensiyada müəyyənləşdirilən əməlləri təqib edə bilərlər. Həmçinin dövlətin vətəndaşı cinayəti 
xarici ölkədə törətdiyi təqdirdə, bu davranış əməlin baş verdiyi ölkənin qanunvericiliyinə əsasən 
cinayət hesab edildikdə yaxud ölkənin ərazi yurisdiksiyasından kənarda əməl törədildikdə də 
təqibetmə öhdəliyi mövcuddur.20 
 

1.3 Məhkəmələr 
Beynəlxalq məhkəmələrin qərarları onların yurisdiksiyası altında olan dövlətlər üçün məcburi 
qüvvəyə malik ola bilər. Dövlət beynəlxalq əməkdaşlığa güvənə bilər, bunun olmaması cinayət 
təqibinə və ya qurbanın müdafiəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Belə hallarda o, beynəlxalq 
əməkdaşlığın səviyyəsini saxlamaq üçün bərpa məqsədilə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edə 
bilər. 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi   

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi (BƏM) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) əsas məhkəmə orqanıdır. 
O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi ilə 1945-ci ilin iyun ayında təsis olunmuş və 1946-cı 
ilin aprel ayında işə başlamışdır.  Məhkəmənin rolu dövlətlər tərəfindən ona təqdim olunmuş hüquqi 
mübahisələri beynəlxalq hüquqa uyğun həll etməkdən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının orqanları və 

                                                            
14BƏT 2009 Məcburi əmək və insan alveri. Məhkəmə qərarlarının qeydiyyat kitabı. səh. 1 
15 Van der Mussele Belçikaya qarşı, Müraciət No. 8919/80, para. 32. 
16 BƏT 2009 Məcburi əmək və insan alveri. Məhkəmə qərarlarının qeydiyyat kitabı. səh. 9  
17 Bax, 2-ci Əlavə. 
18 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
19 Azərbaycan Respublikası AŞ-nin üzvüdür  
20  Parlament üzvləri üçün məlumat kitabı. Avropa Şurasının İnsan Alverinə qarşı Mübarizə haqqında 
Konvensiyası. https://www.coe.int/trafficking. 
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ixtisaslaşdırılmış agentlikləri tərəfindən ona ünvanlanan hüquqi məsələlərə dair məşvərətçi rəy 
verməkdən ibarətdir.21 

Hər hansı bir dövlət Cinayət İşlərində Qarşılıqlı Yardım haqqında Konvensiyanı pozaraq “beynəlxalq” 
istintaq tapşırığını icra etməkdən imtina etdiyi halda qarşılıqlı hüquqi yardımın icrasını təmin etmək 
üçün BƏM-dən onun fəaliyyətindən istifadə olunmuşdur.22 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi  

AİHM 1959-cu ildə İnsan Hüquqları haqqında Avropa Konvensiyası ilə təsis edilmişdir. O, İHAK-da 
təsbit edilmiş mülki və siyasi hüquqların pozulmasını iddia edən fərd və ya dövlətin müraciətlərinə 
baxaraq qərar verir. İHAK AŞ çərçivəsində qəbul olunur. Azərbaycan Respublikası üzv-dövlət kimi 
Konvensiyanın iştirakçısıdır.  

Milli məhkəmələr İHAK-ın bütün maddələri ilə bağlı meydana çıxan hər hansı bir məsələni 
müəyyənləşdirərkən AİHM-in qərarını və ya bəyanatını yaxud məşvərətçi rəyini nəzərə almalıdır. 
Pozuntuların aşkar olunmasına dair qərarlar müvafiq dövlətlər üçün məcburi xarakter daşıyır və onlar 
bu qərarları məcburi şəkildə icra etməlidirlər. AŞ-nin Nazirlər Komitəsi, xüsusən də Məhkəmənin ona 
müraciət edənlərə onların məruz qaldıqları zərərə görə kompensasiyanın ödənilməsində təyin etdiyi 
məbləğlərin ödənişini təmin etmək üçün  qərarların icrasına nəzarət edir.23 

2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edilən 43-cü ölkə olmuşdur. 2002-ci ilin aprel 
ayından bəri Azərbaycan İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Qorunması haqqında Konvensiyaya, 
onun on əlavə Protokoluna qoşulmuşdur. 

 

1.4 Hüquq sistemləri 
Müxtəlif ölkələrdə hüquq sistemlərinə nümunələr aşağıda verilmişdir.  

Prokuror Kunaraça, Kovaça və Vukoviçə qarşı24 

1992-ci ilin aprel ayından 1993-cü ilin fevral ayınadək Serbiyanın Foka rayonu silahlı münaqişə 
məkanı olmuşdur. Bu silahlı münaqişənin birbaşa fəsadı olmaqla, qeyri-serb mənşəli mülki əhali, 
müsəlman əsilli mülki əhali və xüsusilə də qadınlar qətlə yetirilirdi, zorlanırdı və onlarla digər 
formada pis davranılırdı. 22 fevral 2001-ci il tarixdə K, K və V köləyə çevirmə, zorlama və işgəncə kimi 
əməllərə görə insanlıq əleyhinə cinayətlərdə, habelə zorlama və işgəncə kimi əməllərə görə 
müharibə qanunlarının və qaydalarının pozulmasında Məhkəmə Palatası tərəfindən təqsirli 
bilinmişlər.25  

Keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, ənənəvi 
“köləlik” anlayışı mülkiyyət hüququna aid olan səlahiyyətlərdən hər hansı birinin və ya hamısının 
həyata keçirilməsinə əsaslanmaqla köləliyin müxtəlif müasir formalarını əhatə etmək üçün tədricən 
dəyişikliyə məruz qalmışdır. Onlar müşahidə etmişlər ki, bu anlayış, “beynəlxalq hüququn digər 

                                                            
21 https://www.icj-cij.org/court. 
22 Cibuti Fransaya qarşı. 
23 https://www.echr.coe.int/. 
24 İş No IT-96-23 (22 fevral 2001-ci il) və IT-96-23/1-T(12 iyun 2002-ci il) (Apellyasiya palatası) 
25 https://www.icty.org>Press>>Pre-2008 arxiv. 
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sahələrində köləliyin, kölə ticarərinin və kölə vəziyyətində olmanın yaxud icbari və ya məcburi 
əməyin müəyyən edilən ənənəvi və bəzən açıq-aydın fərqli anlayışlarından” daha geniş ola bilər”. 26  

Van der Mussele Belçikaya qarşı27 

Belçikalı vəkil belə iddia etmişdir ki, onun təliminin bir hissəsi kimi qarşılığı ödənilmədən ictimai rifah 
naminə xidmət İHAK-ın 4-cü maddəsinin pozulmasıdır.Məhkəmə iddianı rədd etmişdir, lakin məcburi 
əməklə bağlı pozuntunun hər bir ünsürünü təhlil etmişdir. 

Məhkəmə BƏT-in məcburi əməyi “hər hansı bir cəza təhdidi altında hər hansı bir şəxsdən tələb 
edilən və şəxsin bunu könüllü olaraq təklif etmədiyi bütün işlər və ya xidmətlər“ kimi təyin edən 
“İcbari və ya məcburi əmək haqqında“ 29 nömrəli Konvensiyasındakı anlayışı əsas götürmüşdür. 
Məhkəmə belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu anlayış İHAK-ın 4-cü maddəsinin təfsiri üçün başlanğıc 
nöqtəsidir. 

Faktiki razılığa baxmayaraq, icbari və ya məcburi əmək qarşıya qoyulan məqsəd və bu məqsədə nail 
olmaq üçün işçinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər arasında nəzərə çarpan və hədsiz tarazsızlıq 
olduğu halda mövcud ola bilər. Bu anlayış borc asılılığının anlayışını əks etdirir və məhkəmələr buna 
işin ümumi şərtlərinə faktiki subyektiv razılıqdan kənar baxmalıdırlar. 28  

Siliadin Fransaya qarşı29   

Ərizəçi əməyin istismarı məqsədilə aldadılaraq Toqodan Fransaya gətirilmiş on beş yaşlı qız 
olmuşdur. Bu, AİHM-in AŞ Konvensiyası əsasında və İHAK-ın 4-cü maddəsi ilə bağlı ümumiyyətlə 
insan alverinə dair  ilk qərarı olmuşdur. Məhkəmə belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, həmin vaxt yetkinlik 
yaşına çatmamış şəxs olan ərizəçi məcburi əməyə məruz qalmış və AŞ Konvensiyasının 4-cü maddəsi 
baxımından kölə vəziyyətində saxlanılmışdır.  

Məhkəmə birmənalı şəkildə bildirmişdir ki, “bu müddəadan [4-cü maddə] mütləq şəkildə irəli gəlir ki, 
dövlətlər, məsələn İHAK-ın 3-cü maddəsində olduğu kimi eyni şəkildə, 4-cü maddədə qeyd olunan 
əməlləri sanksiyalaşdıran cinayət qanununun müddəalarını qəbul etmək və onları tətbiq etmək kimi 
müsbət öhdəliklər daşıyırlar”. 

Rantsev Kiprə və Rusiyaya qarşı30 

Bu iş artist vizası (qadınları gecə klublarında məcburi fahişəliyə cəlbetmə məqsədilə ölkəyə gətirmək 
üçün insan alverçiləri tərəfindən istifadə edildiyi geniş şəkildə bəllidir) ilə Kipr ərazisinə daxil olmuş 
Rusiya vətəndaşı xanım Rantseva ilə bağlıdır. O, işlədiyi gecə klubundan qaçmış, lakin onu “işə 
götürənlər” onu tapmışlar və viza müddətini pozduğuna görə ölkədən çıxarılması məqsədilə, onu 
polis məntəqəsinə gətirmişlər. Bir neçə saat polis məntəqəsində olduqdan sonra, onu ölkədən 
çıxarmaq niyyətində olmayan polis insan alverçisi olmaları ehtimal edilən həmin şəxslərin gəlib onu 
aparmaları üçün onlarla əlaqə saxlamışdır. Bir neçə saat sonra xanım Rantseva həmin şəxslərdən 
birinin yaşadığı binanın kənarında səkinin üzərində qətlə yetirilmiş vəziyyətdə aşkar olunmuşdur.  

                                                            
26 Dru, S. 2009 İnsan alveri – insan hüquqları  səh.36.  
27 İHAK Müraciət no. 8919/90. 
28 Dru, S. 2009 İnsan alveri – insan hüquqları  səh.151.  
29  İHAK Müraciət no. 73316/01 
30 Müraciət No. 25965/04. 
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Ərizəçi (xanım Rantsevanın atası), əsasən, insan alveri ehtimallarının və onun qızının qətlinin 
araşdırılmaması və Kiprin hakimiyyət orqanlarının onun qızını müdafiə etməməsi barədə şikayət 
etmişdir.31 

Məhkəmə yekdilliklə müəyyən etmişdir ki, insan alveri İHAK-da aydın şəkildə təsbit olunmasa da, o, 
4-cü maddənin (köləliyin, kölə vəziyyətində saxlamanın və məcburi əməyin qadağan olunması) tətbiq 
dairəsinə düşür. Məhkəmə, həmçinin, insan alveri məsələsini tam şəkildə daha çox diqqətlə 
nəzərdən keçirmiş və bununla bağlı dövlətlərin öhdəliklərinə aydınlıq gətirmişdir. 

Bu qərarda Məhkəmə, 2-ci maddənin pozuntusunu, effektiv araşdırma aparmaqla bağlı prosessual 
öhdəliyin Kipr tərəfindən pozulduğunu; üç baxımdan 4-cü maddənin;  müvafiq qanunvericilik və 
inzibati çərçivəni qəbul etməklə bağlı prosessual öhdəliyin Kipr tərəfindən pozulduğunu; müdafiə 
tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı pozitiv öhdəliyin Kipr tərəfindən pozulduğunu; insan alveri faktını 
araşdırmaqla bağlı prosessual öhdəliyin Kipr və Rusiya tərəfindən pozulduğunu; və 5(1)-ci maddənin, 
ehtimal edilən insan alverçilərinin onu aparmaq üçün gələnədək xanım Rantsevanın polis 
məntəqəsində saxlanmasından və sonra isə qətlə yetirilənədək mənzildə saxlanılmasından irəli 
gələrək Kipr tərəfindən pozuntunu aşkar etmişdir.  

Bu, istismar məqsədləri üçün harasa aparılmış, lakin köləlik, kölə vəziyyətinə düşmə və ya icbari və ya 
məcburi əməyə cəlb olunma kimi kateqoriyalaşdırıla bilən faktiki istismara məruz qalanadək insan 
alverçilərindən qaçmış şəxslər üçün çox vacib bir işdir. İnsan alverinin özünün İHAK-ın 4-cü 
maddəsinin tətbiq dairəsinə düşdüyünü müəyyənləşdirərək, Məhkəmə 4-cü maddəyə əsasən, 
dövlətlərin insan alveri qurbanları üçün və potensial qurbanlar üçün lazımi müdafiə tədbirlərinə 
malik olmaq öhdəliyini xüsusi olaraq vurğulayır.32 

Məhkəmə Rantsevin işi ilə bağlı müəyyən etmişdir ki, AŞ-yə üzv-dövlətlər insan alverinin 
qurbanlarına münasibətdə üç öhdəliyə malikdirlər:33 
 İnsan alverçilərini cəzalandırmaq üçün nəzərdə tutulan qanunvericilik və inzibati çərçivəyə 

malik olmaq;  
 İnsan alverinin qurbanı olmuş yaxud belə bir risk altında olan şəxsləri müdafiə etmək; və  
 İnsan alveri əməllərini araşdırmaq və mümkün olduqda, insan alverçilərini təqib etmək.  

 

C.N. Birləşmiş Krallığa qarşı 34 

Bu iş ev köləsi kimi saxlanmış qadın haqqındadır və bu, köləliyə, məcburi əməyə və kölə vəziyyətində 
saxlanılma hallarına qoyulan qadağanın pozulmasının Məhkəmə tərəfindən aşkar edildiyi dördüncü 
qərardır (maddə 4, İHAK). Ərizəçi Uqandadan olmuşdur və o, cinsi və fiziki zorakılıqdan qaçmaq üçün 
Birləşmiş Krallığa gəlmişdir. Onun qohumu ona Birləşmiş Krallığa gəlməyə kömək etmişdir, lakin 
orada onun pasportunu və yol sənədlərini əlindən almışdır. Müraciət edən şəxs ayda yalnız bir gün 
boş vaxt verilməklə gündüz və gecə çağırışla yaşlı cütlük üçün işləmişdir. Onun məvacibləri onları 
saxlayan qohumuna ödənilmiş və ərizəçiyə onun məvaciblərinin yalnız kiçik bir hissəsi verilmişdir. 

Məhkəmə belə bir rəy vermişdir ki, İHAK-ın 4-cü maddəsi dövlətlərin üzərinə “bu maddə ilə şəxsə 
verilən hüquqların pozulmasına dair əsaslı şübhələr olduğu halda” araşdırma aparmaq kimi 
                                                            
31 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/rantsev-v-cyprus-and-russia-
application-no-2596504_en 
32 Şodari, S.Veiss, A.2011 Birləşmiş Krallıqda insan alverinin qurbanları üçün İHAK və Aİ müdafiəsi, Şandron, P. 
Birləşmiş Krallıqda İnsan alveri və müasir köləliyi  şərh edən insan alveri ilə bağlı əyani vəsait, səh.233.  
33 Eyni mənbə. səh.234.  
34 Müraciət no. 4239.08. 
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prosessual vəzifə qoyur (69-cu paraqraf). Həmin vaxt Birləşmiş Krallıqda qüvvədə olan qanunvericilik 
müddəaları Konvensiyanın 4-cü maddəsinin tətbiq dairəsinə düşən rəftar əleyhinə praktiki və effektiv 
müdafiəni təmin etmək kifayət qədər olmamışdır. 

Məhkəmə qeyd etmişdir ki, ev köləliyi insan alverindən və istismardan fərqlənən ayrıca bir əməldir. 
Burada açıq və nəzərə çarpmayan məcburetmə formalarından istifadə olunaraq, itaətə məcbur 
etmək üçün mürəkkəb dinamika olur. Buna görə də belə davranışlardan şikayətlərin tam şəkildə 
araşdırılması şəxsin digər bir şəxsin nəzarəti altına düşə biləcəyi nəzərə çarpmayan bir çox yolların 
başa düşülməsini tələb edir.  

 

1.5 “Yumşaq hüquq” 
Beynəlxalq hüquq çərçivəsində yumşaq hüquq dedikdə mahiyyətcə ciddi məcburi xarakterə malik 
olmayan, lakin hüquqi baxımdan tam şəkildə əhəmiyyətsiz hesab edilməyən normalar anlaşılır. 
Bunlar tövsiyələr, siyasi bəyannamələr və ya davranış standartlarını müəyyənləşdirən, lakin birbaşa 
tətbiq edilməyən davranış məcəllələridir. 35 

Yumşaq hüquq sənədləri yeni yaranan adət normaları ilə bağlı rəy, hüquq təcrübəsi və hətta dövlət 
təcrübəsini təmin etməklə yeni hüquq normalarının və standartların işlənib hazırlanmasına kömək 
edə bilər. 36 Müqavilə orqanları və xüsusi prosedurlar və insan alverinə məruz qalan şəxslərin 
repatriasiyası və reinteqrasiyası kimi məsələlərlə bağlı ölkələr arasında qeyri-müqavilə sazişləri kimi 
beynəlxalq insan hüquqları mexanizmlərinin qətnamələri və hesabatları da yumşaq hüquqa aiddir.  

Yumşaq hüquq sənədlərinin bəzi nümunələri. 

İnsan hüquqları və insan alveri ilə mübarizə üzrə tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar 
(İnsan alveri ilə mübarizə üzrə prinsiplər və rəhbər müddəalar), 2002-ci il. 

Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun ümumi pozuntularının və beynəlxalq humanitar hüququn 
ciddi pozuntularının qurbanları üçün bərpa və təzminat hüququna dair əsas prinsiplər və rəhbər 
müddəalar (Bərpa hüququna dair əsas prinsiplər və rəhbər müddəalar).  

UNİCEF İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə rəhbər müddəaları (UNİCEF-in Rəhbər 
Müddəaları).  

İnsan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizəyə dair Brüssel Bəyannaməsi (Brüssel 
Bəyannaməsi). 

ATƏT-in İnsan alveri ilə mübarizə üzrə Fəaliyyət Planı (ATƏT-in Fəaliyyət Planı). 

İnsan alveri ilə mübarizə və onun qarşısının alınması üçün qabaqcıl təcrübələrə, standartlara və 
prosedurlara dair Aİ Planı (Qabaqcıl Təcrübələrə dair Aİ Planı). 

 

Yumşaq hüquq mənbələri birbaşa şəkildə dövlətlərin üzərinə öhdəliklər qoymasa da və şəxslərə və ya 
qruplara hüquqlar verməsə də, onlar ayrı-ayrı hüquqi meyllərin müəyyənləşdirilməsinə yardım 
etməklə və insan alverinin hər hansı bir xüsusi aspekti ilə bağlı beynəlxalq adət hüququnun inkişaf 
etdirilməsinə kömək etməklə beynəlxalq hüquqi çərçivənin bir hissəsini təşkil edə bilər. Yumşaq, 
                                                            
35http://definitions.uslegal.com/s/soft-law/.  
36 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı 2010-cu il  İnsan hüquqları və insan alveri 
ilə mübarizə üzrə tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar, səh. 25  
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müqavilə-əsaslı normaların müəyyənləşdirilməsi, ən azı insan alveri ilə mübarizə sahəsində, kifayət 
qədər irəli doğru bir prosesdir. Əksər hallarda, belə normalar heç də tam şəkildə hüquqi mahiyyətsiz 
deyillər və ümumiyyətlə, tələb olunan davranışı obyektiv şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün 
olacaqdır. Mühüm sənədlər və UNTOC olduğu halda, belə təyinat hazırlıq sənədlərinin, 
qanunvericilikdə bələdçilik və şərhlərdən ibarət olan təfsir materiallarının geniş tərkib hissəsini 
nəzərdə tuta bilər.37 

 

1.6 Uşaqlar 
Uşaqlar cəmiyyətdə ən müdafiəsiz olanlar sırasındadır və insan alverinin potensial qurbanı kimi 
müəyyənləşdirilmiş hər bir uşaq müdafiə ilə təmin edilməlidir. “Müdafiəsizliyin” qəbul edilmiş 
anlayışı olmasa da, mövcud qanunvericilik və siyasət çərçivəsi, habelə müvafiq ədəbiyyat uşaqları 
qurbana çevrilməkdə ən müdafiəsiz qruplardan biri kimi müəyyən edir. Vurğulanmalıdır ki, uşaqların 
müdafiəsizliyi sabit bir anlayış deyildir, belə ki, o, insan alverinin qurbanına çevrilməyə təsir göstərə 
biləcək faktorlara görə dəyişir. 

Müxtəlif zəiflik faktorları arasında qarşılıqlı təsiri və birgə və sahələrarası təsirləri hərtərəfli şəkildə 
anlamağa mane olan məlumatsızlıq uşaqları cəmiyyətimizdə ən müdafiəsiz vəziyyətdə qoyur. İnsan 
alveri halları ilə mübarizə üzrə beynəlxalq hüquqi və siyasət çərçivəsində uşaqlar məxsusi olaraq 
insan alverinə qarşı müdafiəsiz qrup kimi müəyyənləşdirilmişdir.  

Uşaqlarla bağlı beynəlxalq hüquqi sənədlər 

Uşaqların müdafiəsi üzrə beynəlxalq hüquqi çərçivədə, o cümlədən insan alverinə dair sənədlərdə 
uşağın ən əsas maraqları prinsipi birlavasitə və ya bilvasitə önəmli yer tutur (bax, 5-ci Əlavə).  

BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasının 3-cü maddəsində deyilir:   

“Dövlət və ya özəl sosial təminat institutları, məhkəmələr, inzibati orqanlar və ya qanunvericilik 
orqanları tərəfindən həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq uşaqlarla bağlı bütün fəaliyyətlərdə 
uşağın əsas maraqları nəzərə alınmalı başlıca məqamdır 

BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasında aşağıdakı əsas prinsiplər rəhbər tutulur: 

2-ci maddə - Ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi;  

6-cı maddə - Yaşamaq hüququ;  

9-cu və 10-cu maddələrdə  ailənin yenidən birləşməsi nəzərdə tutulur; 

12-ci maddə - Uşağı dinləmə (uşağın eşidilmək hüququ);  

 
BMT Konvensiyasına Fakültativ Protokol – “Uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyasına dair 
Fakültativ Protokol” ayrıca olaraq diqqəti uşaqların hüquqlarının ciddi şəkildə pozulması hallarının 
cinayət əməli kimi təsbit edilməsinə yönəldir. 38 “İnsan alveri” ifadəsi yalnız Protokolun preambula 
hissəsində qeyd olunur, lakin Protokolun 3-cü maddəsində deyilir: 

                                                            
37 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı 2010 İnsan hüquqları və insan alveri ilə 
mübarizə üzrə tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar, səh. 28 
38 BƏT 2012 Öhdəlikdən fəaliyyətə qədər uşaq əməyinin qarşısını alma, səh.4. 
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 “1. Hər bir iştirakçı dövlət belə əməllərin milli və ya transmilli səviyyədə, yaxud fərdi və ya 
mütəşəkkil şəkildə törədilməsindən asılı olmayaraq, ən azı aşağıdakı hərəkətlərin və 
fəaliyyətlərin onun cinayət və ya cəza qanunu ilə tam əhatə olunmasını təmin etməlidir: 

a) 2-ci maddədə müəyyən edilmiş uşaq alveri kontekstində: 

(i) uşağın istənilən vasitələrlə aşağıdakı məqsədlər üçün təklif edilməsi, verilməsi və ya 
alınması; 

a. uşağın cinsi istismarı; 

b. uşağın orqanlarının mənfəət müqabilində verilməsi; 

c. uşağın məcburi əməyə cəlb edilməsi; 

(ii) vasitəçi qismində, övladlığa götürmə ilə bağlı tətbiq olunan beynəlxalq hüquqi aktları 
pozmaqla, uşağın övladlığa götürülməsinə razılıq verməyə qeyri-qanuni vadaretmə) 2-ci 
maddədə müəyyən olunmuş uşaq fahişəliyi üçün uşağın təklif edilməsi, alınması, verilməsi 
yaxud təmin edilməsi; 

c) 2-ci maddədə müəyyən olunmuş uşaq pornoqrafiyasının hazırlanması, yayılması, ötürülməsi, 
idxalı, ixracı, təklif edilməsi, satışı və ya yuxarıda qeyd olunan məqsədlər üçün saxlanılması.  
 

BƏT-in “Uşaq əməyinin ən ağır formalarının qadağan edilməsi və aradan qaldırılması üzrə təcili 
tədbirlər haqqında Konvensiya” adı ilə tanınan  182 nömrəli Konvensiyası uşaq əməyinin ən ağır 
formalarının qadağan edilməsinə əlavə olaraq onların aradan qaldırılmasına çağırır. 

Konvensiyanın 1-ci maddəsində tələb olunur:  

“Bu Konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir üzv-dövlət, təxirəsalınmaz məsələ kimi, uşaq 
əməyinin ən ağır formalarının qadağan olunmasını və aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün 
təcili və effektiv tədbirlər görməlidir”. 

AŞ Konvensiyası, ayrıca olaraq, qurbanların müdafiəsi üçün minimum standartları təmin edir. III 
Fəsildə “Gender bərabərliyinə zəmanət verilməklə, qurbanların hüquqlarını müdafiə və təşviq etmək 
üçün tədbirlər” müəyyənləşdirilir və bu tədbirlər bütün uşaqlara aiddir. 

AŞ Konvensiyasının 3-cü maddəsində deyilir ki, “Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün uşaq əməyinin 
ən ağır formaları aşağıdakılardan ibarətdir:” 

 “(a) köləliyin bütün formaları və ya uşaq ticarəti və alveri, borc asılılığı və təhkimçilik və icbari 
və ya məcburi əmək kimi köləliyə bənzər hallar, o cümlədən uşaqları icbari və ya məcburi 
şəkildə silahlı münaqişədə istifadə üçün cəlbetmə;  

 (b) fahişəlik, pornoqrafik materialların istehsalı və ya pornoqrafik tamaşalar üçün uşaqlardan 
istifadəetmə, onları cəlb və ya təklif etmə;  

 (c) qanunsuz fəaliyyət, xüsusilə də beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən olunmuş narkotik 
vasitələrin hazırlanması və qanunsuz dövriyyəsi üçün uşaqlardan istifad etmə, onları cəlb və ya 
təklifetmə; 

 (d) xüsusiyyətlərinə və ya onun aparıldığı şəraitə görə uşaqların sağlamlığına, təhlükəsizliyinə 
və ya əxlaqına zərər vura biləcək işlər”. 
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Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində 39  qeyd olunur ki, “Uşaqlar yaşlılara nisbətən daha 
müdafiəsizdirlər və buna görə də onlar insan alverinin qurbanına çevrilmək üçün daha böyük risk 
altındadırlar”. Bu Direktiv tətbiq edilərkən, Avropa İttifaqının Əsas Hüquqlar Xartiyasına və 1989-cu il 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasına uyğun olaraq, uşağın ən 
əsas maraqları nəzərə alınmalı başlıca məqamdır. Mühüm olaraq bu Direktiv, daha sonra, uşaqlıq 
prezumpsiyasını müəyyənləşdirir. 
 

Uşaq alverinin müəyyənləşdirilmiş ünsürləri.  

• Uşaq yaşı 18-dən az olan şəxsdir;  

• Güc tətbiq etməklə və ya etməməklə üçüncü şəxs və ya qrup tərəfindən cəlb edilmə, daşınma, 
aparılma, gizlədilmə və ya qəbuledilmə; 

• Üçüncü şəxs və ya qrup istismar məqsədi ilə cəlb edilməni və ya digər hərəkətləri təşkil edir;  

• Hərəkət insan alverinin tərkib ünsürü ola bilməz, belə ki, burada hüquq-mühafizə işi və təqib 
vardır. Lakin insan alverini BƏT-in 182 nömrəli Konvensiyasının üçüncü maddəsində sadalanan 
köləliyin digər formalarından və köləliyə oxşar hallardan fərqləndirmək və öz ailələrindən ayrı 
düşən insan alveri qurbanlarının ehtiyac duyduqları yardımı almalarını təmin etmək məqsədilə - 
hətta minimal şəkildə - ölkə daxilində və ya sərhədləri keçərək hərəkət etmə ünsürü olmalıdır;  

• İstismara aiddir:  

a) köləliyin bütün formaları və ya köləliyə oxşar hallar, borc asılılığı və təhkimçilik və icbari və ya 
məcburi əmək, o cümlədən uşaqların icbari və ya məcburi şəkildə silahlı münaqişələrdə istifadə üçün 
cəlb olunması (Konvensiya No. 182, maddə 3(a));  

b) fahişəlik, pornoqrafik materialların istehsalı və ya pornoqrafik tamaşalar üçün uşaqlardan 
istifadəetmə, onları cəlb və ya təklifetmə; (Konvensiya No.182, maddə 3(b)); 

c) qanunsuz fəaliyyət, xüsusilə də beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən olunmuş narkotik vasitələrin 
hazırlanması və qanunsuz dövriyyəsi üçün uşaqlardan istifadəetmə, onları cəlb və ya təklifetmə 
(Konvensiya No. 182, maddə 3(c));  

d) xüsusiyyətlərinə və ya onun aparıldığı şəraitə görə uşaqların sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və ya 
əxlaqına zərər vura biləcək işlər (Konvensiya No.182, maddə 3(d) və Konvensiya No.138, maddə 3);  

e) işə götürülmə üçün minimal yaşdan aşağı yaşda olan uşaqlar tərəfindən görülən işlər (Konvensiya 
No.138, maddə 2 və 7).  

• Cəlb etmənin hər hansı bir məqamında güc tətbiq etməklə hədələmə və ya güc tətbiq etmə və 
ya digər formalarda məcburetmə, oğurlama, dələduzluq, aldatma, səlahiyyətdən və ya zəiflik 
vəziyyətindən sui-istifadə etmə və uşaqlar olduqda (yaşlılardan fərqli olaraq) hərəkət mütləq 
şəkildə olmamalıdır, lakin uşaq alveri ilə bağlı güclü şübhələrin mövcud olması; 

BƏT 2010-cu il Uşaq alveri – Mahiyyət, səh.1 
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document. 

                                                            
39 İnsan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə və onun qurbanlarının müdafiəsinə dair Avropa 
Parlamentinin və Şuranın 2011/36/EU nömrəli 5 aprel 2011-ci il tarixli Direktivi  
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2. Beynəlxalq çərçivə - insan alveri fenomeni 
Bu fəsildə insan alverinin köklü səbəblərinə nəzər salınır. Beynəlxalq səviyyədə insan alverinin 
anlayışı verilir və insan alverinin tərkib ünsürləri və insan alveri prosesi şərh olunur. İnsan alverinin 
müxtəlif formaları və istismarın növləri müəyyən edilir və onun nə üçün milli və transmilli cinayət 
olduğu izah olunur. 

Bu fəsildə, həmçinin miqrant qaçaqmalçılığının və onun tərkib ünsürlərinin anlayışı verilir və insan 
alveri və miqrant qaçaqmalçılığı arasında fərq izah olunur.  

İnsan alveri özünün müasir formasında müasir qlobal miqrasiyanın dinamikası ilə ayrılmaz şəkildə 
əlaqəli olan və bununla formalaşan bir hadisədir.40 Sərt məhdud immiqrasiya siyasətləri, mütəşəkkil 
tənzimlənməyən immiqrasiyanı dayandırmaqdan daha çox ona şərait yaradır. Bir çox təyinat 
ölkələrində immiqrasiya qanunlarının və siyasətlərinin sərtləşdirilməsi beynəlxalq miqrasiya üçün 
qanuni imkanların azalmasına gətirib çıxararaq miqrant qaçaqmalçılığına çox münbit mühit 
yaratmışdır.41 Araşdırma onu göstərmişdir ki, immiqrasiyanın məhdudlaşdırılmasına önəm verilən 
tədbirlər miqrantların müdafiəsizliyini artıra və sui-istifadə hallarına şərait yarada bilər.42   

 

2.1 Köklü səbəblər 
İnsan alveri təklif və tələb prinsiplərinə əsaslanan və  mənbə və təyinat ölkələrində bir sıra 
“vadaredici və çəkici” faktorlarından istifadə olunan yüksək gəlir gətirən bir cinayətdir. Mənbə 
dövlətlərdə qurbanların davamlı şəkildə təklif edilməsi və təyinat ölkələrində qurbanların 
xidmətlərinə olan daimi və artan tələb mövcuddur. Mütəşəkkil cinayətkarlar bu iki faktordan istifadə 
edirlər. 

Qurbanların təklif edilməsi iqtisadi imkanlar, münaqişə, zorakılıq (o cümlədən məişət zorakılığı), 
gender, mədəniyyət, yaş və digər faktorların ola biləcəyi qlobal köklü faktorların nəticəsidir. Köklü 
səbəblər dəyişir və çox vaxt bir dövlətdə digərindən fərqli olur, faktorların çoxu ayrı-ayrı insan alveri 
nümunələri və onların baş verdiyi dövlətlər üçün səciyyəvi olur. Lakin ümumiyyətlə, insan alveri 
halları üçün ümumi olan yaxud geniş tərkibdə müxtəlif regionlarda aşkar edilən bir çox faktorlar 
vardır. 

Mədəni faktorlara  ailə və ya həmyaşıdlar tərəfindən təzyiq, patriarxal ailə quruluşu, gender 
zəminində ayrı-seçkilik, sosial baxımdan ayrı-seçkilik, qadınların yeganə təminatçı olduqları dövlətlər 
və ya regionlar və mədəni ənənələr aiddir. Qadınların və qızların cəmiyyətdə aşağılanması onları 
insan alverinə qarşı qeyri-mütənasib şəkildə daha müdafiəsiz edir.43 Bura eyni zamanda iqtisadi 
faktorlara , dövlətdə sərvətlərin qeyri-bərabər paylanmasına gətirib çıxara bilən iqtisadi keçid və 
yoxsulluq, məşğulluq imkanları və yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyi,siyasi faktorlara kimi isə 
hökumət siyasətləri, lazımi qanunvericiliyin olmaması, münaqişələr, ictimai iğtişaşlar və qeyri-stabillik 
aiddir. 

                                                            
40 Bosko, F. və digərləri 2009 İnsan alveri nümunələri,  Freisendorf, K. İnsan alverinə qarşı strategiyalar: 
təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh. 57-58. 
41 Danzinger, R. və digərləri 2009 İnsan alveri və idarə olunan miqrasiya, Freisendorf K. İnsan alverinə qarşı 
strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh. 261.  
42 Dvyer, P. və digərləri 2011 Məcburi əmək və Birləşmiş Krallığın immiqrasiya siyasəti: status məsələləri?  
43 UNODC 2006 İnsan alveri ilə mübarizə vasitələri, 9-cu Fəsil, səh.455, 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-en.pdf. 
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Bu “vadaredici faktorları” potensial qurbanları müdafiəsiz edir: mənbə ölkələrdə insanları öz evlərini 
tərk etməyə sürükləyən hallar. İnsan alverçiləri bu müdafiəsizlikdən istifadə edirlər. “Müdafiəsizliyin” 
ümumi qəbul olunmuş anlayışı yoxdur və müxtəlif zəiflik faktorları və ümumi və sahələrarası 
nəticələr arasında qarşılıqlı təsiri hərtərəfli şəkildə başa düşməyə mane olan məlumatsızlıq vardır. 

İnsan alveri, istehlakçının mallara və xidmətlərə görə ayrıca qiymət ödəmək istəyi ilə cinayətkar aləm 
tərəfindən idarə olunan bir bazardır. İstehlakçı tərəfindən bunun insan alveri olmasının başa 
düşülməməsi yaxud buna məhəl qoyulmaması, insan alverçiləri tərəfindən hədəf seçilməklə, onların 
istifadə etdikləri bazarların nəticəsi ola bilər. Qanunsuz, əlçatmaz və ya qaydalara zidd ola bilən cinsi 
xidmətlərə tələbat mövcuddur. Adətən, əməyin istismarı üçün tələb, belə məqamlara məhəl 
qoymayan işəgötürənlərdən irəli gəlir, lakin bu, həmçinin vasitəçilərdən və ya agentlərdən yaxud 
insan alveri prosesi boyu müxtəlif məqamlarda bir sıra iştirakçılarla insan alveri şəbəkəsindən irəli 
gələ bilər.44 

 “Çəkici faktorlara” məşğulluq imkanı, daha yüksək məvaciblər, daha yaxşı yaşayış şəraiti, pul 
müavinəti, və ya daha yaxşı yaşamağa inam aid edilə bilər. Daha çox pul qazanmaq istəyi əksər 
insanların mühacirətə getmək qərarında ümumi təyinedici amildir. BMqT-nin Ukraynadakı 
Nümayəndəliyi tərəfindən yardım edilmiş kişi qurbanların təxminən 80 faizi öz yaşayış şəraitlərini 
yaxşılaşdırmaq istəyini mühacirətə getmələrinin əsas səbəbi kimi göstərmişdir. 45  

Bu işlə məşğul olan cinayətkarlar üçün əməyin istismarı məqsədilə insan alveri nəticə etibarilə bir 
biznesdir. Onun artmasının səbəbi düşünülən gəlirlərin düşünülən risklərdən daha çox çəkiyə malik 
olmasıdır. Effektiv cinayət ədliyyə fəaliyyəti, müxtəlif tədbirlər, o cümlədən həbs və gəlirlərin 
müsadirəsi yolu ilə insan alverçiləri üçün məsrəfləri artırmaqla tələbə təsir göstərir. 

İnsan alverinə qarşı səmərəli mübarizədə bir sıra problemləri vardır. İlk olaraq, bir çox hallar sadəcə 
müəyyənləşdirilmir. Aydın müəyyənləşdirmə mexanizmlərinin və istiqamətləndirici materialların 
olmaması, çox vaxt qurbanların həm hüquqi prosesdə yardımlar, həm də onlar üçün xidmətlər və 
müdafiə baxımından, üzə çıxmaq üçün stimullaşdırıcı məqamların məhdud olması ilə mürəkkəb 
xarakter alır. 46 

AŞ Konvensiyasının  Tələbi azaltmaq üçün tədbirlər adlı 6-cı maddəsində deyilir: 

 “İnsanların, xüsusilə də qadınların və uşaqların istismarının bütün formalarına şərait yaradaraq, 
insan alverinə yol açan tələbi azaltmaq məqsədilə, hər bir iştirakçı tərəf qanunvericilik, inzibati, təhsil, 
sosial, mədəni və digər tədbirləri görməli və gücləndirməlidir”. 

 

2.1.1 Uşaqlar 
UNİCEF, insan alverinin səbəblərinə dair ümumiləşdirməyə qarşı çıxış edərək, hər bir ölkədə yalnız 
onun üçün səciyyəvi olan ayrıca faktorların və ya çoxsaylı faktor birləşmələrinin olduğunu bəyan edir. 
Lakin uşaqların müdafiəsizliyini artıra bilən və onları insan alverinə qarşı həssas edən bir sıra faktorlar 
vardır. Uşaqlara qarşı ayrı-seçkiliyə yol verən qanunvericilik, zəif təhsil, daha yaxşı yaşayışa canatma, 
mədəni və dini faktorlar, o cümlədən, dini inamı bura aid etmək olar. Eyni zamanda, zəifliyə şərait 
yaradan münaqişə və təbii fəlakətlər kimi kənar faktorlar da vardır. Uşaqlar həm də insan alverçiləri 
tərəfindən buna hazırlana bilər.  

                                                            
44 İAQİƏQ 2014 Tələbi aradan qaldırmaqla insan alverinin qarşısının alınması.  
45 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 12. 
46 İAQİƏQ 2014 Tələbi aradan qaldırmaqla insan alverinin qarşısının alınması. 
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Azlıq təşkil edən etnik qrupdan olan uşaqlar insan alverinə qarşı xüsusilə müdafiəsiz görünürlər, belə 
ki, sosial ayrı-seçkilik və təcridolunma onların təhsilə, səhiyyəyə və məşğulluğa çıxış imkanına mane 
olur. Uşaq əməyinin qəbul edilməsi, aşağı nikah yaşı və köçəri həyat tərzi kimi mədəni faktorlar da 
uşaqların müdafiəsizliyinə şərait yaradır. 47 

 

2.1.2 Gender  
İnsan alveri, beynəlxalq hüquqi sənədlər, siyasi və beynəlxalq agentliklər, o cümlədən ATƏT 
tərəfindən qəbul olunduğu kimi, genderyönümlü hadisədir. İnsan alveri dövrəsi bütövlükdə, 
məsələn, təklifi yaradaraq tələbin gender ölçülərindən və qurbanları müdafiəsiz edən köklü 
səbəblərdən başlayaraq gender yönümlü siyasət və insan alverinə qarşı institutsional tədbirlər, o 
cümlədən qarşısını alma siyasətlərinə qədər yüksək genderləşmiş bir hadisədir. 

AŞ Konvensiyasının 5(3)-ci maddədə deyilir:  

“Hər bir iştirakçı tərəf insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmanı təşviq etməli və 2-ci paraqrafda qeyd 
olunan bütün siyasətlərin və proqramların işlənib hazırlanmasında, həyata keçirilməsində və 
dəyərləndirilməsində gender məsələlərini və uşaqlara qarşı həssas yanaşmanı tətbiq etməlidirlər”.  

UNIFEM48-in konsepsiya sənədində deyilir ki, “insan alveri, xüsusilə də qadın və uşaq alveri nəticə 
etibarilə dünyada hökumətlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının gündəliyində duran mühüm bir 
problemdir. Lakin belə görünür ki, bu problemin qarşısının alınması üçün əhəmiyyətli tədbirlər 
görülməmişdir.  Bu, müəyyən qədər konseptual ikili yanaşmalarla, perspektiv meyllərlə və problemi 
həll etmək üçün planların, siyasətlərin və proqramların işlənib hazırlanmasında və həyata 
keçirilməsində daha strateji düşünmək tələbinin mövcudluğu ilə izah olunur”.  

Konsepsiya sənədində həmçinin deyilir ki, “insan alverinə dair üstün mövqe tutan fikirlərdə və 
müdaxilələrdə, ilk olaraq qadınlara və qızlara diqqət yetirilsə də, gender məsələlərinə çox da önəm 
verilmir. Bir çox belə təşəbbüslərdə kişilər və qadınlar arasında fərqlər və bərabərsizliklər təbii və 
dəyişməz hesab edilərək ayrı-seçkiliyə yol verən gender stereotiplərini gücləndirir. Onlar qadınların 
hərəkətlərinə və seçimlərinə qadağa qoymağa və ya bunları məhdudlaşdırmağa, onları nəzarət altına 
almağa və ya mənəvi baxımdan dəyişdirməyə, bununla yanaşı çox vaxt da onları qorumaq niyyətində 
olmağa meyllidir. Bütün bunlar qadınları səlahiyyətlərdən məhrum edir. Gender məsələlərinə 
həssaslıqla yanaşılan insan hüquqlarına əsaslanan yanaşma etibarsız və ayrı-seçkiliyə yol verilən 
məqamları aradan qaldıracaq və qadınları istismar olunmaq təhlükəsinə qarşı lazımi vasitələrlə təchiz 
edəcəkdir”. 

İnsan alverinə və istismarın müxtəlif formalarına qarşı zəiflik genderdən irəli gəlir. Qadınlar və qızlar 
cinsi istismar, ev qulluğu və qayğı sahələri üçün insan alverinə məruz qaldıqları halda, kişilər və 
oğlanlar xüsusən kənd təsərrüfatı, tikinti, mədən işləri və ya meşə təsərrüfatı yaxud da balıqçılıq 
sahələrində məcburi əməyin qurbanlarına çevrilirlər. Bundan əlavə insan alverinin formasından və 
genderdən asılı olaraq, insan alverinin qadınlar və kişilər üçün qısa- və uzunmüddətli fəsadları 
müxtəlif ola bilər. 

                                                            
47 BM.I. 2006 Hüquq-mühafizə işçiləri üçün uşaq alveri ilə mübarizədə qabaqcıl təcrübələrə dair əyani vəsait 
səh.27. 
48 UNIFEM Gender bərabərliyi, insan hüquqları və insan alveri: təhlil və fəaliyyət üçün çərçivə, səh.2. 
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2015-ci il üçün Avrostatın49 (Avropa Birliklərinin Statistika İdarəsi) Hesabatında deyilir ki, “Həm qadın, 
həm də kişi qurbanlar bir çox istismar məqsədləri üçün insan alverinə məruz qala bilərlər. Qeydə 
alınmış bütün qadın qurbanların böyük əksəriyyəti (85%) cinsi istismar məqsədilə insan alverinə 
məruz qalmışdır. Qeydə alınmış kişi qurbanlar arasında 64% əməyin istismarı məqsədilə insan 
alverinə məruz qalmışdır. İstismarın müxtəlif növlərində də fərqli gender bölgüsünü görmək olar. 
Cinsi istismarın qeydə alınmış qurbanlarını əsasən qadınlar (95%) təşkil etdiyi halda, əməyin 
istismarının qeydə alınmış qurbanlarının əksəriyyəti kişilərdir (71%). Dilənçiliyə məcburetmə, uşaq 
alveri və sairə kimi istismarın digər formalarında qadın qurbanlar 52% və qeydə alınmış kişi qurbanlar 
isə 38% təşkil edir, 10%-nin isə cinsi məlum deyildir.” 

İnsan Alverinin Aradan Qaldırılması üzrə Aİ Strategiyasında (2012 – 2016-cı illər) qeyd olunur ki, insan 
alverinin çox sayda müxtəlif formaları vardır və o, dəyişkən sosial-iqtisadi şərtlər altında artır və onun 
hədəfi müdafiəsiz vəziyyətlərdə olan qadınlar və kişilər, oğlanlar və qızlardır. Strategiyadakı əsas 
prioritet məsələlərdən biri “İnsan alverinin qarşısını alma istiqamətində fəaliyyəti genişləndirməkdir”, 
burada deyilir ki, “İnsanları insan alverinə qarşı müdafiəsiz edən köklü səbəbləri nəzərə almaqla bu 
əməllərin qarşısını almaq istiqamətində fəaliyyət genişləndirilməlidir və bu səbəblərin aradan 
qaldırılması Aİ-də və üçüncü ölkələrdə insan alverinin qarşısının alınmasının əsas aspekti olmalıdır”. 

Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində vurğulanır ki, “itələmək və çəkmək” faktorları müvafiq 
sahələrdən asılı olaraq qadınlar və və kişilər üçün, məsələn, cinsi istismar yaxud tikintidə iş, kənd 
təsərrüfatı və ya ev köləliyi üçün əməyin istismarı məqsədilə insan alveri kimi müxtəlif ola bilər”. Bu, 
bir daha genderin müdafiəsizliyə kömək edən faktorlardan biri olduğunu təsdiq edir. 

ATƏT-in İnsan Alveri ilə Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planının50 IV, 3.3 bölməsində insan alverinin köklü 
səbəblərini aradan qaldırmağa yönələn iqtisadi və sosial siyasətlərdə, gender bərabərliyi əsasında, 
eyni işə görə eyni ödəniş almaq hüququnu və məşğulluq imkanlarında bərabərlik hüququnu təmin 
etmək məqsədilə, məşğulluq sahəsində qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq üçün müvafiq 
tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunmuşdur”.  

Bu, “ATƏT-in İnsan Alveri ilə Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planına Əlavə: on il sonra” 51 adlı sənədlə daha 
da gücləndirilmişdir. Bu sənədin “İnsan alverinin bütün formalarının qarşısının alınması” adlı III 
Bölməsində, milli səviyyədəki orqanlara, məşğulluq sahəsində qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi aradan 
qaldırmaq və kişilərə və qadınlara iqtisadi həyatda bərabər iştirak imkanını və sosial müdafiəyə 
bərabər çıxış imkanını təmin etmək üçün əlavə tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunmuşdur”. 

 

2.2 İnsan alveri anlayışı 
İnsan alverinin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş ilk anlayışı BMT-nin İnsan alverinin, xüsusən qadın 
və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında Protokolunun 
(2000-ci il) (BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolu) 3-cü maddəsində verilmişdir. Burada insan 
alverinə belə anlayış verilir: 

                                                            
49Avrostatın İnsan alverinə dair hesabatı, 2015-ci il, səh.11, https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en 
50 ATƏT Qərarı No. 557 ATƏT-in İnsan Alveri ilə Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planı, səh.8. 
51 Daimi Şura tərəfindən PC.DEC/1107 nömrəli qərarla qəbul edilmiş və Kiyev Nazirlər Şurası tərəfindən 6 
dekabr 2013-cü il tarixdə MC.DEC/07/13 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş “ATƏT-in İnsan Alveri ilə Mübarizə üzrə 
Fəaliyyət Planına əlavə: on il sonra”. 
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(a) “İnsan alveri dedikdə, güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya digər 
formalarda məcburetmə, oğurlama, dələduzluq, aldatma, səlahiyyətdən və ya zəiflik 
vəziyyətindən sui-istifadə yolu ilə, yaxud da digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığına nail 
olmaq üçün ödəniş və ya mənfəət verməklə və ya almaqla, insanların istismar məqsədilə cəlb 
edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması başa düşülür. İstismar ən azı 
digər şəxslərin fahişəliyinin istismarını və ya cinsi istismarın digər formalarını, məcburi əməyi və 
ya xidmətləri, köləliyi, köləliyə bənzər halları və ya orqanların çıxarılmasını nəzərdə tutur”. 

 (b) əgər (a) yarımbəndində göstərilən təsir vasitələrindən hər hansı biri istifadə edilibdirsə, bu 
maddənin (a) yarımbəndində  adı çəkilən insan alveri qurbanının planlaşdırılmış istismara 
razılığı nəzərə alınmır; 

(c) uşağın istismar edilməsi məqsədilə  cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi 
və ya alınması, hətta bu maddənin (a) yarımbəndində göstərilən hər hansı bir təsir 
vasitələrindən istifadə edilmədiyi halda belə ″insan alveri″ hesab edilir; 

(d) ″uşaq″ dedikdə, on səkkiz yaşına çatmamış istənilən şəxs başa düşülür. 

AŞ Konvensiyasında insan alverinin anlayışı aydın şəkildə həm milli, həm də transmilli xarakterli insan 
alveri əməllərini əhatə edir və insan alveri mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqəli ola və ya olmaya bilər. 
Aİ-nin 2011/36/EU Direktivi dilənçiliyi və cinayətkar fəaliyyəti istismarın formaları kimi əhatə 
etmişdir. 

İnsan alverinin beynəlxalq anlayışı ilə bağlı tənqidlər olmuşdur və bildirilmişdir ki, o, mürəkkəbdir, 
məna baxımından aydın deyildir və cəlbetmənin, aldatmanın, məcburetmənin və ya istismarın 
ümumi anlayışları yoxdur. Bu anlayışları öz milli qanunvericiliklərində təyin etmək ayrı-ayrı 
dövlətlərin öz öhdəliyinə buraxılmışdır. Lakin milli qanunvericilikdə sözbəsöz qəbul edildiyi üçün və 
hüquq-mühafizə işçiləri tərəfindən (cinayət əməlinin aşkar edilməsi və ya qarşısının alınması zamanı 
anlayışın bu cür mürəkkəbliyi problemlər yaradır) aşkar edilməli və ya qarşısı alınmalı olan cinayətin 
əməli anlayışı kimi onlara ötürüldüyü hallarda, anlayışın bu cür mürəkkəbliyi problemlər yaratmışdır. 

52 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 5-ci maddəsində deyilir:  

“1. Hər bir iştirakçı-dövlət bu Protokolun 3-cü maddəsində göstərilən əməlləri, onlar qəsdən 
törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi tanımaq üçün zəruri qanunverici 
və digər tədbirlər görür”. 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokoluna qoşulan bütün dövlətlər, 5-ci maddəyə əsasən, insan 
alverini ya bir cinayət əməli kimi, ya da ən azı bu anlayış altına düşən bütöv davranışı əhatə edən 
cinayət əməllərinin birləşməsi kimi cinayət qanuna daxil etməlidirlər.53 Bütün dövlətlərin insan 
alverinə qarşı hərtərəfli tədbirlərin görülməsini təmin edən milli qanunvericilik çərçivəsinin işlənib 
hazırlanması vacibdir. AŞ Konvensiyasının 18-ci maddəsində bu bir daha qeyd olunur və deyilir ki, 
“hər bir iştirakçı-dövlət, Konvensiyanın 4-cü maddəsində nəzərdə tutulan davranış qəsdən törədildiyi 
təqdirdə, onun cinayət əməlləri kimi müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri ola bilən qanunvericiliyi qəbul 
etməlidir”. 

                                                            
52 Dottric, M. 2007 Paralel zərər. Dünyada insan alveri əleyhinə tədbirlərin insan hüquqlarına təsiri. səh. 4   
53 UNODC 2004 UNTOC və onun Protokollarının tətbiqi üçün qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr səh.267. 
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Cinayət əməlləri kimi müəyyənləşdirmək öhdəliyi birbaşa “insan alveri” anlayışı ilə bağlıdır. Buna 
görə də bu anlayış Protokolu tətbiq etməyə yönələn qanunvericilikdə önəmli yer tutur.54   

İnsan alveri anlayışı üç tərkib ünsürdən ibarətdir və BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 
pozulması hallarında bu ünsürlərdən hər biri olmalıdır.  

Üç tərkib ünsür aşağıdakılardır:  

(a) Şəxsin cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması 
fəaliyyəti[fəaliyyət – nəyin edildiyidir] 

(b) Vasitələr: güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya digər formalarda 
məcburetmə, oğurlama, dələduzluq, aldatma, səlahiyyətdən və ya zəiflik vəziyyətindən sui-
istifadə yolu ilə, yaxud da digər şəxsə nəzarət edən ödəniş və ya mənfəət verməklə və ya 
almaqla [vasitələr – bunun necə edilməsidir]. 

(c) İstismarın məqsədi: bura, ən azı, digərlərinin fahişəliyinin istismarı yaxud digər formalarda 
cinsi istismar, məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik, köləliyə oxşar hallar və orqanların 
çıxarılması [məqsəd – bunun nə üçün edilməsidir].  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolundakı anlayış insan alverini sadə bir cinayət əməli kimi təyin 
etmiş ola bilər. Lakin insan alverini daha sıx şəkildə araşdırdıqda, çox vaxt bunun çoxsaylı iştirakçılarla 
mürəkkəb bir proses olduğu görünür. 55 Anlayışın ilk komponenti, “fəaliyyət” ünsürü bir hissədir və 
uşaq alveri olduğu halda, insan alveri əməlini təşkil edən yeganə hissəsidir. Bu ünsür müxtəlif 
hərəkətlərlə yerinə yetirilə bilər, lakin şəxslərin qeyri-müəyyən cəlb edilməsi, daşınması, təhvil 
verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması halları ilə məhdudlaşmır.  

Anlayışın son ünsürü, “istismar məqsədi üçün” ifadəsi anlayışa təqsirin olması tələbini daxil edir. 
İnsan alveri o halda baş verəcəkdir ki, müvafiq şəxs və ya qurum fəaliyyətin (yaşlıların insan alveri 
halında baş verməli olduqda yaxud nəzərdə tutulan vasitələrdən biri vasitəsilə mümkün olduqda) 
istismara səbəb olacağını bilir. Buna görə də insan alveri səciyyəvi və ya xüsusi niyyətin olduğu bir 
cinayətdir (xüsusi niyyətli).56 

 

2.2.1 Uşaq alveri anlayışı 
İnsan alverinin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş anlayışı “uşaq” qurbanların 
müəyyənləşdirilməsinə və müdafiə olunmasına imkan yaratmaq və insan alverçilərinin təqib 
olunmasını təmin etmək üçün vacibdir. BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolu beynəlxalq səviyyədə 
qəbul olunmuş anlayışı təmin etmişdir və 3-cü maddədə  insan alverinin anlayışı verilir.Protokola 
əsasən, əməlin ümumi məqsədi uşağın istismarı olduğu halda uşağın razılığı və ya bu razılığa nail 
olmaq üçün vasitələr nəzərə alınmır.57 

3-cü maddədə deyilir: 

                                                            
54 Eyni mənbə. səh.268. 
55 BMqT (İrlandiya) 2010 İnsan alveri köləliyin müasir formasıdır. səh.7 
56 UNODC 2013 Araşdırma sənədi Müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə və insan alveri anlayışında digər 
“vasitələr”  səh.16. 
57 BM.I. 2006 Hüquq-mühafizə işçiləri üçün uşaq alveri ilə mübarizədə qabaqcıl təcrübələrə dair əyani vəsait, 
səh.19. 



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ - DƏRS VƏSAİTİ 
 

 26 

(c) uşağın istismar edilməsi məqsədilə  cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi 
və ya alınması, hətta bu maddənin (a) yarımbəndində göstərilən hər hansı bir təsir 
vasitələrindən istifadə edilmədiyi halda belə ″insan alveri″ hesab edilir; 

(d) ″Uşaq″ dedikdə, on səkkiz yaşına çatmamış istənilən şəxs başa düşülür. 

 

2.2.2 Ünsürlər 
Öhdəlik ünsürlərin özlərini deyil, tərkib ünsürlərinin birləşməsi kimi insan alverini cinayət qanununa 
daxil etməkdir.Buna görə də, hər hansı sadalanan fəaliyyət və vasitələri birləşdirən və sadalanan 
məqsədlərdən hər hansı biri üçün həyata keçirilən istənilən davranış insan alveri kimi cinayət 
qanununa daxil edilməlidir.58 İnsan alveri cinayəti davamlı əməl ola və müəyyən bir vaxt ərzində baş 
verə bilər və yalnız çoxsaylı iştirakçılardan ibarət olmaya bilər. Ardıcıl olmaqdan əlavə, insan alverinin 
ünsürləri bir-birilə eyni vaxtda ola və ya üst-üstə düşə bilər.  

İnsan alveri (BMqT) 

 
Bu anlayışın mühüm aspekti insan alverinin müəyyən vaxtda baş verən tək bir hərəkət əvəzinə, bir-
birilə əlaqəli olan bir sıra hərəkətlərdən ibarət proses kimi başa düşülməli olmasıdır. Bir dəfə nəzarət 
altına alındıqdan sonra qurbanlar adətən onların xidmətləri üçün bazarın olduğu, çox vaxtı onların 
kömək üçün müraciət etmələrinə imkan yaradan dili bilmədikləri və digər mühüm məlumatlara malik 
olmadıqları yerə aparılırlar. Bu hərəkətlər bir dövlətin sərhədləri daxilində baş verə bildiyi kimi, onlar, 
həmçinin bir dövlətdə cəlb etməklə və qurbanı qəbul etmənin və istismarın başqa bir dövlətdə baş 
verməsi ilə sərhədləri aşa bilər. Beynəlxalq sərhədi aşıb-aşmamasından asılı olmayaraq, şəxsi istismar 
etmək niyyəti bütün prosesin məğzini təşkil edir. 59 

İnsan alverinin ünsürləri aşağıdakılardır: 

Birinci mərhələ şəxsin insan alverçisi tərəfindən potensial qurban kimi hədəf seçildiyi hərəkət və ya 
cəlbetmədir. Qurban uşaq olmadıqda və vasitələrin nəzərə alınmaması tətbiq edilmədikdə, qurbanı 
insan alveri prosesinə cəlb edərkən yuxarıda göstərilən vasitələrdən hər hansı birindən istifadə 
olunacaqdır.  

                                                            
58 UNODC 2004 UNTOC və onun Protokollarının tətbiqi üçün qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr, səh.268. 
59 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (BMTQAK) tərəfindən beynəlxalq müdafiə ilə 
bağlı verilən tövsiyələrdə qeyd olunduğu kimi. 
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İkinci mərhələ potensial qurbanın aparılmasıdır. Aparılma ölkə hüdudlarında və ya sərhədləri 
aşmaqla ola bilər və sərhədlər qanuni və ya qeyri-qanuni yolla keçilə bilər.  

Yekun mərhələ qurbanın istismarıdır.  

Beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsasən, insan alveri potensial qurbanın insan alverçisi tərəfindən 
istismar məqsədilə cəlb edilməsidir. Belə istismar ya sərhədi aşmaqla ya da bir dövlətin hüdudları 
daxilində baş verə bilər və cəlbetmə də ya kənardan ya da dövlət daxilində baş verə bilər. 

DEU020 – Almaniyanın Federal Məhkəməsi [Bundesgerichtshof] 

Hökmün çıxarıldığı tarix: 2008-03-26 (istinad: iş nr. 2060 Js 14765/07 - 3 KLs) 

Koblenz Regional Məhkəməsi birinci instansiyada, 9 may 2007-ci il tarixdə, müttəhimi, Almaniya 
Cinayət Məcəlləsinin 232-ci maddəsinin 3, 4-cü hissələrinə əsasən, cinsi istismar məqsədilə insan 
alveri əməlini törətməyə cəhd göstərməkdə təqsirli bilmişdir. Məhkəmə izah vermişdir ki, əməlin 
cinsi istismar məqsədilə insan alveri cinayəti hesab edilməsi üçün bir şəxsin digərini fahişəliyə 
məcbur etmək üçün onun üzərində fiziki nəzarəti ələ keçirməsi kifayət edir. Qurbanın artıq fahişəliyə 
başlamış olması və ya bunu etməsi mütləq şəkildə tələb olunmur.  

Birinci instansiyada əməlin bu ünsürü yanlış qiymətləndirilmiş və müttəhim tək cinsi istismar 
məqsədilə insan alverinə cəhd etməyə görə məhkum olunmuşdur. Lakin insan alveri, cinayətkar 
davranışdır və tək nəticəsi cinayət olan əməl deyil. Buna görə də, hərəkətlər, qurbanın və ya 
qurbanların istismarı məqsədilə tələb olunan vasitələrlə törədildiyi halda, cinayətin tamamlanmış 
hesab edilməsi üçün arzu olunan nəticənin, faktiki istismarın olması vacib deyildir.  

UNODC İnsan alverinə dair presedent hüququ üzrə məlumat bazası: BGH StR 90/08: Almaniyanın 
İnsan Hüquqları İnstitutu tərəfindən təmin olunan hüquqi məlumat bazası.  

 

 

2.2.3 Vasitələr 
Vasitələr bu əməlləri törədənlər tərəfindən potensial qurbanları cəlb etmək üçün istifadə olunan 
metodlardır. BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda sadalanan vasitələr insan alverinin 
beynəlxalq hüquqi anlayışının fərqli və mühüm hissəsi kimi qəbul edilmişdir. Onlar BMT-nin İnsan 
Alverinə dair Protokolundan sonra qəbul edilərək insan alverinin anlayışını ümumiləşdirən üç mühüm 
müqavilədə, habelə siyasət sənədlərinə və təfsirlə bağlı mətnlərdə toxunulmamış qalmışdır. 60  

İnsan alverinin vasitələrinin anlayışı aşağıdakı kimidir:  

Güc;- burada güc tətbiq etməklə hədələmə yaxud gücdən və ya məcburetmənin digər formalarından 
istifadə nəzərdə tutulur. Bu hədələmə ya qurbana qarşı, ya da onun ailə üzvünə qarşı ola bilər.  

UNODC-nin İnsan Alverinə qarşı Nümunəvi Qanununda məcburetmənin anlayışı aşağıdakı kimi verilir:  

5 (1) (e) “Məcburetmə” dedikdə, aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmayaraq, güc 
tətbiqetmə və ya hədələmə və gücdən və ya hədələmədən qeyri-zorakı və ya psixoloji şəkildə 
istifadənin bəzi formaları nəzərdə tutulur;  

 (i) Hər hansı bir şəxsə zərər vurmaqla və ya fiziki məhdudiyyət qoymaqla hədələmə halları;  

                                                            
60 UNODC 2013 İnsan alveri anlayışında müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə və digər “vasitələr” haqqında 
araşdırma sənədi, səh.2. 
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(ii) insanı onun hər hansı bir hərəkəti etməməsinin hər hansı bir şəxsə ciddi zərər vurmaqla 
nəticələnəcəyinə və ona fiziki məhdudiyyətin qoyulmasına gətirib çıxaracağına inandırmaq üçün 
nəzərdə tutulan hər hansı bir hiylə, plan və ya model; 

 (iii) Şəxsin hüquqi statusu ilə bağlı sui-istifadə və ya hər hansı bir hədələmə halı;  

(iv) Psixoloji təsir; 

https://www.unodc.org/.../UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf 

 

Məcburetmə qeyri-zorakı və ya psixoloji gücün bəzi formaları da daxil olmaqla güc tətbiqetmə və ya 
tətbiq etməklə hədələmə kimi başa düşülür. 61  Lakin məhkəmələr məcburetmənin dolayı formaları 
ilə mübarizə aparırlar, “Onlar məcburetmənin psixoloji bir məsələ olub-olmadığını, ölçülməli çox 
subyektiv bir məsələ olub-olmadığını və işçinin “fiziki divarlar və zəncirlər” əvəzinə “əqli əsirliklə” 
nəyəsə məcbur edilib-edilə bilinmədiyini soruşurlar”. 62  Bir sıra dövlətlərdə məhkəmələr 
məcburetmənin anlayışını nəzərdən keçirmiş və belə nəticəyə gəlmişlər ki, o, tək fiziki zorakılıq 
demək deyildir. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bradleyə qarşı çıxış etdiyi (aşağıda qeyd olunur) 
işdə qeyd olunduğu kimi “ciddi zərər” anlayışına oxşar ifadəni öz milli qanunvericiliklərinə daxil 
etmişlər. 

 

Amerika Birləşmiş Ştatları Bradleyə qarşı, 390 F.3d 145 (1st Cir. 2004). 

Müttəhimlər Yamaykada cəlb etdikləri və sonra hədə-qorxu və digər vasitələrlə Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında saxladıqları Yamaykadan olan bir sıra mövsümi işçilərlə alçaldıcı şəkildə davranışla 
müşayiət edilən məcburi əmək və bununla bağlı cinayətlərə görə məhkum olunmuşlar. Hər bir 
müttəhim Məhkumetmə Normativlərinin tənzimləyici müddəalarına əsasən nəzərdə tutulan 
minimum həddə - 70 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum olunmuşdur. 

“Ciddi zərər” anlayışına zərərin həm fiziki, həm də qeyri-fiziki növləri aiddir. Buna görə də, ciddi 
zərərvurma hədəsinə, istənilən hədələr; hər hansı bir uyğun şəxsi eyni vəziyyətdə işi görməyə və ya 
xidmətlər göstərməyə yaxud onları davam etdirməyə vadar etmək və ya məcbur etmək üçün bütün 
kənar şərtlər altında kifayət edən, fiziki və ya qeyri-fiziki, hər hansı fəsadlarla bağlı hədələr aiddir.  

Yeni qanunu təfsir edərkən, konfransın hesabatında qeyd edilmişdir ki, “ciddi zərər” ifadəsinin 
işlədilməsində məqsəd tək fiziki zorakılığı deyil, həm də məcburetmənin daha çox nəzərə çarpmayan 
psixoloji metodlarını da əhatə etməkdir; “insan alverçiləri tərəfindən üçüncü şəxslərə zərər vurmaqla 
hədələmə, zorakılıq və ya xəsarət yetirmə olmadan qurbanları saxlama və ya açıq zorakılıqdan fərqli 
digər vasitələrlə ağır fəsadların törədiləcəyi ilə hədələmə halları”.  

Müttəhimlər apelyasiya şikayət vermişlər və apelyasiya məhkəməsi aşağıdakıları müəyyən etmişdir: 
“Beləliklə, müvafiq işdə, biz belə düşünürük ki, andlıları təlimatlandırarkən, məhkəmədən, qanunsuz 
hədələri yaxud məcburetməni mənfi, lakin qanuni fəsadlar barədə icazə verilə bilən 
xəbərdarlıqlardan fərqləndirmək tələb olunur”. 

https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1423766.html#sthash.i7JLjhQ1.dpuf 

 

                                                            
61 ATƏT 2013 Resurs polis təlim bələdçisi: İnsan alveri səh.41.  
62 BƏT 2009 Məcburi əmək və insan alveri: məhkəmə qərarlarının qeydiyyat kitabı, səh.5.  
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BƏT-in insan alveri ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli indikatorlar63 əmək və ya cinsi istismar 
məqsədilə insan alverinin yaşlı və uşaq qurbanları üçün dörd əməli indikatordan ibarətdir. 
İndikatorlar, aldatma və məcburetmə daxil olmaqla, insan alverinin bəzi ölçülərinə uyğundur və 
onların necə təfsir olunmasına istiqamət verir. Onlar insan alverinin potensial qurbanlarını 
müəyyənləşdirmək və istiqamət vermək üçün cinayət mühakimə sistemində prokurorlar və hakimlər 
tərəfindən istifadə edilməli əməli indiktorlarıdır. 

BƏT-in yaşlı insanların cinsi istismarı ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli indikatorlar 

Aldatma yolu ilə cəlbetmə indikatorları 

Güclü indikator 

• İşin və ya yerin mahiyyəti barədə aldanılma. 

Orta indikatorlar 

• Fahişəliyin şərtləri barədə aldanılma; 

• Əmək müqaviləsinin məzmunu və ya qanuniliyi barədə aldanılma; 

• Ailənin yenidən birləşəcəyi barədə aldanılma; 

• Mənzil və yaşayış şəraiti barədə aldanılma; 

• Hüquqi sənədləşmə və ya qanuni miqrant statusunun alınması barədə aldanılma; 

• Səyahət və seçim şərtləri barədə aldanılma; 

• Əmək haqları / qazanc barədə aldanılma; 

• Nikah və ya övladlığa götürmə vədləri ilə aldanılma. 

Zəif indikator 

• Təhsil imkanlarından yararlanma barədə aldanılma. 

Məcburi cəlbetmə indikatorları 

Güclü indikatorlar 

• Oğurlanma, məcburi nikah, məcburi övladlığa götürülmə və ya qurbanı satma; 

• Borc asılılığı; 

• Qurbana qarşı zorakılıqla hədələmələr; 

• Qurbanlara qarşı zorakılıq. 

Orta indikatorlar 

• Sənədlərin alınması; 

• Təcridetmə, azadlığı məhdudlaşdırma və ya nəzarət altına alma; 

• Orqanlara xəbər verməklə hədələmə; 

                                                            
63 https://www.ilo.org/forcedlabour. 
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• Ailəyə, icmaya və ya insanlara xəbər verməklə hədələmələr; 

• Ailəyə qarşı zorakılıq (hədələmələr və ya  tətbiq etmə); 

• Pulu əlindən alma. 

Təyinat yerində məcburetmə indikatorları 

Güclü indikatorlar 

• Sənədlərin alınması; 

• Borc asılılığı; 

• Məcburi tapşırıqlar və ya müştərilər; 

• Təcridetmə, azadlığı məhdudlaşdırma və ya nəzarət altına alma; 

• Qurbana qarşı zorakılıqla hədələmələr; 

• Qurbanlara qarşı zorakılıq. 

Orta indikatorlar 

• Qanunsuz / cinayətkar əməlləri törətməyə məcbur edilmə; 

• Həmyaşıdlara qarşı müəyyən hərəkətlər etməyə məcbur edilmə; 

• Orqanlara, ailəyə və sairəyə yalan danışmağa məcbur edilmə; 

• Orqanlara xəbər verməklə hədələmə; 

• Daha pis iş şəraiti yaratmaqla hədələmə; 

• Ailəyə, icmaya və ya insanlara xəbər verməklə hədələmələr; 

• Güclü təsir altında olma; 

• Ailəyə qarşı zorakılıq (hədələmələr və ya  tətbiq etmə); 

• Məvacibləri əlindən alma. 

https://www.ilo.org/forcedlabour 

 
Psixoloji məcburetmə dedikdə, qurbanın digər insanlarla münasibətləri, bir qrup həmyaşıdı və ya ailə 
tərəfindən rədd edilmə və ya qınanma hədələri yaxud oğlan dostu və ya tərəfdaşı hesab edilən şəxsin 
qəzəb və ya narazılığı yaxud hədə-qorxu gəlmə başa düşülə bilər. Psixoloji məcburetmənin 
anlayışının verilməsində mövcud çətinlik psixoloji sui-istifadə və məcburetmə hallarının digər 
insanlara təsir göstərmək üçün psixoloji vasitələrdən necə istifadə edilə bilinməsini başa düşməkdə 
çətinlik çəkən bir çox insanlardan gizlədilməsini daha asan edə bilər. 64 Bunlara qurbanların öz ərləri / 
oğlan dostları tərəfindən xarici ölkələrə aparıldığı və sonra istismar məqsədilə insan alverçilərinə 
satıldığı hallar aiddir.65 

Niderlandda “sevgili oğlan” hadisəsi on beş ildən çoxdur ki, bir problem kimi mövcuddur. “Sevgili 
oğlan” hadisəsi, gənc, müdafiəsiz qızlara kömək edən, onların “oğlan dostuna” çevrilən və sonra isə 

                                                            
64 Hopper, E. Hildalqo, J.2006  Görünməyən zəncirlər; İnsan alveri qurbanlarını psixoloji məcburetmə, səh.185-
209, Mədəniyyətlər-arası İnsan Hüquqları Hüququnun İcmalı  
65 Finneqan, V. 2008 İnsan alverçiləri əleyhinə tədbirlər, Nyu Yorker.  
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onları fahişəliyə məcbur edən kişilər tərəfindən qayğının göstərilməsidir. Qurban ona ev və yaxşı 
ödənişli işlərlə bağlı yalançı vədlər verilməklə və ya daha yaxşı həyat və evlənmə vəd edilərək xarici 
ölkələrə aparılma ilə psixoloji məcburetmə formasında cəlb olunur. Qurbanların çoxu azyaşlılardır. 66 

 SNEEP işi - Aimelo Rayon Məhkəməsi, Niderland. 

Məhkum olunma tarixi: 11/07/2008-ci il 

Bu işdə altı müttəhim olmuşdur, onlardan hər biri bir və ya daha çox qadına münasibətdə insan 
alverində təqsirli bilinmişdir. Əlavə olaraq beş müttəhim cinayətkar birlikdə və / və ya onu 
yaratmaqda təqsirli bilinmişdir. “Birliyin bir xüsusiyyəti onun amansız və zorakı davranışı idi. Bu işdə 
xeyli zorakılıq və hədə-qorxu halları var idi. Beş müttəhim “bu qadınların fiziki və əqli 
toxunulmazlığına və öz müqəddəratını təyin etmək hüququna heç hörmətlə yanaşmamışdır”.  
Cəzaların müddəti səkkiz aydan yeddi il altı ayadək dəyişirdi. Vurulan ziyana görə qurbanlara 
kompensasiya, 50,000 avroya qədər ilkin ödənişlərlə, qismən ödənilmişdir.  

İşdə müdafiə tərəfi ittiham aktında insan alveri ilə bağlı bəraətin verilməli olduğunu iddia etmişdir. 
Ümumiyyətlə, iddia olunurdu ki: 

- bu qadınlar müttəhimlə tanış olanda artıq fahişəliklə məşğul olurdular;  

- onlar fahişəliklə həmişə öz arzuları ilə məşğul olmuşlar;  

- qadınların öz qazanclarını müttəhimlə bölüşmələrinin və ona ödənişlər etmələrinin səbəbi budur 
ki, onlar bu şəxslə emosional münasibətlərə malik olmuşlar.  

Müdafiə tərəfinin arqumentlərinə cavab olaraq, Məhkəmə Cinayət Məcəlləsinin 250(a) maddəsini 
nəzərə almışdır. Bu, fahişəliyə məcburetməni (zorakılıq və ya digər hərəkət vasitəsilə yaxud 
zorakılıqla və ya digər hərəkətlə hədələmə) və ya fahişəliyə meylləndirməni (işlərin faktiki 
vəziyyətindən irəli gələn imkandan sui-istifadə etməklə və ya yanlış təsəvvür yaratmaqla) nəzərdə 
tuturdu. Cinayət Məcəlləsinin 273f maddəsində sadalanan məcburetmə vasitələrinə aşağıdakılar 
aiddir: məcburetmə, zorakılıq və digər hərəkət, zorakılıqla və digər hərəkətlə hədələmə, yanlış 
təsəvvür yaratma və işlərin faktiki vəziyyətindən irəli gələn imkandan sui-istifadə etmə yaxud 
müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə etmə. 

Bu halları müşayiət edən mühüm faktorlar kimi, qanunverici orqan digər məqamlarla yanaşı 
aşağıdakıları da nəzərdə tutmuşdur: öz maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanına malik olmama, pasportun 
əlindən alınması, etibarlı vizaya malik olmama və şəxsi fahişəliklə məşğul olmağı davam etdirməyə 
məcbur edən geri ödəmə öhdəliyinin olduğu borclar. Qurbanın öz istismarına vermiş ola bildiyi 
razılığı həlledici amil deyildir. Bundan başqa, qazanc üçün cinsi xidmətlər göstərən şəxs istismarçı ilə 
öz münasibətlərini davam etdirmə və ya dayandırma ilə bağlı şüurlu şəkildə seçim etmək imkanına 
malik olmadıqda və ya bu imkan məhdud olduqda könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Əlaqəyə ilk 
olaraq könüllü daxil olma faktı və / və ya şəxsin əvvəllər fahişəliklə məşğul olması özü könüllülük 
əlaməti deyildir. 

Aİ-nin insan alveri əleyhinə vebsaytı: qanunvericilik və presedent hüququ.  
https://www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ 

 
İqtisadi məcburetmə qurbanın böyük məbləğlərdə ödənişlər etməyə məcbur edildiyi, məvaciblərdən 
böyük məbləğlərin tutulduğu və ya ümumiyyətlə, heç nə ödənilmədiyi hallardır. Bura şəxs üçün 
faktiki və ya iddia edilən borcların ödənilməsini qeyri-mümkün etməklə, onun asılılıqda saxlanıldığı 

                                                            
66 Avropolun Biliklərə dair Hesabatı 2011, Avropa İttifaqında insan alveri, səh.7. 
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borc asılılığı da aiddir. 67 Borc asılılığını insan alveri halları ilə əlaqələndirmək çətin ola bilər və ola 
bilsin ki, borc asılılığı halları ağır cinayət hesab edilməsin. Belə işlərdə həmişə zorakılıq və ya hərəkət 
azadlığından məhrumetmə olmur və onlar ödənilməyən və ya böyük məbləğlərdə tutulmalarla 
ödənilən məvaciblərlə bağlı olur. 

BƏT tərəfindən əməli indikatorları müəyyənləşdirmək üçün Delfi tədqiqat layihəsində aparılan 
araşdırmadan sonra aşağıdakı indikatorlar cəlbetmə mərhələsində və potensial qurbanın təyinat 
yerinə çatdığı zaman məcburetmə halını göstərə bilər. 

 

BƏT-in yaşlı insanların əməyinin istismarı ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli indikatorlar 

Məcburi cəlbetmə indikatorları 

Güclü indikator 

• Qurbanlara qarşı zorakılıq 

Orta indikatorlar 

• Oğurlanma, məcburi nikah, məcburi övladlığa götürülmə və ya qurbanı satma; 

• Sənədlərin alınması; 

• Borc asılılığı; 

• Təcridetmə, azadlığı məhdudlaşdırma və ya nəzarət altına alma; 

• Orqanlara xəbər verməklə hədələmə; 

• Qurbana qarşı zorakılıqla hədələmələr; 

• Ailəyə, icmaya və ya insanlara xəbər verməklə hədələmələr; 

• Ailəyə qarşı zorakılıq (hədələmələr və ya  tətbiqetmə); 

• Məvacibləri əlindən alma. 

 

Təyinat yerində məcburetmə indikatorları 

Güclü indikatorlar 

• Sənədlərin alınması; 

• Borc asılılığı; 

• Təcridetmə, azadlığı məhdudlaşdırma və ya nəzarət altına alma; 

• Qurbanlara qarşı zorakılıq. 

Orta indikatorlar 

• Qanunsuz / cinayətkar əməlləri törətməyə məcbur edilmə; 

• Məcburi tapşırıqlar və ya müştərilər; 

                                                            
67ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.8 
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• Həmyaşıdlara qarşı müəyyən hərəkətlər etməyə məcbur edilmə; 

• Orqanlara, ailəyə və sairəyə yalan danışmağa məcbur edilmə; 

• Orqanlara xəbər verməklə hədələmə; 

• Daha pis iş şəraiti yaratmaqla hədələmə; 

• Qurbana qarşı zorakılıqla hədələmələr; 

• Güclü təsir altında olma; 

• Ailəyə qarşı zorakılıq (hədələmələr və ya  tətbiq etmə); 

• Məvacibləri əlindən alma. 

Zəif indikator 

• Ailəyə, icmaya və ya insanlara xəbər verməklə hədələmələr. 

https://www.ilo.org/forcedlabour. 

 

Borc asılılığı “normal halda həmin xidmətlərin dəyəri borcların aradan qaldırılması üçün tətbiq 
edilmədiyi halda yaxud bu xidmətlərin göstərilmə müddəti və onların xüsusiyyətləri uyğun şəkildə 
məhdudlaşdırılmadıqda və ya təyin olunmadıqda, borclu şəxs tərəfindən onun öz şəxsi və ya onun 
nəzarəti altında olan şəxsin xidmətlərinin göstərilmə vədindən irəli gələn vəziyyət və ya şərait” kimi 
anlaşılır. 68  

 

Borc asılılığı nədir? 

İnsan alverinin qurbanları çox vaxt borc asılılığına məruz qalırlar. İnsan alverçisi qurbana səfərin təşkil 
edilməsində, iş və qalmaq üçün yer tapmaqda kömək edə və sonra ondan göstərilən xidmətlərə görə 
borcu “işləməklə ödəməyi” tələb edə bilər.   

Səciyyəvi olaraq, şəxs, mahiyyətçə istismar xarakterli şərtləri qəbul etmək üçün aldadıla bilər, belə ki, 
qanunsuz aşağı məvaciblər və qanunsuz yüksək faiz dərəcələri, insan alverçisinə iddiaya görə 
ödənilməli olan məbləğin ödənilməsini faktiki mümkünsüz edən borcun artması vəziyyətini yaradır.  

Borc asılılığı habelə yol sənədlərini əlindən alma, zorakılıq və onlara və ya onların ailələrinə qarşı 
zorakılıq hədələri ilə insan alverinə məruz qalan şəxslərin bu vəziyyətdən çıxmasının qarşısı alına 
bilər.  

Hətta qurbanlar borc asılılığının haqsız olduğunu başa düşdükləri halda onlar üçün kömək tapmaq 
çətin olur. Dil, sosial və fiziki maneələr çox vaxt onların kimdənsə yardım almasına mane olur.  

İstismarın qurbanlarına, çox vaxt, aşağıdakı kimi, əməyin intensiv olduğu (çox zəhmət tələb olunan)  
və / və ya tənzimlənməyən sahələrdə rast gəlinir: 

• Kənd təsərrüfatı; 

• Ev qulluğu; 

• Tikinti, mədən işi, daş karxanaları və kərpic bişirmə zavodları; 

                                                            
68  BMT-nin Köləliyin, kölə ticarətinin və köləliyə bənzər halların aradan qaldırılması haqqında Əlavə 
Konvensiyası, 1956-cı il, maddə 1(a)  
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• İstehsal, emal və qablaşdırma; 

• Fahişəlik və cinsi istismar. 

Bu sahələri çox vaxt təhlükəli, çətin və çirkli işlər kimi xarakterizə etmək olar və onlar çox vaxt 
xüsusiyyətlərinə görə oxşar olurlar. Səciyyəvi olaraq onlarda aşağı ödəniş və aşağı səriştəlilik 
səviyyələri olur.  

İnsan alveri üzrə çoxtərəfli qrup.  
https://www. allpartygrouphumantrafficking.org/the-iues/debt-bondage. 

 

Oğurlanma kimisə güc tətbiq etməklə və ya yalandan inandırmaqla başqa yerə aparmaqdır.  Uşağın 
qaçırılması ilə bağlı işlədildikdə, bu söz himayəçilik hüquqlarını pozaraq uşağın qaçırılması və ya 
saxlanması anlaşılır. İnsan alveri ilə bağlı oğurlanmanın hər hansı bir ayrıca anlayışı yoxdur. 

Dələduzluq; dələduzluq anlayışına görülməli işlərin və ya göstərilməli xidmətlərin xüsusiyyətləri 
barədə şəxsi sözlərlə və ya davranışla yanlış yola yönəltmə kimi başa düşülən aldatma hərəkətləri 
aiddir (qanuni iş, iş şəraiti, şəxsin öz yaşayış yerini sərbəst şəkildə tərk edə biləcəyi hüdudlarla bağlı 
vədlər və şəxsin istismar olunduğu digər şəraitlər). 69 

BƏT-in əməyin istismarı üçün yaşlı insanların alveri ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli indikatorlar 

Aldatma yolu ilə cəlb etmə indikatorları 

Güclü indikator 

• İşin mahiyyəti, yeri və işəgötürən barədə aldanılma. 

Orta indikatorlar 

• İş şəraiti barədə aldanılma; 

• Əmək müqaviləsinin məzmunu və qanuniliyi ilə barədə aldanılma; 

• Ailənin yenidən birləşəcəyi barədə aldanılma; 

• Mənzil və yaşayış şəraiti barədə aldanılma; 

• Hüquqi sənədləşmə və ya qanuni miqrant statusunun alınması barədə aldanılma; 

• Səyahət və seçim şərtləri barədə aldanılma; 

• Əmək haqları / qazanc barədə aldanılma; 

• Nikah və ya övladlığa götürmə vədləri ilə aldanılma. 

Zəif indikator 

• Təhsil imkanlarından yararlanma barədə aldanılma. 

https://www.ilo.org/forcedlabour. 

 

UNODC-nin İnsan alveri əleyhinə Nümunəvi Qanunda aldatmanın anlayışı aşağıdakı kimi verilir: 

                                                            
69 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.8 
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5 (1) (f) “Aldatma”dedikdə şəxsi aldatmaq niyyətilə hər hansı bir davranış başa düşülür; 

yaxud 

“Aldatma” dedikdə sözlərlə və ya davranışla [fakta və ya qanuna münasibətdə] [aşağıdakılara 
münasibətdə] hər hansı bir şəkildə aldatma başa düşülür: 

(i) Görülməli işin və ya göstərilməli xidmətlərin mahiyyəti; 

(ii) İş şəraiti; 

(iii) Şəxsin öz yaşayış yerini sərbəst şəkildə tərk edə biləcəyi hüdudlar; və ya 

(iv) Şəxsin istismar olunduğu digər şəraitlər 

Aldatma hallarına istismar məqsədilə işçiləri məcburi əməyə cəlb edərkən yalan və ya qeyri-dəqiq və 
ya yanlış informasiya vermə yaxud yalan iş təklifi aiddir. BMqT-nin Avropa və Avrasiya regionunda 
yaşlı kişilərin alveri ilə bağlı məlumatlarına əsasən, onlar çox vaxt şəxsi əlaqələri vasitəsilə cəlb 
olunurlar yaxud şəxsi əlaqə vasitəsilə məşğulluq agentliyinə yönəldilirlər. Qəzetlərdə verilən elanlar 
cəlbetmənin ən çox yayılmış ikinci metodudur. İnsan alverinin kişi qurbanları çox vaxt onların işlə 
təmin olunmasına və daşınmanın təşkilinə görə vasitəçiyə ödəniş etməli olurlar. Başqa 
araşdırmalarda qeyd olunduğu kimi, qazanc məqsədilə cinsi xidmətlər göstərmək üçün insan alverinə 
məruz qalan qadınlar çox vaxt vasitəçilərə haqq vermirlər və vasitəçilərin onlara göstərdikləri 
xidmətlər onların ödəməli olduqları borc kimi saxlanılır.70 

“Terra Promessa” 

2005-ci ildə Polşa vətəndaşları Baridə Polşanın fəxri konsulluğundan onların öz vətənlərinə 
qayıtmalarına kömək və dəstək istəməyə başlamışlar.Onlar bildirmişlər ki, onlar İtaliyada Apulia 
regionunda işləmək üçün bu ölkəyə gəlmişlər. Onlara yaxşı iş şəraiti və məvaciblər vəd olunmuşdur, 
lakin onlar heç bir ödəniş olmadan yaxud cüzi ödənişlərə öz güclərindən artıq işləməyə məcbur 
edilmiş və onlar minimal, sosial standartlardan aşağı şəraitdə yaşamışlar. 

Onlar aldanılaraq və cəlbedici iş təklifi ilə cəlb olunmuşlar. Polşada seçim şəbəkəsi və Apuliada işi 
təşkil edən tərəf arasında güclü əlaqə olmuşdur. Onları bu işə cəlb edənlər milli və yerli qəzetlər 
vasitəsilə və İnternetdə elanlar verməklə və ya gələcək qurbanlarla birbaşa əlaqələr vasitəsilə 
cəlbedici və yaxşı ödənişli iş təklif etmişlər.  

Hər iki ölkənin polis qüvvələri, Apulia regionundakı əmək düşərgələrində “kölə” kimi saxlanılan və 
həmin ərazidə fermalarda işləməyə məcbur edilən insan alverinin 113 qurbanını azad etmişlər. 

Polşa polisi tərəfindən təqdimat – Varşava 2006-cı il 

 

 Səlahiyyətdən yaxud müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə dedikdə şəxsin istismara tabe olmaqdan 
başqa real və məqbul alternativ variantının olmadığı hər hansı vəziyyət başa düşülür.71 BMT-nin İnsan 
Alverinə dair Protokol layihəsinin hazırlanma tarixi onu təsdiq edir ki, “müdafiəsizlik vəziyyətindən 
sui-istifadə” “şəxsin istismara tabe olmaqdan başqa real və məqbul alternativ variantının olmadığı 
hər hansı vəziyyət” kimi başa düşülməlidir.72 

                                                            
70 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 13-14.  
71 UNODC 2004 UNTOC və onun Protokollarının tətbiqi üçün qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr, səh.269. 
72 UNODC 2012 İnsan alveri anlayışında müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə və digər “vasitələr”haqqında 
araşdırma sənədi, səh.3. 
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UNODC-nin “müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə” 73   haqqında tövsiyə xarakterli qeydində 
bildirilir ki, müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə, şəxsi istismar etmək məqsədilə cəlb etmək, 
daşımaq, təhvil vermək, gizlətmək və ya almaq üçün onun şəxsi, vəziyyətlə və ya şəraitlə bağlı 
müdafiəsiz vəziyyətindən bilərəkdən istifadə edildiyi yaxud bundan başqa cür yararlanılan halda baş 
verir ki, belə olduqda şəxs onun istismarçının istəyinə tabe olmaqdan başqa real və ya məqbul 
seçiminin olmadığına inanır və qurbanın vəziyyətini nəzərə aldıqda bu inam əsaslı olur. Qurbanın real 
və ya məqbul seçimin olmadığına inanmasının əsaslı olub-olmamasını müəyyənləşdirərkən, qurbanın 
səciyyəvi xüsusiyyətləri və şəraiti nəzərə alınmalıdır.  

Müdafiəsizlik vəziyyəti şəxsin istismara tabe olmaqdan başqa real məqbul alternativ variantının 
olmadığı hər hansı bir vəziyyətdir. Müdafiəsizliyin mövcud olub-olmaması ən yaxşı halda hər bir hala 
ayrıca nəzər salmaqla, ehtimal edilən qurbanın şəxsi, vəziyyətlə və ya şəraitlə bağlı vəziyyətini nəzərə 
alaraq müəyyənləşdirilir. Şəxsi müdafiəsizlik, məsələn, şəxsin fiziki və ya əqli əlilliyi ilə bağlı ola bilər. 
Vəziyyətlə bağlı müdafiəsizlik şəxsin sosial və ya dil baxımından təcrid olunduğu xarici ölkənin 
ərazisində tənzimlənməyən (qanunsuz) şəkildə qalan şəxsə aid ola bilər. Şəraitlə bağlı müdafiəsizlik 
isə şəxsin işsiz və iqtisadi baxımdan ehtiyac içərisində olmasına aid edilə bilər. Belə müdafiəsiz 
vəziyyətlər əvvəlcədən mövcud ola bilər və insan alverçisi tərəfindən yaradıla bilər.74 

BƏT-in cinsi istismar məqsədilə yaşlı insanların alverilə ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli 
indikatorlar 

Müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə cəlbetmə indikatorları 

Orta indikatorlar 

• Ailənin çətin vəziyyətdə olmasından sui-istifadə; 

• Qanunsuz statusdan sui-istifadə; 

• Təhsilin (dil vərdişlərinin) olmamasından sui-istifadə; 

• İnformasiyanın olmamasından sui-istifadə; 

• İstismarçılar tərəfindən nəzarət; 

• İqtisadi səbəblər; 

• Qanun, orqanların münasibəti barədə yanlış informasiya; 

• Uğurlu miqrasiya barədə yanlış informasiya; 

• Ailənin vəziyyəti; 

• Şəxsi vəziyyət; 

• Psixoloji və ya emosional asılılıq; 

• Orqanlarla /qanuni statusla əlaqə. 

                                                            
73 UNODC 2012 Protokolun 3-cü maddəsində insan alveri vasitəsi kimi “müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-
istifadəyə” dair tövsiyə xarakterli qeyd (Bu tövsiyə xarakterli qeydin məqsədi cinayət ədliyyə sahəsində 
çalışanlara insan alveri vasitəsi kimi “müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadəni” hallarını başa düşməkdə və bu 
müddəanı tətbiq etməkdə yardım göstərməkdir.Tövsiyə xarakterli qeyddə UNODC-nin eyni mövzuya dair 
araşdırma sənədinə istinad olunur və təcrübi işçilərə daha geniş informasiya əldə etmək, o cümlədən milli 
qanunvericiliyi və təcrübəni dərindən başa düşmək üçün həmin sənədə nəzər salmaq tövsiyə olunur. 
74 Eyni mənbə. səh.3.  
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Zəif indikatorlar 

• Mədəni / dini inamlardan sui-istifadə; 

• Ümumi vəziyyət; 

• Əvvəlki çətinliklər; 

• Səfəri təşkil etməkdə çətinlik. 

Təyinat yerində müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə indikatorları 

Orta indikatorlar 

• İstimarçılardan asılılıq; 

• Tanış olmayan yerdə yaşamaqla bağlı çətinlik; 

• İqtisadi səbəblər; 

• Ailənin vəziyyəti; 

• Orqanlarla / qanuni statusla əlaqə. 

Zəif indikatorlar 

• Əvvəlki çətinliklər 

• Şəxsi xüsusiyyətlər 

https://www.ilo.org/forcedlabour 

 

Prokurorlar etibarlı dəlillərlə həmin müdafiəsizlik vəziyyətinin “mövcudluğunu” və ondan “sui-
istifadəni sübuta yetirməli olacaqlar, sadəcə subuta yetirilmiş müdafiəsizlik vəziyyəti kifayət deyildir. 
BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolundakı anlayış “hərəkət” və “vasitə” arasında aydın əlaqəni 
müəyyənləşdirir. Müvafiq olaraq, “müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə” əməlin törədilməsində 
“vasitə” olduğu iddia edildikdə, cinayətkarın qurbanı cəlb etmək, daşımaq, təhvil vermək, gizlətmək 
və ya almaq üçün həmin şəxsin müdafiəsiz vəziyyətindən sui-istifadə etdiyi göstərilməlidir.75 

Prokurorluq təqsirləndirilən tərəfə qarşı 

No. 07.976405-06, Zvolle Rayon Məhkəməsi (29 aprel 2008-ci il). 

Dövlətin ərazisində qanunsuz yaşayan hindistanlı fəhlələr tofu fabrikində işə götürülmüşdülər. Onlar 
Hindistandan bura səfərlərini maliyyələşdirmək üçün xeyli borca girmişdilər, onlar holland dilində 
danışmırdılar və onların şəxsiyyətlərini təsdiq edən hər hansı sənədləri yox idi. Onların  iş vaxtı çox 
uzun çəkirdi və əlavə işləməyə görə onlara ödəniş ödənilmirdi. Onların sağlamlıq sığortası yox idi və 
onlara görə vergi və sosial xidmət ödənişləri ödənmirdi.  

Məhkəmənin baxdığı məsələ müttəhimlərin Cinayət Məcəlləsini pozub-pozmadıqlarını və insan alveri 
ilə bağlı cinayətlər törədib-törətmədiklərini müəyyənləşdirmək idi. Məhkəmə qərar verərkən irəli 

                                                            
75 UNODC 2012 İnsan alveri anlayışında müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə və digər “vasitələr”haqqında 
araşdırma sənədi, səh.3. 
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sürülən ittihamın iki ünsürdən ibarət olduğunu nəzərə aldı: (1) istifadə olunan vasitə; və (2) istismar. 
Vasitəni nəzərdən keçirərkən, o, müttəhimlər tərəfindən fəhlələrin müdafiəsiz vəziyyətindən sui-
istifadə olunub-olunmadığını müəyyənləşdirdi, belə ki, burada aldatma və ya məcburetmə halı yox 
idi. 

Məhkəmə Niderland ərazisində qanunsuz olduqlarına görə və holland dilində danışa bilməmə və 
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərə malik olmama faktlarına görə fəhlələrin müdafiəsiz vəziyyətdə 
olduğunu qeyd etmişdir. Məhkəmə həmçinin bildirmişdir ki, müttəhimlərin fəhlənin müdafiəsiz 
vəziyyətindən sui-istifadə etdiklərini aşkar etmək üçün onlar bunu qəsdən etmiş olmalıdırlar. Bu, 
əməli törədən tərəfindən müəyyən dərəcədə təşəbbüsün və fəaliyyətin olduğunu fərz edir, belə 
halda onlar qurbanların daha zəif və ya daha müdafiəsiz vəziyyətindən bilərəkdən sui-istifadə 
etmişlər.  

Məhkəmə müəyyən etmişdir ki, burada qurbanların müdafiəzisliyindən sui-istifadə halı baş vermişdir, 
lakin istismar olmamışdır. 

BƏT-in Məcburi Əmək və insan alverinə dair məhkəmə qərarlarının qeydiyyat kitabı, səh. 65-66. 

 

Digər bir şəxsə nəzarət edən şəxsə ödəniş və ya mənfəət vermə və ya bunları qəbul etmə  insan 
alverçisinin qurbandan istifadə etmək üçün başqa bir şəxsə ödəniş etdiyi vəziyyətdir, məsələn, insan 
alverçisi yoxsulluq içərisində olan valideynə onun usağı üçün ödəniş edə yaxud şəxsi qaçaqmalçılıq 
yolu ilə gətirən onu insan alverçisinə sata bilər.76 İnsan alveri ilə bağlı digər bir şəxsə nəzarət edən 
şəxsə ödəniş və ya mənfəət vermənin və ya bunları qəbul etmənin ayrıca bir anlayışı yoxdur. 

 

2.2.4 Razılıq  
UNODC-nin “Razılığın roluna” dair Araşdırma Sənədində77 deyilir: “İstismar olunma vəziyyətinə 
razılığın olmaması insan alverinin başa düşülməsində ayrılmaz hissə hesab edilir və vasitə ünsürünü 
tətbiq etməklə, o, insan alveri anlayışının fərqli və mühüm bir hissəsi kimi qəbul olunmuşdur”.  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 3(b) maddəsində deyilir:  

 “Əgər (a) yarımbəndində göstərilən təsir vasitələrindən hər hansı biri istifadə edilibdirsə, bu 
maddənin (a) yarımbəndində adı çəkilən insan alveri qurbanının planlaşdırılmış istismara 
razılığı nəzərə alınmır”; 

Razılıq almaq üçün yuxarıda göstərilən vasitələrdən biri və ya daha çoxu istifadə edilirsə, qurbanın 
nəzarət altında olmağa və istismar edilməyə aşkar şəkildə verdiyi razılıq nəzərə alınmır. Qurbanlar, 
ilkin olaraq, insan alverçisinə razılıq verə bilər, lakin insan alverçisi razılığı almaq üçün vasitələrdən 
hər hansı birindən istifadə etmişdirsə, bu, nəzərə alınmayacaqdır. İnsan alverinə məruz qalmış şəxs 
buna razılıq verə bilməz və qurban razılığı sərbəst şəkildə vermək imkanına malik olmadıqda verilmiş 
hər hansı bir razılıq nəzərə alınmır.  

 

                                                            
76 İnsan alverinə dair informasiya və fövqəladə hallarda səhiyyə xidmətləri göstərənlər üçün resurslar. 
https://www.humantraffickinged.com. 
77 UNODC 2014 Araşdırma sənədi, İnsan alverində “razılığın”rolu, Protokol səh.6 
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R  Roci və Ismailaj-a qarşı [2006] 2 Cr.App.R. (S.) 15. (UK) 

Cinsi istismar məqsədilə insanların Birləşmiş Krallığa gətirildiyi işdə, şikayətçilər qazanc məqsədilə 
cinsi xidmətlər göstərmək istəyən yaşlı qadınların Litvadan immirasiyasını təşkil etmişdilər.  Qadınlar 
ölkəyə öz istəkləri ilə gəlsələr də, onlar sonradan xoşa gəlməyən şəraitdə və öz arzularına zidd olan 
tərzlərdə işləməyə və qazanclarının çoxunu ödəməyə məcbur edilmişlər.  

Hakim qəbul etmişdir ki, qadınlar Birləşmiş Krallığa fahişəlik etmək məqsədilə gəlmişlər və heç bir 
yolla ələ alınmamışdır. Onlar işləməli olduqları şərait səbəbindən məcbur edilmişlər. Burada yüksək 
səviyyədə planlaşdırma və təşkilatçılıq olmuşdur və qadınlara qarşı hədələri və onların azadlıqlarının 
məhdudlaşdırılmasını və onların pasportlarının əllərindən alındığını göstərən bəzi dəlillər olmuşdur. 

Bütün bu məsələlərə aidiyyəti olan şikayətçinin məhkum olunduğu cəza on bir il həbs cəzasından 
doqquz il həbs cəzasına kimi azaldılmışdır. 

https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7040. 

 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 3(c) maddəsində deyilir:  

“Uşağın istismar edilməsi məqsədilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və 
ya alınması, hətta bu maddənin (a) yarımbəndində göstərilən hər hansı bir təsir vasitələrindən 
istifadə edilmədiyi halda belə, ″insan alveri″ hesab edilir; 

18 yaşadək uşaqlar istismara razılıq verə bilməzlər və istismar məqsədilə cəlb edilmiş, daşınmış və ya 
təhvil verilmiş uşaq, məcbur edilib-edilməməsindən yaxud aldanılıb-aldanılmamasından asılı 
olmayaraq, insan alverinin potensial qurbanı hesab edilir. Bu, o səbəbdəndir ki, uşaqların məlumatlı 
şəkildə razılıq verməsi mümkün hesab edilmir və buna görə də razılıq nəzərə alınmır. 

 

2.3 İstismar 
İnsan alverinin məqsədi qurbanın istismar edilməsidir və o, insan alveri əməlinin əsas ünsürüdür. 
İnsan alveri əməli istismar baş verənədək yaranır, bu, insan alverçisinin niyyətidir, insan alveri 
cinayətinin üçüncü ünsürünü tamamlayan faktiki istismar deyildir, məsələn, insan alveriçisi istismar 
etmək niyyətindədir.  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda istismarın anlayışı verilmir və bu anlayışı vermək hər bir 
dövlətin öz üzərinə düşür. 

Palermo Protokolunun 3(a) bəndində deyilir:  

 “İstismara, ən azı digərlərinin fahişəliyinin istismarı yaxud digər formalarda cinsi istismar, 
məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik, köləliyə oxşar hallar və orqanların çıxarılması aid edilir” 

Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivinin 2-ci maddəsində nəyin insan alveri hesab edilməli olmasına 
dair geniş anlayış verilmiş və istismarın əlavə formaları da əhatə olunmuşdur. Bunlar məcburi əməyin 
bir forması kimi başa düşülməli olan “məcburi dilənçilik” və cinayət, eyni zamanda, cibgirlik, 
mağazadan oğurluq, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və cəzalanmalı olan və gəlir əldə etmək 
niyyəti daşıyan digər oxşar əməlləri törətmək üçün şəxsin istismarı kimi başa düşülməli olan 
“cinayətkar hərəkətlərin istismarı” olmuşdur. 
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UNODC-nin “İstismar” konsepsiyasına dair Araşdırma Sənədində78  vurğulandığı kimi “istismar yaxşı 
və ya vahid şəkildə anlaşılmır” və “istismarın bəzi formaları xüsusilə praktiki və dəlillərlə bağlı 
məsələləri qaldırır”. Bu, istismarın anlayışının verilməsində və onun milli qanunvericiliyə daxil 
edilməsində problemlər yarada bilər. Bu, həm də istismar vəziyyətlərində olan qurbanları başa 
düşməyi və ya müəyyənləşdirməyi və istismarın müxtəlif formalarını qəbul etməyi çətinləşdirə bilər.  

 

2.3.1 İstismarın formaları 
İstismar insan alveri hallarında gəlir mənbəyi və buna görə də öz cinayətlərini törətməkdə insan 
alverçiləri üçün əsas hərəkətverici qüvvədir. İstimar müxtəlif formalarda ola bilər, lakin prinsip budur 
ki, insan alverçiləri qurbanların nə qədər çox məhsuldar səy göstərməsinə nail olarsa, insan alveri 
əməlini törətmək üçün maliyyə stimulu da bir o qədər böyük olacaqdır.79 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda və ya beynəlxalq hüquqi sənədlərdə istismarın anlayışının 
olmaması o deməkdir ki, istismarın formalarının müəyyənləşdirilməsi hər bir dövlətin öz öhdəliyinə 
buraxılmışdır. Dövlətlərə ya yeni anlayışlar qəbul etməklə, ya da təyin edilməmiş anlayışları müvafiq 
ölkədə və ya mədəni kontekstdə uyğun gələn müəyyən davranışı əhatə edəcək şəkildə təfsir etməklə 
bu siyahını genişləndirməyə icazə verilir.80  

İnsan alveri yalnız cinsi istismar məqsədilə insan alverini əhatə etmir, eyni zamanda, bura istismarın 
bir sıra digər formaları da aiddir. İnsan alverini əmələ gətirən istismarın müxtəlif və yeni meydana 
çıxan formalarına dair biliklər tədricən artmaqdadır. Son araşdırmalar onu göstərir ki, əməyin 
istismarı, işləmək üçün xarici ölkələrə üz tutan səriştəsiz insanlarla böyük bir problemə çevrilir.81 
İstismarın yeni meydana çıxan və dəyişən formalarından əlavə, istismara görə məsuliyyət daşıyan 
insan alverçiləri davamlı şəkildə bu əməli törətmə üsullarını da dəyişir və inkişaf etdirirlər. Buna görə 
də, insan alverçilərinin insan alveri əməlini necə törətmələrini başa düşmə istismarın müxtəlif 
formalarını başa düşmə kimi vacib ola bilər. 

Məcburi əmək (köləliyə bənzər hallar) 

Dünyada məcburi əməyin istismarı halları getdikcə daha çox müəyyən edilir, təqiblərin sayı isə 
məhduddur. Buna tədricən tək dövlətlərin üzərinə öhdəliklər qoyan insan hüquqlarının pozulması 
kimi deyil, eyni zamanda, həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə cinayət qanunvericiliyinin bir 
norması kimi baxılır. Ayrı-ayrı fərdlər məcburi əməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir və 
dövlətlər belə cinayətləri təqib etmək kimi öhdəliklər daşıya bilərlər. 82  

Əsas problemlərdən biri odur ki, müxtəlif hallar cinayət ədliyyə məsələsi kimi qəbul edilmir və ya 
müəyyən olunmur və onlara inzibati məhkəmələrdə əmək qanunvericiliyinin pozuntusu kimi baxılır. 
Təhlükəsizlik qaydalarını pozma, müəyyən edilmiş iş vaxtını aşma və məvaciblərin saxlanması kimi 
əməyin istismarının ən yungül formaları işəgötürənlər tərəfindən əmək qanunvericiliyinin 
pozulmasıdır. Bu pozuntulara görə işəgötürən əmək və inzibati qanunvericiliyə görə məsuliyyət 
daşıyır.  Bu pozuntulardan əlavə, işəgötürən özü və ya başqa insanlar vasitəsilə işçiləri istismara cəlb 
etmək və belə vəziyyətlərdə saxlamaq üçün qanunsuz vasitələrdən istifadə etdikdə, bu hal məcburi 

                                                            
78 UNODC 2015 İnsan Alverinə dair Protokolda “istismar” konsepsiyası barədə Araşdırma Sənədi. 
79 UNODC 2014 İnsan Alverinə dair Qlobal Hesabat p33. 
80 UNODC 2015 İnsan Alverinə dair Protokolda “istismar” konsepsiyası barədə Araşdırma Sənədi.səh.7 
81 ATƏT 2013 Resurs polis təlim bələdçisi: İnsan alveri səh.58. 
82 BƏT 2009  Məcburi əmək və insan alveri: məhkəmə qərarlarının qeydiyyat kitabı, səh.7. 
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əmək və ya məcburi əməyin istismarı üçün insan alveri kimi tövsif oluna bilər: bu, cinayət təqibinin 
obyekti olur. 83 

Məcburi əmək (köləliyə bənzər halların) anlayışı  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolda məcburi əməyin heç bir anlayışı yoxdur və İnsan Hüquqları 
haqqında Konvensiyanın 4-cü maddəsində icbari və ya məcburi əməyin anlayışı verilmir. BƏT-in 
1930-cu il Məcburi Əmək haqqında Konvensiyasında verilən, Van der Mussele-nin Belçikaya qarşı 
çıxış etdiyi işdə84 qəbul edilmiş qərarda təsdiqlənən anlayışın (Nr.29) AŞ Konvensiyasındakı anlayış 
üçün əsas kimi götürüldüyü görünür. 

BƏT-in 1930-cu il Məcburi Əmək haqqında Konvensiyasının 2-ci maddəsinin 1-ci bəndində icbari və 
ya məcburi əməyə aşağıdakı kimi anlayış verilir: 

 “Hər hansı bir cəza ilə hədələyərək hər hansı bir şəxsdən tələb olunan və müvafiq şəxsin bunu 
könüllü şəkildə etməyi təklif eləmədiyi bütün işlər və xidmətlər”.  

BƏT-ə görə, cəza ilə hədələmə heç də həmişə qurbanın işi görməsinə nail olmaq üçün insan 
alverçisinin və ya istismarçının müəyyən formada birbaşa cəza tətbiq etməsi demək deyildir. 
Hədələmənin nəzərə çarpmayan bəzi formaları mövcuddur, bəzən bu, psixoloji növdə olur yaxud 
hüquqların və ya imtiyazların itirilməsi formasında ola bilər. BƏT-in bələdçiliyi çox vacibdir, belə ki, 
bir çox hallarda məcburi əmək üçün insan alverində sərt fiziki zorakılıq əvəzinə psixoloji istismar, 
nəzarət və təsir olur. 85  

BƏT-in Məcburi Əməyə dair Qlobal Hesablamalarında86 deyilir: “Məcburi Əmək, beləliklə, görülən 
işin mahiyyəti (milli qanunvericiliyə əsasən, bu, ya qanuni, ya da qeyri-qanuni ola bilər) ilə deyil, işi 
görən şəxs və işi tələb edən şəxs arasında münasibətlərin xüsusiyyətləri ilə təyin olunur. Belə olan 
halda, bəzən məcburetmə vasitələri açıq və müşahidə edilə bilən olur (məsələn, silahlı dəstələr 
işçilərin iş yerini tərk etmələrinə mane olur yaxud qıfıllanmış yerlərdə işçilərin azadlığı 
məhdudlaşdırılır), çox vaxt isə məcburetmə daha çox hiss edilməyən şəkildə olur və dərhal müşahidə 
edilmir (məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin alınması yaxud orqanlara xəbər verməklə 
hədələmə)”. 

Əməyin istismarına anlayış vermək üçün birbaşa bələdçilik olmasa da, BƏT, tək və ya birgə şəkildə 
əməyin istismarını göstərə bilən bir sıra ünsürləri müəyyənləşdirmişdir. 

Üç əsas ünsür; 

(i) müvafiq şəxs tərəfindən müəyyən formada iş görülməli yaxud xidmət göstərilməlidir. 

(ii) iş fiziki, psixoloji, maliyyə və ya digər formalarda ola biləcək cəza hədəsi altında görülür.     

(iii) iş könüllü olaraq görülmür, yəni şəxs ya bu fəaliyyətlə öz istəyi ilə məşğul olmur, ya da məşğul 
olduqda bildirilən müəyyən müddətdən sonra (Konvensiyada özü deyilir) və ödəniş və ya digər 
hüquqlardan imtina etmədən işi tərk edə bilmədiyini görür.  

 

Aİ-dəki dövlətlər nəyin istismar olmasına aydınlıq gətirmək üçün müxtəlif yanaşmalar qəbul etmişlər. 
Niderland kimi bəzi dövlətlər belə hərəkətin nəyə səbəb olmasının təfsirini məhkəmələrin öz 
                                                            
83 La Strada 2011 Moldova Respublikasında Məcburi əmək üçün insan alveri. Icmal. 
84 İHAK Müraciət no. 8919/90. 
85 Skrivankova, K. 2011 Məcburi əmək: əməyin istismarının başa düşülməsi və müəyyənləşdirilməsi, red. 
Şandron, P. Birləşmiş Krallıqda insan alveri və müasir köləliyi qəbul edən insan alverinə dair əyani vəsait, 
LexisNexis səh.50.  
86 BƏT Məcburi Əməyə dair qlobal hesablamalar 2012-ci il Nəticələr və metodologiya, səh.19. 
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mülahizəsinə buraxdığı halda (insan alveri konsepsiyasının həddən çox geniş təfsir olunması və 
cinayətin ağırlığının azadılması riski ilə), Belçika kimi digər dövlətlər, diqqəti, istismarın fundamental 
aspekti kimi, insan ləyaqətinin pozulması konsepsiyasına yönəltmişlər.87 

Özbəkistan Turçinova qarşı – Miribad Rayon Məhkəməsi, Özbəkistan 

UNODC No.: UZB001:  Məhkum olunma tarixi: 2012-12-17. 

2012-ci ilin yazında, müttəhim T, digər şəxslərlə birgə, dörd nəfərin aldadılaraq cəlb edilməsini və 
tikintidə fəhlə işləmək üçün Qazaxıstanda Çernayevka şəhərinə aparılmasını təşkil etmişdir. Ora 
gəldikdən sonra onlar həmin dörd nəfəri tikinti sahəsinə aparan H adlı şəxsə təhvil verilmişlər. 
Tikintinin sahibi onların pasportlarını əllərindən almış, onlara heç bir məvacib ödəməmiş və güc 
tətbiq etmək hədəsi ilə onları istismar etmişdir. Bu, 2012-ci ilin iyul ayınadək davam etmişdir. 

2012-ci ilin iyun ayında, müttəhim T tərəfindən digər bir qurban tikintiyə cəlb olunmuş və eyni 
vəziyyətə düşmüşdür. Öz işinə görə, müttəhim T 560,000 tenge almışdır, T eyni mütəşəkkil 
cinayətkar dəstədən istifadə edərək yuxarıda göstərilən sahəyə daha 3 qurban göndərməklə və 
bunun müqabilində 1200 ABŞ dolları almaqla bu təcrübəni 2012-ci may ayında da davam etdirmişdir. 

Dörd qurbanın şahid ifadələrini, habelə toplanan dəlilləri və T-nin günahını etiraf etməsini nəzərə 
alaraq, Məhkəmə müttəhim T-ni, Özbəkistan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 135-ci maddəsinin 
3(g) hissəsinə əsasən, aldatma yolu ilə məcburi əməyə cəlb etmək üçün insan alveri, insanları onların 
iradəsinə qarşı ölkədən kənara aparma, təhvilvermə və saxlama, onların iradəsinə qarşı sənədlərini 
əlindən alma və mütəşəkkil cinayətkar dəstədə iştirak etmə əməllərində təqsirli bilmişdir.  

UNODC-nin İnsan alverinə dair presedent hüququ ilə bağlı məlumat bazası. 

 

Əməyin istismarının dəqiq anlayışı olmadığı üçün əmək hüquqlarının pozulması baxımından istismar 
və məcburi əməyi təşkil edən kəskin istismar arasındakı fərqi müəyyənləşdirmək çətindir. Bir sıra 
ölkələrdə insan alveri prosesinin komponent ünsürlərini sübuta yetirmək problematik məsələyə 
çevrilib. İstismar ünsürünü sübuta yetirmək mümkün olsa da, istismar edən şəxsin insan alveri 
prosesində digər ünsürlərə, daha dəqiq desək, hərəkətə və ya cəlbetmə vasitəsinə görə cavabdeh 
olduğunu göstərmək heç də həmişə mümkün olmamışdır.  

İngiltərədə və Uelsdə “digər bir şəxsi köləlikdə və ya kölə vəziyyətində saxlama yaxud onlardan icbari 
və ya məcburi iş görməyi tələb etmə” əməlini nəzərdə tutan qanunvericilik tətbiq edilmişdir (aşağıda 
bax). Qanunvericilik anlayışla bağlı bəzi problemlərin öhdəsindən gələ bilməsə də, onun məqsədi 
istismar ünsürünün tək özünü cinayət qanununa daxil etməkdir. 

71-ci maddə. 2009-cu il Koronerlər (qətl hadisələrini araşdıran müstəntiqlər) və Ədliyyə Qanunu 
(İngiltərə və Uels)  

Köləlik, köləliyə bənzər hallar və icbari və ya məcburi əmək. 

(1)  D adlı şəxs aşağıdakı halda cinayət törətmiş olur  

(a) D digər şəxsi köləlikdə və ya kölə vəziyyətində saxlayır və şərait belədir ki, D şəxsin belə 
vəziyyətdə saxlanıldığını bilir və ya bilməlidir yaxud 

                                                            
87 Skrivankova, K. 2011 Məcburi əmək: əməyin istismarının başa düşülməsi və müəyyənləşdirilməsi, red. 
Şandron, P. Birləşmiş Krallıqda insan alveri və müasir köləliyi qəbul edən insan alverinə dair əyani vəsait, 
LexisNexis səh.54. 
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 (b) D adlı şəxs digər şəxsdən icbari və ya məcburi iş görməyi tələb edir və şərait belədir ki, D adlı 
şəxs belə işin görülməsinin şəxsdən tələb olunduğunu bilir və ya bilməlidir. 

 (2) 1-ci yarımbənddə şəxsi köləlik və ya kölə vəziyyətində saxlama və ya şəxsdən icbari və ya 
məcburi iş görməyi tələbetmə hallarına istinadlar İnsan Hüquqları haqqında Konvensiyanın 4-cü 
maddəsinə (şəxsi köləlik və ya kölə vəziyyətində saxlama və ya şəxsdən icbari və ya məcburi iş 
görməyi tələb etməni qadağan edən) uyğun izah olunmalıdır. 

 (3) Bu maddədə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində təqsirli bilinən şəxs aşağıdakı 
məsuliyyəti daşıyır  

(a) ümumi məhkumetmədə müvafiq müddətdən artıq olmayan müddətə həbs cəzasına yaxud 
qanunla müəyyənləşdirilmiş həddən artıq olmayan məbləğdə cərimə cəzasına, yaxud hər ikisinə; 

(b) ittihamnamə üzrə məhkumetmədə 14 ildən artıq olmayan müddətə həbs cəzasına, yaxud  
cərimə cəzasına, yaxud hər ikisinə. 

 

Ev köləliyi 

Ev köləliyi üçün insan alverinə məruz qalan şəxslər çox vaxt miqrantlar və əsasən də özəl evlərdə 
işləmək və ev işlərindən tutmuş uşaqlara baxmağa qədər və digər işləri də əhatə edə bilən müxtəlif 
işləri görmək üçün dövlətin ərazisinə gələn qadınlar olur. İnsan alverinə məruz qalan insanlar adətən 
özəl evdə yaşayırlar, onların sənədləri çox zaman əllərindən alınır və onlar çox vaxt təcrid olunurlar 
və insan alverçisindən asılı olurlar.  

Ev köləliyi istismarın çətin aşkar oluna bilən nəzərə çarpmayan bir formasıdır. Ev köləliyi üçün insan 
alveri bəzi ümumi cəhətləri özündə birləşdirən müxtəlif vəziyyətləri əhatə edir: asılı vəziyyətdə olma 
və özəl bir şəxs üçün iş görmək öhdəliyi, məvacibin aşağı olması və ya heç olmaması, istirahət 
günlərinin olmaması, psixoloji və ya fiziki zorakılıq, məhdud hərəkət azadlığı və özəl həyatın 
mümkünsüzlüyü. 88 

BƏT-in 2011-ci il Ev qulluqçuları üçün layiqli iş haqqında 189 nömrəli Konvensiyası (5 sentyabr 2013-
cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir) ev qulluqçuları üçün əsas hüquqları və müdafiə imkanlarını nəzərdə 
tutur. 2(b) maddədə deyilir: 

 “Hər bir üzv-dövlət, ev qulluqçuları ilə bağlı, işdə əsas prinsiplərə hörmətlə yanaşılması, bu 
hüquqların təşviq olunması və həyata keçirilməsi, daha dəqiq desək: […] (b) icbari və ya 
məcburi əməyin bütün formalarının aradan qaldırılması üçün bu Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş tədbirləri görməlidir;” 

Siliadin Fransaya qarşı89 

15 yaşlı qız onun yol xərcini ödəyən, lakin sonra onun pasportunu əlindən alan “xanım D” tərəfindən 
Toqodan Fransaya gətirilmişdir. Belə razılıq olmuşdur ki, qız öz təyyarə biletinin dəyərini ödəyənədək 
xanım D üçün işləyəcəkdir, lakin bir neçə ay sonra, o, onu heç bir ödəniş, istirahət, şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədlər olmadan və onun immiqrasiya statusunun alınmasına icazə verilmədən gündə 15 saat, 
həftədə yeddi gün işləməyə məcbur edən “cənab və xanım M-ə” verilmişdir. Qız köhnə paltarlar 
geyinirdi və onun öz otağı yox idi. Vəziyyətə orqanlar müdaxilə etdikdə onlar bundan xəbər 
tutmuşlar. Lakin, həmin vaxt, “köləlik və kölə vəziyyətinə salma” Fransada ayrıca cinayət əməli kimi 
təsbit olunmamışdı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi belə bir fikirdə olmuşdur ki, qız kölə 
                                                            
88 ATƏT 2010 Mühafizə olunmayan iş, nəzərə çarpmayan istismar: ev köləliyi məqsədilə insan alveri, səh.11  
89 İHAK Müraciət nr. 73316/01. 
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vəziyyətində saxlanılmışdır və Fransa köləliyi və məcburi əməyi qadağan etmək öhdəliklərini 
pozmuşdur, belə ki, Fransa qanunvericiliyi qızın ayrıca və effektiv müdafiəsini təmin etməmişdir.   

 

Cinsi istismar 

Cinsi istismar, əsasən, köləliyə bənzər şəraitdə saxlanan qurbanlara- qadınlara və uşaqlara təsir 
göstərir. İstismar edilən şəxslər öz insan hüquqlarının, o cümlədən azadlıq hüququnun, insan ləya-
qətinin və təhlükəsizliyinin qorunması hüququnun, köləlikdə və ya kölə vəziyyətində saxlanılmamaq 
hüququnun, qəddar və qeyri-insani rəftara məruz qalmamaq hüququnun, zorakılığa məruz qalma-
maq hüququnun və sağlamlığın qorunması hüququnun kəskin şəkildə pozulması halları ilə üzləşirlər. 
Cinsi istismara barlarda, masaj otaqlarında, səyyar xidmətlərdə, özəl evlərdə, fahişəxanalarda və 
qonaq evlərində fahişəlik; ,pornoqrafiya və məcburi nigah aiddir. 90 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda deyilir: “İstismar, minimum olaraq, digərlərinin 
fahişəliyinin istismarını və ya cinsi istismarın digər formalarını əhatə edir”. Lakin, cinsi istismarın milli 
qanunvericilikdə anlayışını vermək dövlətin vəzifəsidir. Beynəlxalq hüquqi sənədlərdə və ya milli 
qanunvericikdə nə “digərlərinin fahişəliyinin istismarının”, nə də “cinsi istismarın digər formalarının” 
anlayışı yoxdur. İstənilən anlayış dövlətlərin təfsirinə və “cinsi istismara” və “fahişəliyə” qarşı siyasətə 
əsaslanır. 

 

BƏT-in cinsi istismar üçün yaşlı insanların alveri ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi əməli indikatorlar 

İstismar indikatorları 

Orta indikatorlar 

• Pis yaşayış şəraiti; 

• Həddən artıq iş günləri və vaxtı; 

• Təhlükəli iş; 

• Məvacibin aşağı olması və ya olmaması; 

• Əmək qanunlarına və ya imzalanmış müqaviləyə riayət etməmə; 

• Sosial müdafiənin olmaması (müqavilə, sosial sığorta və s.); 

• Çox pis iş şəraiti; 

• Məvacibin təhrif olunması. 

https://www.ilo.org/forcedlabour 

 

İnsanların insan alverinin qurbanlarına çevirmək üçün cəlb olunduğu bir vahid üsul yoxdur və 
qurbanların istismar şəraitinə məcbur edildiyi üsullar mənbə dövlətlərdə bir-birindən fərqlənir. 
Prokurorlar və hakimlər cinsi istismar üçün qurbanları cəlbetmənin müxtəlif metodları, xüsusilə də 
cəlbetmənin yeni meydana çıxan formaları barədə məlumatlı olmalıdırlar. 

 

                                                            
90 BMqT (İrlandiya) 2010 İnsan alveri əleyhinə təlim vəsaiti, səh.9köləliyin müasir formasıdır. səh.9 
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İtaliyada BMqT qadınların istismarının dörd əsas sistemini müəyyənləşdirmişdir.  

• Alban modeli: məcburetmə və zorakılıq tətbiq olunur.  

• Nigeriya modeli: borc asılılığı (nəqliyyat, pasport və vizanın alınması xərclərini ödəməklə 
qurbanların xarici ölkələrə getmələrinə yardım etmə). 

• Şərqi Avropa modeli: yüksək şəkildə təşkil olunmuş və yüksək hərəkətli, müəyyən edilmiş 
müqavilə müddəti).   

•  Latın Amerikası modeli: yarı-könüllü və qeyri-tam iş günü. 

 

Köləlik  

Köləliyin anlayışı 1926-cı il Köləlik haqqında Konvensiyada aşağıdakı kimi verilir:  

“Şəxsin üzərində sahiblik hüquqlarına aid olan səlahiyyətlərdən hər hansı birinin və ya 
hamısının həyata keçirildiyi vəziyyət və ya şərait”. 

Bu anlayışdan, eyni zamanda, UNODC-nin İnsan Alverinə qarşı Nümunəvi Qanununun 5(1)(t) 
maddəsində də istifadə olunur. Bu, köləliyin mövcud beynəlxalq hüquqi anlayışıdır. Bu, iyirminci əsrin 
əvvəlinə aid edilsə də, onun hələ də etibarlılığı həm müqavilə, həm də presedent hüququnda təsdiq 
olunmuşdur. 91 

Prokurorun Kunaraç, Kovaç və Vukoviçə qarşı çıxış etdiyi işdə92, KYBM belə bir qənaətə gəlmişdir ki, 
“köləliyin” ənənəvi konsepsiyası köləliyin müasir formalarını əhatə edəcək qədər genişlənmişdir. Bu 
anlayış, bu gün də, həm insan alveri ilə bağlı vəziyyəti başa düşmək baxımından, həm də insan 
alverinin yeni və meydana çıxan formaları baxımından uyğun olaraq qalır.  

Köləliyə oxşar hallar  

Köləliyin, kölə ticarətinin və köləliyə bənzər halların aradan qaldırılması haqqında Əlavə 
Konvensiyanın (1956-cı il) 1-ci maddəsində deyilir ki, bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin hər 
biri tədricən uyğunlaşdırma və mümkün qədər qısa müddətdə aşağıdakı institutların və halların 
tamamilə aradan qaldırılması və ya ləğvi üçün praktik baxımdan mümkün və zəruri  olan bütün 
qanunvericilik və zəruri tədbirləri görməlidir, 

“(a) Borc asılılığı, yəni, normal halda həmin xidmətlərin dəyəri borcların aradan qaldırılması 
üçün tətbiq edilmədikdə yaxud bu xidmətlərin göstərilmə müddəti və onların xüsusiyyətləri 
uyğun şəkildə məhdudlaşdırılmadıqda və ya təyin olunmadıqda, borclu şəxs tərəfindən onun öz 
şəxsi və ya onun nəzarəti altında olan şəxsin xidmətlərinin göstərilmə vədindən irəli gələn 
vəziyyət və ya şərait; 

(b) Təhkimçilik, yəni, qanuna, adətə və ya sazişə əsasən digər şəxsə məxsus olan yerdə 
yaşamalı və işləməli və haqqı ödənilməklə və ya ödənilməməklə bu cür digər şəxsə müəyyən 
xidmət göstərməli olan və öz statusunu dəyişməkdə sərbəst olmayan icarədarın şəraiti və ya 
statusu;  

 (c) Aşağıdakıların yer aldığı hər bir institut və ya hal:   

                                                            
91 UNODC 2015 İnsan Alverinə dair Protokolda “istismar” konsepsiyası barədə Araşdırma Sənədi.səh.6 
92 İş No. IT-96-23 (22 fevral 2001-ci il) və İş No. IT-96-23/1-T (12 iyun 2002-ci il) (Apellyasiya Palataları). 
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(i) İmtina etmək hüququ olmadan, bunun müqabilində pul və ya natural şəkildə valideynlərə, 
qəyyuma, ailəyə və ya hər hansı bir digər şəxsə və ya qrupa ödəniş etməklə qadının vəd 
edilməsi yaxud ərə verilməsi; və ya  

 (ii) Qadının yoldaşının, onun ailəsinin və ya onun tayfasının qadını qəbul edilən hər hansı bir 
qiymətə yaxud başqa bir şəkildə digər şəxsə ötürmək hüququna malik olmaları; və ya 

 (iii) Qadının həyat yoldaşı vəfat etdiyi halda onun digər bir şəxsə keçməli olması;  

 (d) 18 yaşadək olan uşağın və ya gəncin valideynlərdən hər hansı biri və ya hər ikisi yaxud 
onun qəyyumu tərəfindən, haqqı ödənilməklə və ya ödənilməməklə, uşağın və ya gəncin yaxud 
onun əməyinin istismarı məqsədilə, digər bir şəxsə verilməsi”. 

Köləliyə bənzər hallara dəqiq beynəlxalq hüquqi anlayış verilmir. Lakin qanunvericilikdə real əhatə 
dairəsi və məzmunla bağlı ümumi anlayış vardır və “köləliyə bənzər hallar” kateqoriyasına aid edilən 
hallarla bağlı razılaşdırılmış beynəlxalq hüquqi anlayışlar vardır. “Köləliyə bənzər hallar”, hamısına 
beynəlxalq hüquqda anlayışı verilməklə, borc asılılığını, istismar üçün uşaq alverini, təhkimçiliyi və 
nikahın kölə formalarını əhatə edir. 93  Bunlar Köləliyin Aradan Qaldırılması haqqında Əlavə 
Konvensiyadakı xüsusi qadağalara uyğundur. 

Orqanların çıxarılması  

Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində deyilir ki, orqanların çıxarılması məqsədilə insan alveri insan 
ləyaqətinin və fiziki toxunulmazlığın ciddi pozuntusudur. Orqanların çıxarılması üçün insan alveri 
hallarının təqib olunmasında və araşdırılmasında artım olsa da, hələ də problemin həcmi barədə 
dərin məlumat yoxdur və istismarın xüsusiyyətləri başa düşülmür.  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 3(a) maddəsində “orqanların çıxarılmasına insan alverinin 
məqsədi ola bilən istismar forması kimi anlayış verilir. AŞ Konvensiyasının 4(a) maddəsi də 
“orqanların çıxarılmasını” istismarın bir forması kimi nəzərdə tutur. 

Orqanların çıxarılması üçün insan alveri hallarının insan alveri anlayışının əhatə dairəsinə düşdüyünü 
sübuta yetirmək çətindir.Burada razılıq məsələləri vardır və iddia oluna bilər ki, donorlar öz 
orqanlarının çıxarılmasına razılıq vermişlər və razılıq həqiqətən verilmişdir və onlar buna görə ödəniş 
almış ola bilərlər. Qurbanlar bütün fəsadlar və prosesin təsiri barədə tam məlumatlı deyillərsə, 
demək olar ki, onlar ya buna məcbur edilmişlər, ya da müdafiəsiz vəziyyətdədirlər. Əksər dövlətlər 
orqanların çıxarılması üçün insan alverini öz insan alveri ilə mübarizə üzrə milli qanunlarına daxil 
etsələr də, təqiblər hələ də məhduddur. 

Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Biotəbabət haqqında Konvensiyası və orqanların köçürülməsi 
barədə ona 2002-ci ildə əlavə olaraq qəbul edilmiş protokol insanın bədən orqanlarının ticarətin 
maliyyə gəlirinin əldə edilməsini, habelə “orqan və toxuma” alverini qadağan edir. 94 Orqanların 
çıxarılması insan alveri cinayəti ilə bağlı olduqda, etibarlı razılığın olmadığını və ya iqtisadi gəlirin 
mövcudluğunu sübuta yetirmək çox çətin ola bilər. İnsan alverini bir cinayət əməli kimi təsbit 
etməklə, donorun sərbəst, məlumatlı və ayrıca razılığı olmadıqda və ya donora yaxud üçüncü tərəfə 
maliyyə gəliri təklif edildikdə və alındıqda insan orqanlarının çıxarılmasını qadağan edən Avropa 

                                                            
93 UNODC 2015 İnsan Alverinə dair Protokolda “istismar” konsepsiyası barədə Araşdırma Sənədi.səh.9 
94 Avropa Şurasının İnsan Orqanlarının Alveri əleyhinə Konvensiyası Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi 
tərəfindən 9 iyul 2014-cü il tarixdə qəbul edilmişdir (Konvensiya yaşayan və ya vəfat etmiş donorun sərbəst, 
məlumatlı və ayrıca razılığı olmadıqda və ya donora yaxud üçüncü tərəfə maliyyə gəliri təklif edildikdə və 
alındıqda insan orqanlarının çıxarılmasını qadağan edir). 
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Şurasının 2014-cü il İnsan Orqanlarının Alveri əleyhinə Konvensiyası95 dövlətlərə bu növ qanunsuz 
davranışla ayrıca cinayət kimi mübarizə aparmaq imkanını verəcəkdir. 

Orqanların çıxarılması üçün insan alveri bütün dünya dövlətlərində baş verir. Burada donorlar 
(potensial qurbanlar) üçün ilk olaraq elan verən yerli şəxslər olur, bundan sonra donorların sayı 
adətən artır. İnsan alverçiləri çox vaxt şəbəkələrin aktiv olduğu dövlətləri gəzən beynəlxalq vasitəçilər 
olur. Orqanı qəbul edənlər 100.000 – 160.000 ABŞ dolları ödəyə bildiyi halda, donora yalnız 2.500 – 
10.000 ABŞ dolları ödənilir. Orqan, təchizatda dövlət orqanlarında çatışmazlıqlar, əlavə olaraq bunun 
heç də bütün dövlətlərdə cinayət hesab edilməməsi və bundan böyük gəlir əldə etmənin 
mümkünlüyü bu əməli insan alverçiləri üçün cəlbedici edir. Uşaqlar da orqanların çıxarılması 
məqsədilə insan alverinə məruz qala bilərlər, lakin bu günə qədər uşaqların qurban kimi 
müəyyənləşdirilməsinə dair birbaşa dəlillər yoxdur.  

Medicus Klinikası – Pristina, Kosovo 

Aİ-nin Kosovoda apardığı məhkəmə beş nəfər şəxsi insan orqanlarının alveri şəbəkəsi ilə bağlı təqsirli 
bilmişdir. Bu beş nəfər Medicus Klinikasında xeyli sayda qanunsuz köçürmələri həyata keçirməkdə 
təqsirləndirilirdi. Bu ticarət klinikada böyrəklərindən birinin çıxarılmasından sonra türkiyəli bir kişi 
xəstəliyə düçar olarkən aşkar edilmişdir. Bu işə Eulex, Avropa İttifaqının qanunvericiliyi ilə və həssas 
məsələləri idarə etmək üçün Kosovoda hazırlanmış heyətlə baxılmışdır. 

Xüsusi məhkəmə müəyyən etmişdir ki, Medicus Klinikası Şərqi Avropadan və Mərkəzi Asiyadan 
yoxsul insanları cəlb edərək, onlara orqanlarına görə 15.000 avro vəd etmışdir. Donorlar 
Moldovadan, Qazaxıstandan, Rusiyadan və Türkiyədən gəlmişdilər və “kəskin yoxsulluq və ya kəskin 
maliyyə çətinliyi içərisində” yaşayanlar idi, ittihamnamədə deyilirdi: “Onlar yalnız idilər, yerli dildə 
danışmırdılar, nə etdiklərini yaxşı bilmirdilər və onların maraqlarını müdafiə edən heç kim yox idi”. 
Orqanları alanlar deyilənə görə əsasən İsraildən idilər və onlar köçürülən orqanların hər biri üçün 
80.000 – 100.000 avro arasında ödəniş etmişdilər.   

Prokurorların dediklərinə görə 2008-ci ildən bəri Medicus Klinikasında ən azı 30 qanunsuz böyrək 
çıxarmaları və köçürmələri aparılmışdır. 

Klinikanın rəhbəri, uroloq Lütfi Dervişi mütəşəkkil cinayətkarlığa və insan alverinə görə səkkiz il həbs 
cəzasına məhkum olunmuşdur. Onun oğlu Arban yeddi il üç ay müddətinə, qalan müttəhimlər isə bir 
ildən üç ilədək müddətə həbs cəzasına məhkum olunmuşlar.  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22343589 

 

Dilənçilik  

Nə BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda, nə də AŞ Konvensiyasında “dilənçiliklə” bağlı heç bir 
qeyd yoxdur. Lakin Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivi “dilənçiliyi” bir istismar forması kimi nəzərdə 
tutur və bu sənəddə deyilir ki, “bu Direktiv baxımından məcburi dilənçilik BƏT-in 1930-cu il  İcbari və 
ya Məcburi Əmək haqqında 29 No-li Konvensiyasında təyin olunduğu kimi, məcburi əməyin və ya 
xidmətlərin bir forması kimi başa düşülməlidir. Buna görə də dilənçiliyin istismarı, o cümlədən insan 
alverinə məruz qalan şəxsdən dilənçilik üçün istifadə yalnız məcburi əməyin və ya xidmətlərin bütün 
ünsürləri baş verdiyi halda insan alveri anlayışının tətbiq dairəsinə düşür”. 

“Dilənçiliyin” qurbanları çox vaxt dilənmək üçün təlim keçmiş uşaqlar olur. Onlar həm cinayətkar 
şəbəkələr, həm də öz ailələri tərəfindən istismar olunurlar. Uşaqlar 20.000 avroya satılmışlar və onlar 

                                                            
95 Eyni mənbə.  
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ildə 100.000 avrodan çox gəlir gətirə bilərlər. Dilənçilik Aİ dövlətlərində yayılmaqda olan yeni 
hədələrdən biridir. 96  Müstəqil Dövlətlər Birliyində uşaqlar uşaq evlərindən alınmış və insan 
alverçilərinə satılmışdır, yaşlı və zəiflər dilənçilik etməyə məcbur edilmişlər və qurbanların daha çox 
gəlir qazanmaq üçün şikəst edildiyi hallar da vardır.97 

Correctionnel de Nivelles Tribunalı – Dilənçilik işi üzrə məhkum etmə. 

Belçikanın Nivey Cinayət Məhkəməsi. Məhkum etmə tarixi: 25 yanvar 2013-cü il. 

Istismar məqsədi: Dilənçiliyə məcbur etmə. Slovakiyada yaşayan macarıstanlı şəxsin dilənçilik üçün 
istismar etmək məqsədilə bir qrup insanı aldatdığı iddia edilirdi. Bu insanlara ciddi xəsarətlər 
yetirilərək onlar əlil vəziyyətinə salınmışdı və sosial və sağlamlıq baxımından belə bir müdafiəsiz 
vəziyyətdə onların bu şəxsin pis niyyətlərinə dözməkdən başqa alternativləri yox idi. 

İnsan alverçisi çox vaxt ilk olaraq yuxarıda qeyd olunan şəxslərin qohumu olduğunu iddia edirdi və 
onları yaşadıqları çətin vəziyyətdən çıxaracağını söyləyirdi. Sonra onlar bu əməli törədən şəxslə eyni 
mənzildə (və ya bir maşında yatmağa) və Belçikada mağazaların avtomobil dayanacaqlarında 
dilənməyə məcbur edilirdilər.Onlar orada əlil arabasında əllərində pul istədiklərini göstərən 
bildirişlərlə qoyub gedilirdi. Əməli törədən şəxs yekunda bütün bunları həmin əlil insanların 
Slovakiyada aldıqları sosial müavinətlərlə birgə onların əlindən alırdı.  

İnsan alverçisi altı il müddətinə azadlıqdan məhrum olunma və 30.000 avro məbləğində cərimə 
cəzasına məhkum edilmişdir. 

Aİ-nin insan alveri əleyhinə siyasət vebsaytı: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-
case-law-case-law/tribunal-correctionnel-de-nivelles-begging-conviction_en 

 

Məcburi və ya köləcəsinə nikaha girmə 

Məcburi və ya köləcəsinə nikaha girmə hər hansı bir beynəlxalq hüquqi sənəddə birbaşa nəzərdə 
tutulmur. Lakin məcburi nikahın insan alveri olub-olmamasını müəyyənləşdirən faktorlara güc 
tətbiqi, dələduzluq və məcburetmə (iqtisadi və / və ya cinsi), habelə müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-
istifadənin mümkünlüyü aiddir. Qurbanların cəlb oluna biləcəyi istismar hallarına köləlik, kölə 
vəziyyətinə salma, ev köləliyi və / və ya cinsi istismar aiddir.  

Məcburi nikah ən azı tərəflərdən birinin öz iradəsi əleyhinə ailə qurduğu və onun razılığının olmadığı 
dərin tarixi köklərə malik bir haldır. 98  Məcburi nikah, həmyaşıdları tərəfindən təzyiqə və 
müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadəyə məruz qalan qurbanlarla mədəni adətlərin nəticəsi ola 
bilər.Qurbanlar çox vaxtı yekun nəticədən xəbərsiz olurlar və məcburi nigah nəticəsində onu alan ailə 
tərəfindən ev qulluqçuları və cini kölələr kimi istismar olunurlar. Qurbanlar çox vaxt qohum ola və / 
və ya dəlilləri təmin etmək üçün çox zəif ola bildiyindən və  məcburi nikah bir çox dövlətlərdə cinayət 
hesab edilmədiyindən təqibetmə halları məhduddur.  

Qanunsuz övladlığa götürmə 

Bir sıra dövlətlərdə “qanunsuz övladlığa götürmə” istismarın bir formasıdır. İnsan alverinin bir 
forması kimi uşaqları qanunsuz övladlığa götürmə bütün dünyada mütəşəkkil cinayətkar qruplar, 
uşaqların övladlığa götürülməsi ilə məşğul olan özəl şirkətlər və dövlət məmurları üçün yüksək gəlirli 

                                                            
96 Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Hədələrinin Avropol tərəfindən Qiymətləndirilməsi (OCTA) 2011. 
97 ATƏT 2013 Resurs polis təlim bələdçisi: İnsan alveri səh.84. 
98 Basko, F. et al. 2009 İnsan alveri modelləri red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə strategiyalar: 
təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.50. 
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bir fəaliyyətə çevrilmişdir. Bu, müəyyən qədər, xüsusilə Avropada və ABŞ-da ölkələrarası övladlığa 
götürmə üçün tələbatdan irəli gəlir.99 

AŞ Konvensiyasına dair İzahlı Hesabatın 94-cü bəndində qeyd olunur ki, “qanunsuz övladlığa götürmə 
Köləliyin aradan qaldırılması, kölə ticarəti və köləliyə bənzər halların aradan qaldırılması haqqında 
Əlavə Konvensiyanın 1(d) maddəsində nəzərdə tutulan köləliyə oxşar hal olduqda, o, [Konvensiyanın 
tətbiq dairəsinə düşür]”. 

Qanunsuz övladlığa götürmə tək transmilli səviyyədə deyil, eyni zamanda ölkə hüdudlarında da baş 
verə bilər. Oğurlama və ya övladlığa verilmə üçün icazələri saxtalaşdırmaqla, cinayətkarlar, 
qanunvericilik, hüquq-mühafizə, doğum qeydiyyatı və sosial təminat sistemlərindəki 
çatışmazlıqlardan yararlanırlar.100 Öz körpələrini və ya azyaşlı uşaqlarını satmaq üçün valideynlərə 
ödəniş edilə bilər, uşaqlar uşaq evindən qanunsuz olaraq övladlığa götürülə bilər və doğum və ya 
övladlığa götürmə ilə bağlı sənədlər saxtalaşdırıla bilər. Bəzi dövlətlərdə, hüquqşünaslar və 
notariuslar kimi qanuni fəaliyyət göstərdikləri güman edilən  vasitəçilər buna görə böyük haqq alırlar, 
beləliklə də, insan alverindən gəlir əldə edirlər. 101  
 

 

2.3.2 Uşaqların istismarı 
Uşaq alveri insan alveri hərəkəti baş verdikdə başlayır. Bəzi hallarda, uşaq iş tapmaq üçün hara 
getməli olduğunu öyrənmək üçün və ya başqa yerdə imkanlar axtararaq qaldığı yeri tərk etmək 
ümidilə “onu cəlb edən şəxsə” yaxınlaşır. Bu şəxslər həqiqətən uşağa iş verən şəxs yaxud vasitəçi ola 
bilər, onların hər ikisi insan alverində iştirak edən şəxslərin şəbəkəsinə daxildirlər.  

İnsan alveri hərəkəti bir çox yollarla baş verir. Uşaqlar öz ailələrinə kömək etmək üçün iş tapmaqla 
bağlı öz ailələri tərəfindən təzyiq altında ola bilərlər. Çox vaxt insan alverçisinə inam olur. Öz icma 
üzvləri uşaqlara, xüsusilə də qızlara yaxınlaşa bilərlər. Onlar qadınlara maraq göstərən və onlara 
sevgi, yaxşı iş və ya hətta nikah vəd edən kişilər tərəfindən aldadılmaq riski altında ola bilərlər.  

Yaşlı insanların alveri ilə bağlı hallarda olduğu kimi, uşaq qurbanların daha geniş sosial-iqtisadi 
vəziyyəti də onları insan alverçilərinin qarşısında daha müdafiəsiz edə bilər. Təcrübəsizlik asılılıq və 
yaşlı insanlara, daha çox qohumlara və müəyyən mövqe tutan insanlara inam səbəbindən uşaqlar 
xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olurlar. Onlar istismar vəziyyətlərindən yayınmaq üçün daha az 
imkanlara malik olurlar. 102 

Uşaq qurbanlar müxtəlif formalarda istismara məruz qalırlar. Onlar istismaredici müəssisələrdə, 
tikinti sahələrində, ev qulluqçuları kimi evlərdə, dilənçi kimi küçələrdə, uşaq əsgərlər kimi 
müharibələrdə, fermalarda, səyahət edən ticarət gəmi ekipajlarında və ya restoranlarda və 
mehmanxanalarda işləməyə məcbur edilə bilərlər. Bəziləri isə fahişəxana və striptiz klublarda və ya 
səyyar və masaj xidmətlərinin göstərildiyi yerlərdə işləməyə məcbur edilə bilərlər. 103 

İnsan alveri ölkə hüdudlarında, ölkə sərhədlərini aşmaqla və qitələrarası səviyyədə baş verə bilər. Bu, 
iş şəraitində və rəftar qaydalarında uşaqların hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu sahələrdə və 
                                                            
99 Basko, F. et al. 2009 İnsan alveri modelləri red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə strategiyalar: 
təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.54. 
100 Eyni mənbə. 
101 Dottric, M. 2004 Uşaqlar satılan mallar kimi: uşaq alveri və bununla bağlı nə etməli. Terres des Hommes. 
102 BM.I. 2006 Hüquq-mühafizə işçiləri üçün uşaq alveri ilə mübarizədə qabaqcıl təcrübələrə dair əyani vəsait, 
səh.27. 
103 UNICEF, https://www.unicefusa.org/mission/protect/trafficking. 
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işəgötürənlər arasında ucuz tez tabe olan və itaərkar əməyə olan tələbatla qarşılıqlı şəkildə 
əlaqəlidir. 

Uşaqlar yaşlı insanlar kimi insan alverinin eyni formalarında istismar oluna bilər. Lakin xüsusilə 
uşaqların cəlb olunduğu və buna tədricən tələbatın artdığı xüsusi istismar formaları da vardır. Bura 
uşaq pornoqrafiyası, uşaq turizmi, məcburi nikah, qanunsuz övladlığa götürmə və cibgirlik və 
dilənçilik də daxil olmaqla cinayətkar fəaliyyətlər. 

Romalı atanın işi: Ölkə - Italiya 

Məhkəmə: Ali Kassasiya Məhkəməsi, Cinayət İşləri üzrə V Bölmə: Məhkum olunma tarixi: 6 oktyabr 
2010-cu il.  İstismarın məqsədi: Azyaşlılar tərəfindən cinayətkar fəaliyyət.  

Öz azyaşlı qızını onu oğurluq etməyə məcbur edən şəxslərə “satmış” Romalı ata kölə vəziyyətinə 
salma əməlində ittiham olunurdu. O öz azyaşlı qızını onu mənzillərdə əşyaları oğurlamağa məcbur 
edən ailəyə 200.000 avroya satmışdı. Müraciət edən tərəfin həbs olunmasına səbəb olan hadisə 
uşağa oğurluq etmək üçün “təlim keçirildiyini” aşkar şəkildə göstərən telefon danışıqlarından sonra 
üzə çıxmışdır. Ona elə hədə-qorxu gəlinmişdir ki, cinayət yerində yaxalandığı təqdirdə, polisə istimara 
məruz qaldığı və onun oğurluq etmək üçün satıldığı barədə heç nə deməyəcəkdir, belə ki, bunu 
etməyə hələ uşaqlıqdan onu valideynləri məcbur eləmişlər. Bu mühakimədə Ali Hakimlər, gəlirin 
qiyməti kimi qələmə verdiyi məbləğdən fikri yayındırmağa çalışan atanın azadlığa buraxılmamasına 
dair Azadlıq Tribunalı tərəfindən çıxarılmış qərarı qüvvədə saxlamışlar. Bu bəhanə Məhkəmədə 
(Romada) hakimlərin gözündən yayınmadı. Uşağı alan ailənin başçısının ödədiyi məbləğ məhz “alqı-
satqı predmeti hesab edilmiş” azyaşlının satışı üçün müəyyənləşdirilmiş məbləğ olmuşdur. Beləliklə 
də, kölə vəziyyətinə salma kimi ağır ittiham irəli sürülmüşdür.  

Aİ-nin insan alveri əleyhinə vebsaytı. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-
case-law/roma-father-case_en 

 

Ailələr tərəfindən cinayətkar fəaliyyətə məcbur edilmənin qarşısını alma 
 
2011-ci ildə Niderlandda bələdiyyələrdən olan yerli məmurlar qaraçı icmalarındakı ailələrdə 
gördükləri yüksək sayda və müxtəlif problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün Təhlükəsizlik 
Nazirliyindən dəstək istəmişlər. Bura mənzil məsələləri, erkən nikah hallarının yayılması, təhsildən 
yayınma və sağlamlıq və prenatal qayğı ilə bağlı problemlər aid idi. Belə narahatlıq doğuran hallar 
arasında bu ailələr tərəfindən cəmiyyət əleyhinə davranış və cinayətkarlıq hallarının yüksək 
səviyyələrdə olması da var idi: uşaqlar hələ az yaşlarından mağazalarda oğurluq və cibgirlik kimi 
cinayətkar əməllərə cəlb olunurdular. 
Bu cinayətkar hərəkətləri istismar etmə, ailələrə, bəzi hallarda sonradan xarici ölkələrə yönəldilə 
bilən böyük gəlirlər gətirirdi. 
 
RACE 2015 Avropada cinayətkar fəaliyyətə və dilənçiliyə cəlbetmə üçün insan alveri 2015-ci il, səh.58. 

 

2.4 Ölkə hüdudlarında insan alveri 
AŞ Konvensiyasının 2-ci maddəsində təsdiq edilmişdir ki, insan alverinə, mütəşəkkil cinayətkarlıqla 
əlaqəli olub-olmamasına baxmayaraq, həm milli, həm də transmilli səviyyələrdə insan alveri aid 
edilir. 
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 “Konvensiya milli və ya transmilli səviyyələrdə olmasına, mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqəli 
olub-olmamasına baxmayaraq, insan alverinin bütün formalarına şamil edilir”. 

Ölkə hüdudlarında insan alveri halları artmaqdadır və bu kimi hallar bütün dövlətlərdə baş 
verməkdədir. İnsan alverinə məruz qalan uşaqların sayı da artmaqdadır. UNDOC-nin 2014-cü il üçün 
Qlobal Hesabatında deyilir ki, insan alverinin 18 yaşadək olan qurbanları 2010-2012-ci illər ərzində 
aşkar olunmuş qurbanların 30 faizindən çox hissəsini təşkil edir. 

Ölkə hüdudlarında insan alveri üçün daha az hazırlıq və təşkilatçılıq tələb olunur və bu hallarda yol 
sənədləri və məsrəf baxımından təyyarə biletləri tələb olunmur. Lakin bu, ya məlumatsızlıq, ya da 
insan alverinin yalnız transmilli cinayət olduğuna dair fikirlərdən irəli gələrək insan alverinin 
əhəmiyyət verilməyən sahəsidir və bu halların lazımi qaydada müəyyənləşdirilməsi və təqib olunması 
vacibdir. Ölkə hüdudlarında insan alverinin həcmi lazımi qədər qiymətləndirilməmişdir və o 
artmaqdadır və bunun qəbul edilməməsi qurbanları onları müdafiə və yardım almaq hüququnun 
məhrum edir.  

 

2.5 Miqrant qaçaqmalçılığı 
UNODC-nin hesablamalarına görə, miqrantların Avropaya və Şimali Amerikaya qaçaqmalçılıq yolu ilə 
aparılmasının iki əsas marşrutu bu növ qaçaqmalçılıqla məşğul olan şəbəkələrə ildə təxminən 7 
milyard ABŞ dolları məbləğində gəlir gətirir.  

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) bildirmişdir ki, “2000-ci ildən bəri, ən azı 40.000 miqrant daha 
yaxşı həyat axtarışında öz həyatını itirmişdir. Miqrant qaçaqmalçılığı minlərlə miqrantı qəbul edilməz 
risklərə məruz qoyan və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığında problemlər yaradan artmaqda 
olan qlobal bir cinayətdir”. 104 Təyinat kimi seçdikləri dövlətə qanuni şəkildə getmək üçün vasitələrə 
malik olmayan bir çox miqrantlar, miqrant qaçaqmalçılığında səriştə toplamış cinayətkar qrupların 
ovuna düşürlər”. 

Miqrant qaçaqmalçıları dövlətin öz suverenliyini qorumaq və həm ölkə hüdudlarında, həm də öz 
sərhədləri boyu cinayətkarlıqla və korrupsiya halları ilə mübarizə aparmaq potensialını təhlükə altına 
alır. Mənbə, tranzit və təyinat ölkələrinin orqanları miqrant qaçaqmalçılığının qarşısını almaq üçün 
effektiv şəkildə əməkdaşlıq etmədikləri halda, qaçaqmalçılar cinayətlər törətmək niyyətilə yeni 
marşrutlar düşünmək üçün sadəcə belə ölkələrin bəzilərində, zəif cinayət təqibi tədbirlərindən 
yararlana bilirlər. 105 

 

2.5.1 Miqrant qaçaqmalçılığının anlayışı 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Əleyhinə Konvensiyasına (2000-ci il) əlavə 
olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yer, Dəniz və Hava ilə Miqrant Qaçaqmalçılığına qarşı 
Protokolunun (miqrant qaçaqmalçılığı Protokolu) 3-cü maddəsində deyilir: 

                                                            
104 BMqT İmmiqrasiya və Sərhəd İdarəçiliyi Proqramları. Miqrant Qaçaqmalçılığı. https://www.iom.int/.../10-
IOM-IBM-FACT-SHEET-People-smuggling.pdf. 
105 UNODC 2011 Miqrant qaçaqmalçılığı haqqında Protokolun yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq fəaliyyət 
çərçivəsi, səh.3. 
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“Miqrant qaçaqmalçılığı dedikdə, birbaşa və ya dolayı yolla maliyyə və ya digər maddi gəlir 
əldə etmək məqsədilə şəxsin vətəndaşı və ya daimi sakini olmadığı iştirakçı dövlətin ərazisinə 
qanunsuz daxil olmasını təşkil etmə anlaşılır”. 

Miqrant qaçaqmalçılığı Protokolunun 2-ci maddəssində deyilir ki, protokolun məqsədi aşağıdakılar-
dan ibarətdir:  

“Miqrant qaçaqmalçılığının qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq, habelə bu məqsədlə 
iştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək, eyni zamanda, qaçaqmalçılıq yolu ilə 
başqa ölkələrə aparılan miqrantların hüquqlarını müdafiə etmək”. 

Miqrantların cinayət məsuliyyətinə dair 5-ci maddədə deyilir:  

“Miqrantlar Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan davranışın obyekti olma faktına görə 
Protokola əsasən cinayət təqibi qaydasında məsuliyyətə cəlb olunmamalıdırlar”. 

 

Miqrant qaçaqmalçılığına qarşı Protokolu cinayətkar qaçaqmalçıları hədəfə almaq və onların 
qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa ölkələrə apardıqları şəxsləri müdafiə etmək üçün əməkdaşlığın təşviq 
olunmasını nəzərdə tutur.106 Dövlətlərin qurbanların hüquqlarına hörmətlə yanaşmaları və onları 
təxirəsalınmadan ölkə hüdudlarından kənara çıxarmamaları vacibdir. 

Müdafiə və yardım tədbirlərinə dair 16-cı maddədə deyilir:  

“1. Bu Protokolu yerinə yetirərkən, hər bir iştirakçı dövlət, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn 
öhdəliklərinə uyğun olaraq, bu Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş davranışın 
obyekti olmuş şəxslərin tətbiq edilə bilən beynəlxalq hüquq əsasında verilmiş hüquqlarını, 
xüsusilə də yaşamaq hüququnu və işgəncə və ya digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 
alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qalmamaq hüququnu qorumaq və müdafiə etmək üçün 
bütün müvafiq tədbirləri, zəruri olduqda qanunvericiliklə bağlı tədbirləri görməlidir.  

2. Hər bir iştirakçı dövlət bu Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş davranışın obyekti 
olma səbəbindən miqrantlara qarşı fərdlər və ya qruplar tərəfindən yol verilə bilən zorakılıq 
əleyhinə onların müvafiq müdafiəsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirləri görməlidir.  

3. Hər bir iştirakçı dövlət bu Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş davranışın obyekti 
olma səbəbindən yaşayışı və ya təhlükəsizliyi təhdid altında olan miqrantlara müvafiq yardımı 
göstərməlidir.  

4. Bu maddənin müddəalarını tətbiq edərkən, iştirakçı dövlətlər qadınların və uşaqların xüsusi 
ehtiyaclarını nəzərə almalıdırlar. 

5.Bu Protokolun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş davranışın obyekti olmuş şəxs saxlanıldığı 
halda, hər bir iştirakçı dövlət zərurət yarandıqda Konsulluq Münasibətləri haqqında Vyana 
Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərinə, o cümlədən, təxirəsalınmadan müvafiq şəxsə 
konsulluq əməkdaşlarına bildirmə və onlarla əlaqə saxlama ilə bağlı müddəalar barədə 
məlumat vermək öhdəliyinə riayət etməlidir”.  

                                                            
106 UNODC 2011 Miqrant qaçaqmalçılığı haqqında Protokolun yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq fəaliyyət 
çərçivəsi, səh.4. 
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2.5.2 Miqrant qaçaqmalçılığı nədir? 
Aşağıdakı üç ünsürün birləşməsi miqrant qaçaqmalçılığını təşkil edir:  

-  şəxsin qanunsuz olaraq ölkə ərazisinə daxil olmasını və ya orada qanunsuz yaşamasını təşkil etmə 

-  maliyyə və ya digər mənfəət müqabilində  

-  sərhədi aşaraq bir ölkədən digər ölkəyə aparılma 
 

Qaçaqmalçılığa dair Protokolun 6-cı maddəsində həm belə davranışın, həm də maliyyə və ya digər 
maddi mənfəət əldə etmək məqsədilə “qanuni qalma üçün tələblərə riayət etmədən, şəxsin qanuni 
sakin və ya vətəndaş olmadığı dövlətdə qalmasına qanunsuz vasitələrlə imkan yaratma” ilə bağlı 
davranışın cinayət qanununa daxil edilməsini tələb edir. 107 

 

2.5.3 İnsan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı arasında fərqlər 
Miqrant qaçaqmalçılığı çox vaxt düzgün başa düşülmür və insan alveri ilə eyni olduğu güman edilir. 
Çox vaxt qarışdırılan bu iki anlayış arasında fərq qoyulmalıdır. Eyni zamanda, qaçaqmalçılıq yolu ilə 
başqa ölkələrə aparılan və Qaçaqmalçılığa dair Protokolun 16-cı maddəsinə əsasən hüquqlara malik 
olmalı və müdafiə edilməli qurbanlara yardım etmək öhdəliyi də vardır.  

İnsan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı insanlarda öz yaşadıqları yeri tərk etmək istəyi yaradan, 
yoxsulluq, zəif təhsil, işsizlik, gender məsələləri, münaqişə və digər səbəblərin də aid edilə biləcəyi 
eyni “vadaredici faktorlara” malikdir. Cinayətkar şəbəkələr, mütəşəkkil cinayətkar qruplar və ayrı-ayrı 
cinayətkar şəxslər mənfəət əldə etmək üçün insanları alıb-satır və ya qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa 
ölkələrə aparır. İnsan alverindən gəlirlər qurbanın nəticə etibarilə istismar edildiyi halda əldə edilir. 
Lakin miqrant qaçaqmalçılığında gəlirlər insanların dövlət sərhədlərindən qanunsuz olaraq keçirilərək 
təyinat yeri kimi seçilən dövlətlərə aparılmasına görə alınan ödənişlərdən əldə edilir.  

İnsan alverində və miqrant qaçaqmalçılığında oxşar ünsürlərin olması ilə yanaşı, bir sıra fərqlər də 
vardır:  

 

                                                            
107 UNODC 2011 Miqrant qaçaqmalçılığı haqqında Protokolun yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq fəaliyyət 
çərçivəsi, səh.7. 
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 Miqrant qaçaqmalçılığı dövlət əleyhinə cinayətdir və immiqrasiya qanunlarının pozulmasıdır. O, 
yalnız transmilli xarakter daşıya bilər, belə ki, vəzifə digər dövlətə daxilolma imkanı əldə etmək üçün 
sərhədi qanunsuz keçməyə kömək etməkdir. Qaçaqmalçılar tələb olunduqda saxta və ya oğurluq 
sənədləri təmin edirlər, belə ki, qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa ölkəyə aparılan şəxs öz sənədləri ilə 
sərhədi qanuni şəkildə keçə bilməz. İnsan alveri isə şəxs əleyhinə cinayətdir, ona görə ki, o, qurbanın 
insan hüquqlarının pozulmasıdır və qurbana qarşı törədilən cinayət əməlidir.  Eyni zamanda, insan 
alveri həm transmilli, həm də milli xarakter daşıya bilər və qurbanlar ya öz sənədlərindən ya da saxta 
sənədlərdən istifadə edərək qanuni və ya qeyri-qanuni şəkildə aparılırlar. 

Hətta təhlükə altına düşsələr də və ya ləyaqəti alçaldan şəraitdən əziyyət çəksələr də, qaçaqmalçılıq 
yolu ilə başqa ölkələrə aparılan şəxslər könüllü şəkildə qaçaqmalçı ilə kommersiya sazişinə daxil ola 
və öhdəliyə razılıq verə bilərlər. Onlar bunu seçdikləri təqdirdə hərəkət azadlığına malik olacaqlar və 
qaçaqmalçılıq vəziyyətindən çıxmaq imkanına malikdirlər. İnsan alverinin qurbanları isə alınıb-
satılmalarına razılıq vermirlər və onlar istismarla razılaşa bilməzlər. Onlar insan alverçiləri tərəfindən 
öz razılıqları və hərəkət azadlıqları olmadan alınıb satılaraq əldə edilən əşyaya çevrilirlər. 

İraqlı kürdlər barəsində miqrant qaçaqmalçılığı işi 

2012-ci ilin dekabrında Belçikada Leuvendə cinayət məhkəməsi müttəhimləri məhkum etmişdir. 
2009-ci ilin noyabr ayından 2009-cu ilin fevral ayına qədər olan müddətdə İraqlı kürd mənşəli 
insanları qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa ölkəyə aparan təşkilat ən azı 16 halda İraq kürdlərini öz 
regionlarından başqa ölkəyə aparmaq üçün özəl avtonəqliyyat vasitələrindən və qatarlardan istifadə 
etmişdir. Onlar Yunanıstan və İtaliya vasitəsilə sığınacaq istədikləri Belçikaya və ya Norveçə və / və ya 
İsveçə aparılmışlar. Bu şəxslərlə yaxşı rəftar olunmuşdur və səfər zamanı qaçaqmalçılar digər 
qaçaqmalçılıq şəbəkələrindən istifadə etmişlər. İtaliyadan Belçikaya daşınma xərci adambaşına 1.300 
– 1.500 avro olmuşdur və ödənişlər müsəlman ölkələrindəki ənənəvi bank sistemi vasitəsilə və ya 
nağd şəkildə ödənilirdi. 

Bərabər İmkanlar və İrqçilik Əleyhinə Mərkəz. İnsan Alverinə və Qaçaqmalçılığına dair İllik Hesabat, 
2012-ci il, səh.73. 

 

İnsan alverinin və miqrant qaçaqmalçılığının arasındakı fərqin müəyyənləşdirilməsində çətinlik o 
deməkdir ki, insan alverinin qurbanları tənzimlənməyən miqranlarla səhv salına, onlarla orqanlar 
tərəfindən pis rəftar oluna və onlar lazımi şəkildə yardım göstərilmədən ölkədən çıxarıla bilər. Bu, 
çox vaxt sonradan qurbana çevrilmə hallarına gətirib çıxarır və insan alverçilərinin cəzasız qalmasına 
imkan yaradır. 108 

Miqrant qaçaqmalçılığı Protokolunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulur ki, hər bir iştirakçı dövlət, 
beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, müdafiə və yardım tədbirləri görməlidir. Qaçaqmalçılıq yolu ilə 
başqa ölkələrə aparılan miqrantların insan alverinə məruz qalan şəxslərdən fərqli müdafiə və yardım 
ehtiyacları ola bilər. Lakin iştirakçı dövlətlər miqrantların hüquqlarını müdafiə etmək öhdəliyini 
daşıyırlar. Müdafiə insanları ayrı-seçkiliyə yol verilmədən, zərərdən qoruma və onlarla beynəlxalq 
səviyyədə qəbul edilmiş standartlara uyğun rəftar olunmasını təminetmə deməkdir.109 

 
                                                            
108 Batsyukova, S. 2012 İnsan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı: dəyişən cəmiyyətlərin araşdırmalarında oxşar 
xüsusiyyətlər, fərqli konsepsiyalar. Müqayisəvi və rejimlərarası araşdırma, Tom 1(1), səh. 40.   
109 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 75 
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3. Beynəlxalq çərçivə - qurbanın hüquqları və ona yardım 
 

Bu fəsildə insan alverinin anlayışı haqqında verilir və beynəlxalq hüquqi sənədlərdə qurbanlar üçün 
nəzərdə tutulan hüquqlar və müdafiə tədbirləri barədə məlumat verilir. Burada qurbanın 
müəyyənləşdirilməsinin nə üçün vacib olduğu və yardımdan və müdafiədən yararlanmaq üçün 
qurbanların nə qədər erkən müəyyənləşdirilməsinin ilkin şərt olduğu bildirilir.  

İnsan alverinin qurbanlarının, ən azı onların insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılması və müdafiəsinin 
və təhlükəsizliyinin təmin olunması hüququ vardır. BMT-nin İnsan Hüquqları və İnsan Alveri üzrə 
Tövsiyə olunan Prinsiplər və Rəhbər Qaydalara əsasən, insan alverinə məruz qalmış insanların insan 
hüquqlarının qorunması insan alverinin qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq və qurbanları 
müdafiə etmək, onlara yardım göstərmək və onlara dəyən zərəri ödəmək üçün göstərilən bütün 
səylərin mərkəzində olmalıdır.110 

 

3.1 "Qurban" anlayışları 
Beynəlxalq hüquqi sənədlərdə və milli qanunvericilikdə insan alverinin qurbanlarının anlayışları 
nəzərdə tutulur, lakin insan alveri qurbanının müəyyənləşdirilmiş və ya razılaşdırılmış profili mövcud 
deyil. Bu, ona görə belədir ki, qurbanın stereotipik təsviri və qurbanların ümumi xüsusiyyətləri 
yoxdur. Lakin qurbanların yanlış şəkildə müəyyənləşdirilmə və üstünlük təşkil edən stereotiplərə 
uyğun gəlməyənlərin müdafiəsiz və yardımsız qalmasına aparan stereotipik təsvirləri vardır. 
Qurbanın profilinə istismarın forması təsir göstərə bilər və o, zəif cəhətlərdən asılı ola bilər. 

 

3.1.1 Cinayətin qurbanları 
BMT-nin Cinayətin və Səlahiyyətdən Sui-İstifadənin Qurbanları üçün Əsas Ədalət Prinsipləri haqqında 
Bəyannaməsində (29 noyabr 1985-ci il) deyilir ki, qurbanlar: 

“üzv dövlətlərdə qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyini, o cümlədən səlahiyyətlərdən 
cinayətkar şəkildə sui-istifadəni nəzərdə tutan qanunları pozan hərəkətlər və ya hərəkətsizlik 
vasitəsilə, fərdi və ya kollektiv şəkildə zərərə, o cümlədən fiziki və ya mənəvi zərərə, emosional 
əziyyətə, iqtisadi itkiyə və ya hüquqlarının əhəmiyyətli şəkildə pozulmasına məruz qalmış 
şəxslər.  

Bu Bəyannaməyə əsasən, əməli törətmiş şəxsin müəyyənləşdirilməsi, həbs olunması, ona qarşı 
ittihamın irəli sürülməsi və ya onun məhkum edilməsi halının baş verib-verməməsinə 
baxmayaraq və əməli törədən şəxs və qurban arasında ailə münasibətlərinin olub-olmamasına 
baxmayaraq, şəxs qurban hesab edilə bilər. “Qurban” anlayışına, müvafiq hallarda, qurbanın 
ailə üzvləri və ya birbaşa qurbanın himayəsində olan şəxslər və çətin vəziyyətdə olan 
qurbanlara yardım etmək və qurbana çevrilmənin qarşısını almaq üçün müdaxilə edərkən 
zərərə məruz qalan şəxslər də aiddir. 

                                                            
110 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.25 
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Burada toplanan müddəalar, irq, rəng, cins, yaş, dil, din, vətəndaşlıq, siyasi və ya digər fikirlər, 
mədəni məsləklər və ya adətlər, əmlak, doğum və ailə vəziyyəti, etnik və ya sosial mənşə və 
əlillik kimi hər hansı fərq qoyulmadan hamıya şamil edilir”. 

AŞ-nin Ayrı-seçkilik əleyhinə Konvensiyanın 3-cü maddəsində deyilir:   

“Bu Konvensiyanın müddəalarının iştirakçılar tərəfindən tətbiqi, xüsusilə də qurbanların 
hüquqlarını müdafiə və təşviq etmək üçün tədbirlərdən yararlanma, cins, irq, rəng, dil, din, 
siyasi və ya digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlığa mənsub olma, əmlak, doğum və 
ya digər statuslar kimi hər hansı bir zəmində ayrı-seçkiliyə yol verilmədən təmin olunmalıdır”.  

 

3.1.2 İnsan alverinin qurbanı 
AŞ Konvensiyasının 4(e) maddəsində qurbanın anlayışı aşağıdakı kimi verilir:  

“bu maddə ilə müəyyənləşdirildiyi kimi insan alverinə məruz qalan hər hansı bir fiziki şəxs” 

Lakin BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda insan alveri qurbanının anlayışı verilmir. Amma 6-8-
ci maddələrdə qurban üçün göstərilməli olan müdafiə tədbirləri nəzərdə tutulur.  

 

3.2 Qurbanın müəyyənləşdirilməsi 
İnsan alverinin potensial qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi qurbanlara onların hüququ olan 
müdafiənin göstərilməsini və araşdırmaların və təqiblərin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün 
vacibdir. Dövlətdə bütün sahələr, o cümlədən prokurorlar, hakimlər, hüquq-mühafizə və sərhəd 
orqanları insan alverinin qurbanlarını müəyyənləşdirmək imkanına malik olmalıdırlar. İnsan alverinin 
müxtəlif növləri və istismarın yeni və meydana çıxmaqda olan formaları vardır. Buna görə də 
potensial qurbanların müəyyənləşdirilməsi üçün tək insan alveri prosesini deyil, insan alveri və 
miqrant qaçaqmalçılığı arasında fərqləri bilmək tələb olunur. Bu, cinayətin və iştirak edən fərdlərin 
şəbəkələrinin mürəkkəbliyi səbəbindən çox vaxt apara bilər. 

Dövlətlər, vətəndaşlıq və immiqransiya statusundan asılı olmayaraq, insan alveri qurbanlarının 
proaktiv şəkildə müəyyənləşdirilməsi üçün effektiv sistemin mövcudluğunu təmin etməlidirlər. İnsan 
alverinin qurbanları heç də həmişə qurban olduqlarını bilmirlər. Ona görə də, bu vəzifə 
müəyyənləşdirmə prosesinə kömək edə biləcək ixtisaslaşmış QHT-lərlə əməkdaşlığı nəzərdən 
keçirməli olan dövlət orqanlarının üzərinə düşür. 111 Bu, dövlətlərə ölkə hüdudlarında insan alverinin, 
sahələrdə dilənçilik və məcburi əməyə cəlb etmə hallarının qurbanlarını müəyyənləşdirmək imkanını 
verəcəkdir. 

İnsan hüquqları yanaşmasında insan alveri qurbanlarının erkən müəyyənləşdirilməsi və onlara 
yardım tələb olunur. İnsan alveri elə bir mürəkkəb hadisədir ki, qurbanların yekun olaraq 
müəyyənləşdirilməsi prosesi uzana bilər. Bu o deməkdir ki, təxmin edilən qurbanların ilkin olaraq 
müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Erkən mərhələdə qurbanları müəyyənləşdirməmə onlara lazımi qədər 

                                                            
111 GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.32.   
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müdafiənin göstərilməməsinə və onların pozulmasına səbəb ola bilər. Bu da, öz növbəsində, 
cinayətin effektiv təqibinə mane ola bilər.112 

Bir çox təyinat ölkələrində insan alverinin qurbanları yanlış olaraq tənzimlənməyən miqrantlarla 
qarışdırıla və lazımi şəkildə müəyyənləşdirilmədən yekunda ölkədən çıxarıla və ya saxlama 
müəssisələrinə yerləşdirilə bilər. Yardım istəyən digər kateqoriya şəxslərin ehtiyac duyduqları yardım 
və müdafiənin xüsusiyyətləri çox güman ki, insan alveri qurbanlarının ehtiyac duyduğu yardım və 
müdafiədən fərqlənir. İnsan alveri qurbanlarının çox güman ki, qaçaqmalçılıq və ya tənzimlənməyən 
miqrantlarla bağlı digər hallarda normal şəkildə mövcud olmayan təxirəsalınmaz və kəskin fiziki, cinsi 
və psixoloji sağlamlıqla bağlı ehtiyacları olur. Onlar ağır cinayətlərin qurbanlarıdır və onlara yardım 
edən qurumun heyət üzvlərinin özlərinin ayrıca risklərə məruz qala biləcəkləri səbəbindən xüsusi 
təhlükəsizlik tədbirləri və prosedurları zəruridir. 

Müəyyənləşdirmə prosesinin məqsədi, beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsbit edilmiş insan alveri 
anlayışlarına uyğun olaraq, şəxsin potensial olaraq insan alverinin qurbanı olub-olmamasını 
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 113  Qurbanların istismar vəziyyətindən çıxarılması, təxirəsalınmaz 
fiziki və psixoloji ehtiyaclarının təmin edilməsi və müvafiq müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
üçün onların müəyyənləşdirilməsi vacibdir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cinayətin və Səlahiyyətdən Sui-İstifadənin Qurbanları üçün Əsas 
Ədalət Prinsipləri haqqında Bəyannamənin (1985-ci il) 16-cı bəndində deyilir ki, insan alveri 
qurbanları ilə əlaqədə ola biləcək şəxslər onların müəyyənləşdirilməsinə və onların ehtiyaclarına 
həssas şəkildə yanaşılmasına yardım etmək üçün müvafiq təlim keçməlidirlər. 

AŞ Konvensiyasının “İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi” başlıqlı 10-cu maddəsində deyilir:  

“1. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə, uşaqlar da daxil 
olmaqla, insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi və onlara yardım göstərilməsi sahəsində 
müvafiq təlim keçmiş və ixtisaslaşmış şəxslərin öz səlahiyyətli orqanlarına təyin edilməsini 
təmin etməli və qadın və uşaq alveri qurbanlarının onların xüsusi vəziyyətini nəzərə alan 
prosedurla müəyyən edilməsi və lazım gəldikdə, onlara bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 
müddəalarına əsasən ölkə ərazisində yaşayış icazəsi verilməsi üçün aidiyyəti orqanların bir-biri 
ilə və həmçinin əlaqədar yardımçı təşkilatlarla əməkdaşlıq etməsini təmin etməlidir. 

2. Hər bir Tərəf, lazım gəldikdə, digər Tərəflər və əlaqədar yardımçı təşkilatlarla birgə 
əməkdaşlıq etməklə insan alveri qurbanlarının müəyyən olunması üçün vacib olan 
qanunvericilik və digər növ tədbirləri görməlidir. Əgər aidiyyəti səlahiyyətli orqanlarda hər 
hansı bir şəxsin insan alveri qurbanı olmasına əmin olmaq üçün əsaslar olarsa, o zaman hər bir 
Tərəf həmin şəxsin bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinə müvafiq olaraq həyata keçirilən insan 
alveri qurbanının müəyyənləşdirilməsi prosesi aidiyyəti orqanlar tərəfindən başa 
çatdırılmayana qədər öz ərazisindən çıxarılmamasını, habelə həmin şəxsə 12-ci maddənin 1-ci 
və 2-ci bəndlərində göstərilən qaydada yardım göstərilməsini təmin etməlidir”. 

 

 

                                                            
112 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.26. 
113 BMqT 2006, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları, Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müsahibə üsulları, 
səh.15. 
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3.2.1 Müəyyənləşdirmə prosesi 
İnsan alveri qurbanının müəyyənləşdirilməsi vaxt aparan bir prosesdir.  İstismar vəziyyətindən çıxmış 
ola bilən şəxsin insan alveri qurbanı olduğu güman edildikdə, geyim, sağlamlıq və ya digər 
məsələlərlə bağlı mümkün  ola bilən hər hansı gigiyena ehtiyaclarını yəqin etmək və təmin etmək 
üçün ilkin araşdırmalar aparılmalıdır. Sonra bu sahədə ixtisaslaşmayan hüquq-mühafizə orqanlarının 
əməkdaşları şəxsin ilkin müəyyənləşdirilməsini aparmalıdırlar. Onlar, müsahibə aparmadan, şəxsin 
insan alverinin potensial qurbanı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif indikatorlardan 
istifadə edərək qiymətləndirmə apara bilərlər.  

Bundan sonra insan alverinin potensial qurbanları razılıq verdikdə və onların “bərpa və düşünmə” 
hüquqlarına uyğun olaraq, onlar insan alveri cinayətinin törədilib-törədilmədiyini müəyyənləşdirmək 
üçün xüsusi hüquq-mühafizə orqanlarına istiqamətləndirilməlidirlər. Potensial qurban müsahibə 
vermək istəməyə yaxud bunu etmək iqtidarında olmaya bilər (məsələn, travma səbəbindən). 114 
Əlavə olaraq, faktiki insan alverinin qurbanı olduqlarına və qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa ölkəyə 
aparılmadıqlarına və ya digər tənzimlənməyən miqrant olmadıqlarına yaxud yardıma və ya 
müdafiəyə ehtiyac duya bilən istismar və ya müdafiəsiz vəziyyətdə olan digər fərdlər olmadıqlarına 
əminlik üçün insan alverinin potensial qurbanlarının yoxlanılması vacibdir. 115 Bu prosesdə potensial 
qurbana insan alveri ilə bağlı xüsusi suallar verməzdən əvvəl hər bir işlə bağlı hallar nəzərdən 
keçirilməlidir. 116 

İlkin müəyyənləşdirmə. 

1. İlkin istiqamətləndirmə: potensial qurban ilkin istiqamətləndirməyə görə cavabdeh olan quruma 
yönəldilir və ya özü müraciət edir: cavabdeh qurum dövlətlərin qanunvericiliyindən və 
siyasətlərindən asılı olaraq fərqlənəcəkdir. 
2. Əsas ehtiyaclar və informasiyaya çıxış imkanı: potensial qurbanların mühüm informasiya ilə təmin 
edilməsi və bildirilən narahatedici məqamlara və / və ya fövqəladə ehtiyaclara cavab olaraq onların 
təxirəsalınmaz ehtiyacları barədə sorğu aparma.  
3. Erkən risk qiymətləndirməsi: mümkün riskləri nəzərdən keçirmə və potensial qurbanın 
təxirəsalınmaz şəkildə təhlükəsizliyini təminetmə. 
4.  Dil və tərcümə: potensial qurbanların başa düşdükləri dildə ünsiyyəti təmin etmə. 
5. Bərpa və düşünmə müddəti:  potensial qurbanların növbəti addımlar barədə düzgün qərar verə 
bilmələrini təmin etmək üçün onlara vaxt və imkan yaratma. 

ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma 
siyasət yanaşması. səh.47. 

 

                                                            
114 BMqT 2006, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları, Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müsahibə üsulları, 
səh.16. 
115 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 35 
116 BMqT 2006, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları, Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müsahibə üsulları, 
səh.17. 
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3.3 İnsan alverinin indikatorları 
İndikatorlar nailiyyət, dəyişiklik və ya icranı qiymətləndirmək üçün sadə və etibarlı əsası təmin edən 
kəmiyyət və keyfiyyətlə bağlı ölçüdür. 117 Onlar vəziyyətin əlamətlərini üzə çıxarır və hər hal üçün 
ayrı-ayrılıqda istifadə edilməli olan çevik bir alətdir.Bütün və ya yalnız bir indikatorun qənaətbəxş 
olması tələb edilmir: vacib məqam odur ki, indikatorlar şəxsin insan alverinin potensial qurbanı ola 
biləcəyi potensial vəziyyəti göstərir. İndikatorlar sonra daha təfsilatlı şəkildə müəyyənləşdirmə və 
əlavə indikatorlardan istifadə etmə imkanını verir. 

İndikatorlar insan alverinin bütün formalarına tətbiq edilə bilən “ümumi indikatorlara” və istismarın 
ayrı-ayrı növləri üçün “xüsusi indikatorlara” bölünür. İndikatorlar, həmçinin əsasən müşahidələr yolu 
ilə aşkar edilən “obyektiv indikatorlara” və əsasən müsahibələr və araşdırma yolu ilə aşkar edilən 
“subyektiv indikatorlara” bölünür. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bunlar yalnız indikatorlardır və tək və 
ya birlikdə, onlardan heç biri şəxsin yəqinliklə insan alverinə məruz qalması demək deyildir.Lakin 
indikatorların mövcudluğu əlavə araşdırmalara yol açacaqdır. 

Əksər dövlətlərdə qurbanların yalnız kiçik bir hissəsi formal olaraq müəyyən edilir və xeyli hissəsi 
istismar vəziyyətində qalır. Cinsi istismar məqsədilə insan alveri Avropada və Mərkəzi Asiyada insan 
alverinin ən çox aşkar olunan formasıdır. 118 Bu onun üçün belə ola bilər ki, istismarın digər formaları, 
xüsusilə də məcburi əməyə məruz qalan əməkçi miqrantlar, ölkə hüdudlarında insan alver və uşaq 
alveri halları müəyyən edilmir. 

 

3.3.1 Ümumi indikatorlar 
Bu indikatorlar yaşlı insanların alveri ilə bağlıdır və ümumi olaraq onu göstərir ki, şəxs potensial 
qurban ola bilər. Şəxsin insan alverinin qurbanı olub-olmadığını müəyyən etmək üçün əlavə 
araşdırma, müsahibə və xüsusi indikatorlardan istifadə zəruri ola bilər. Müşahidə edilə bilən 
indikatorlar “obyektiv indikatorlar” olduğu halda, əmin olmaq məqsədilə potensial qurbanla 
müsahibə aparmaq üçün ehtiyac duyduğunuz hər hansı bir indikator isə “subyektiv indikatordur”.  

İnsan alveri qurbanının ümumi indikatorları.    

• Şəxs(lər)in nəzarət altında olduğuna dair dəlillər;  
• Öz iş mühitində hərəkətetmə və ya onu tərketmə imkanının olmamasına dair dəlillər; 
• Zədə izləri və ya fiziki zorakılığın digər əlamətləri;  
• Qorxu və ya depressiya;  
• Yerli dili bilməmə;  
• Bir ölkədən digər dövlətə, məsələn, Şərqi Avropaya, Cənubi Amerikaya, ABŞ-a, Afrikaya və ya 

Hindistana yenicə gətirilmə;  
• Pasportun, immiqrasiya və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənədin olmaması; 
• İşəgötürənlə birgə yaşama;  
• Yoxsul yaşayış şəraiti;  
• Sıx məkanda çoxlu sayda insanın olması;  
• Hər hansı bir şəxslə təklikdə danışmaq imkanının olmaması;  

                                                            
117 BMqT 2006, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları, Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müsahibə üsulları, 
səh.16. 
118 UNODC 2014 İnsan Alverinə dair Qlobal Hesabat səh.35. 
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• Cavabların əvvəlcədən hazırlanmış və öyrədilmiş şəkildə verilməsi;  
• Qorxu və narahatlığı büruzə vermə;  
• Ödənişin olmaması və ya çox cüzi olması;  
• Hakimiyyət orqanlarına inanmama;  
• İş və ya ev ünvanını bilməmə;  
• Qazanclarına çıxış imkanının olmaması;   
• Tibbi xidmətlərə çıxış imkanının olmaması;   
• Onların borc asılılığında olmalarını anlama;   
• Cəmiyyətlə əlaqənin məhdud olması və ya olmaması;  
• Saxta vədlər əsasında hərəkət etmiş olma;  
• Öz ailələri və ya olduqları mühitdən kənardakı insanlarla məhdud əlaqəyə malik olma;  
• Uzun müddətdə həddən artıq uzanan iş vaxtı; 
• İstirahət günlərinin olmaması;  
• Hakimiyyət orqanlarına təhvilverilmə ilə hədələnmə; 
• İmmiqrasiya statusunun üzə çıxacağından qorxma.     

 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallar üzrə standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 36 

 

3.3.2 Xüsusi indikatorlar 
Potensial qurban istismarın xüsusi bir formasında olduqda bu indikatorlar tətbiq oluna bilər 
(İstismarın formalarının anlayışları 2.3.1, 2.3.2 və 3.3-cü maddələrdə verilir). 

Cinsi istismar   

Bu indikatorlara potensial qurbanın cinsi istismara cəlb edilib-edilməməsini yəqin etmək üçün 
baxılmalıdır.  

Cinsi istismarın indikatorları 

• Yaşın 30-dan aşağı olması, baxmayaraq ki yaş yerə və bazara görə dəyişə bilər ;  
• Bir fahişəxanadan digərinə getmə və ya müxtəlif yerlərdə işləmə; 
• İşə, mağazaya gedərkən və gələrkən müşayiət olunma; 
• İstismar edən şəxslərə “məxsus olmanı” göstərən döymə yazılara və ya digər işarələrə malik 

olma; 
• Uzun sürən iş vaxtı və ya istirahət verildikdə belə günlərin sayının cüzi olması; 
• İşlədiyi yerdə yaşama;  
• Qrup şəklində, bəzən eyni dildə danışmayan başqa bir qadınla yaşama və ya harasa getmə;  
• Çox cüzi sayda geyimə malik olma; 
• Səciyyəvi olaraq qazanc üçün cinsi xidmətlər göstərərkən geyinilən növdə geyimlərə malik olma; 
• Yerli dildə və ya müştərilərin dilində yalnız cinsi xidmətlərlə bağlı sözləri deyə bilmə; 
• Heç  bir nağd vəsaitə malik olmama;  
• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi göstərə bilməmə;  

 
Aşağıdakılar da şəxslərin cinsi istismar üçün insan alverinə məruz qalmaları göstərə bilər;  
• Ehtimal edilən qurbanların qorunmadan və / və ya zorla cinsi əlaqəyə məcbur edilməsinə dair 

dəlillər mövcuddur;  
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• Ehtimal edilən qurbanların qorunmadan və / və ya zorla cinsi əlaqəyə girməkdən imtina edə 
bilməməsinə dair dəlillər mövcuddur;  

• Şəxsin alınmış və satılmış olmasına dair dəlillər mövcuddur;  
• Qadınlardan ibarət qrupların digər şəxslərin nəzarəti altında olmalarına dair dəlillər mövcuddur; 
• Hər hansı bir etnik mənsubiyyəti və ya milliyyəti olan qadınların xidmətlərinin təklif olunduğu 

fahişəxanalar və ya oxşar yerlər üçün elanların yerləşdirilməsi;  
• Cinsi xidmətlər göstərən işçilərin ayrıca bir etnik mənsubiyyəti və ya milliyyəti olan müştərilərə 

xidmətlər göstərməsinin bildirilməsi.   
• Cinsi xidmətlər göstərənlərin üzündə təbəssümün olmamasına və ya onların ünsiyyətə 

girməmələrinə dair müştərilər tərəfindən məlumatların verilməsi  

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 38 

 

Məcburi əmək 

Bu indikatorlara qurbanın məcburi əmək üçün istismar olunub-olunmadığını yəqin etmək üçün 
baxılmalıdır. Bunlar bütün vəziyyətlərdə o cümlədən ilk olaraq əməyin istismarı və ya tənzimlənən və 
ya tənzimlənməyən əməkçi miqrantların olduğu müqavilədən irəli gələn mübahisələr kimi görünən 
hallarda tətbiq olunmalıdır.  

Əməyin istismarının indikatorları 

• Qruplar halında işlədikləri yerdə yaşama və bu yerləri ya ümumiyyətlə təkr etməmə, ya da nadir 
hallarda tərk etmə; 

• Kənd təsərrüfatı və ya sənaye binaları kimi alçaldıcı, qeyri-münasib yerlərdə yaşama; 
• Gördükləri işə uyğun gəlməyən şəkildə geyinmə: məsələn, onlarda qoruyucu vasitələr və ya isti 

geyim olmaya bilər; 
• Yemək üçün ancaq qida atqıntıların verilməsi; 
• Öz qazanclarına çıxış imkanının olmaması;   
• Əmək müqaviləsinin olmaması;  
• İş vaxtının həddən artıq olması; 
• Bir sıra xidmətlər, o cümlədən iş, nəqliyyat və yaşamaq üçün yerə görə işəgötürəndən asılı olma; 
• Yaşamaq üçün yerlə bağlı seçimin olmaması; 
• İşəgötürənləri olmadan iş yerinin heç vaxt tərk edilməməsi; 
• Sərbəst şəkildə hərəkət edə bilməmə; 
• Onları iş yerində saxlamaq məqsədini daşıyan təhlükəsizlik tədbirlərinə məruz qalma; 
• Cərimələr vasitəsilə intizaman öyrətmə; 
• Təhqirlərə, istismara, hədə-qorxulara və ya zorakılığa məruz qalma; 
• Əsas təlim və peşə lisenziyalarının olmaması; 
• Məsələn, sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı əsas bildirişlər istisna olmaqla, bildirişlərin yerli 

dildən başqa bir dillərdə yerləşdirilməsi.  
• Sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı bildirişlərin olmaması; 
• İşəgötürən və ya idarə edən şəxsin digər ölkələrdən olan fəhlələrin işə götürülməsi üçün tələb 

olunan sənədləri göstərmək iqtidarında olmaması;  
• İşəgötürən və ya idarə edən şəxsin  fəhlələrə ödənilən əmək haqları ilə bağlı qeydləri göstərmək 

iqtidarında olmaması; 
• Sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı avadanlığın aşağı keyfiyyətdə olması və ya ümumiyyətlər 

olmaması;   
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• Uşaqlar tərəfindən işlədilə bilmə üçün nəzərdə tutulan və ya dəyişiklik edilən avadanlıq; 
• Əmək qanunlarının pozulmasına dair dəlillər;  
• Fəhlələrin alətlərə, qidaya və ya yaşayış üçün yerə görə ödəniş etmələrinə və ya bu məsrəflərin 

onların əmək haqlarından tutulmasına dair dəlillər. 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 39 

 

Ev köləliyi 

Çox güman ki, ev köləliyi üçün insan alveri qurbanlarının əksəriyyəti heç vaxt müəyyən olunmur və ya 
onlara yardım göstərilmir. Ev köləliyinə dair məlumatın olmaması və bunun başa düşülməməsi 
dövlətlərin və müvafiq peşədə çalışanların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. 119 

Ev köləliyinin indikatorları 
• Ailə ilə birgə yaşama;  
• Ailənin qalan üzvləri ilə birgə yemək yeməmə; 
• Özəl yerin olmaması; 
• Ümumi və ya qeyri-uyğun məkanda qalma; 
• Hətta hələ də işəgötürənin evində yaşasa da, işəgötürən tərəfindən itkin düşmüş kimi məlumat 

verilmə;  
• Sosial səbəblər üçün evi heç vaxt tərk etməmə və ya nadir hallarda tərk etmə; 
• İşəgötürən olmadan heç vaxt evi tərketməmə;   
• Yeməyə yalnız qida atqıntılarının verilməsi; 
• Təhqirlərə, istismara, hədə-qorxulara və ya zorakılığa məruzqalma 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 40  

 

Dilənçilik 

UNODC-nin 2014-cü il üçün Qlobal Hesabatında120 deyilir ki, dilənçiliyə məcbur etmə üçün uşaq alveri 
bəzi yerlərdə böyük bir problemdir. Dilənçilik həm də yaşlı insanlar arasında artmaqdadır.  

Dilənçilik və xırda cinayətkarlığın indikatorları    

• İctimai yerlərdə və ictimai nəqliyyatda dilənçilik etməyə meylli olan uşaqlar, yaşlı insanlar və ya 
əlillər;  

• Qanunsuz dərman (narkotik) daşıyan və / və ya satan uşaqlar; 
• Əlil etmənin nəticəsi olduğu güman edilən fiziki zədələr; 
• Eyni milliyyətdən və ya etnik mənsubiyyəti olan uşaqların yalnız bir neçə yaşlı insanla böyük 

qruplar şəklində hərəkət etməsi;  
• Eyni milliyyətdən və ya etnik mənsubiyyəti olan yaşlı insan tərəfindən “tapılan” müşayiətsiz 

azyaşlılar; 
• İctimai nəqliyyatda qruplar şəklində hərəkət etmə: məsələn, onlar qatarlarda birgə hərəkət edə 

və enə bilərlər; 

                                                            
119 ATƏT 2010 Mühafizə olunmayan iş, nəzərə çarpmayan istismar: ev köləliyi məqsədilə insan alveri, səh.17 
120 https:https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf 
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• Mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin əməllərində iştirak etmə; 
• Eyni milliyyətdən və etnik mənsubiyyəti olan üzvlərdən ibarət cinayətkar dəstələrə 

mənsubolma; 
• Eyni yaşlı himayəçisi olan uşaqlardan ibarət böyük qrupların üzvü olma; 
• Kifayət qədər toplamama və ya oğurluq etməməyə görə cəzalanma 
• Cinayətkar dəstənin üzvləri ilə birgə yaşama; 
• Təyinat ölkəyə cinayətkar dəstənin üzvləri ilə birgə getmə; 
• Onların valideynləri olmayan yaşlı insanlarla dəstənin üzvləri kimi bir yerdə yaşama; 
• Gündəlik iri qruplar şəklində və böyük məsafələrdə hərəkətetmə 
• Cinayətkar dəstələrlə bağlı cinayətkarlığın yeni formalarının meydana çıxması;  
• Qurban olduğu ehtimal edilən qrupun müəyyən müddət ərzində bir sıra ölkələr boyu hərəkət 

etdiyinə dair dəlillər; 
• Ehtimal edilən qurbanların başqa bir ölkədə dilənçiliyə və ya xırda cinayətkarlığa cəlb 

olunmalarına dair dəlillər. 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
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3.3.3 İstismarın indikatorları 
İstismar halını müəyyənləşdirmə və istismar anlayışına aydınlıq gətirmək üçün istismarın indikatorları 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, xüsusilə, məcburi əmək üçün istismar hallarında uyğundur və belə 
olan halda əməyin istismarını və məcburi əməyi fərqləndirmək çətin ola bilər. Buna görə də, insan 
alveri indikatorlarından istifadə istismar halını müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər. 121   

Polşalı xadimə qadınla bağlı il: Ölkə: Niderland 

Məhkəmə: Haaqa rayon məhkəməsi: Məhkum etmə tarixi: 5 oktyabr 2007-ci il: 

İstismarın məqsədu: məcburi əmək və ya xidmətlər. 

Bu işdə, müttəhim insan alverinə kömək etməkdə və təhrik etməkdə təqsirləndirirlir (ittiham nr.1) 
Hollandiya Cinayət Məcəlləsinin 273f (1)(i)(iv) və (vi) maddəsi). Müttəhim bir neçə polşalı qadını 
Niderlandda gəlmək və orada ev qulluqçusu kimi işləmək üçün cəlb etmiş və onlara xadimə kimi iş 
təşkil etmişdir. 

İzahlı Memorandumda deyilir ki, bu maddənin məqsədi üçün istismar dedikdə köləliyin müasir 
formaları nəzərdə tutulur. Qanunverici orqan istismar konsepsiyası üzrə əlavə anlayışın verilməsini 
məhkəmələrin öhdəsinə buraxmışdır. Bu məhkəmə belə bir fikirdədir ki, istismar konsepsiyasının 
izahı, istismarın əlaməti ola biləcək bir sıra (bununla bitməyərək) indikatorların sadalandığı 
Hollandiyalı Milli Məruzəçinin İnsan alverinə dair beşinci hesabatına uyğunlaşdırılmalıdır. Məhkəmə 
belə bir rəy vermişdir ki, burada aldadılma, pis iş şəraiti və xeyli asılılıqları göstərən məqamlar vardır. 
Buna baxmayaraq, Məhkəmənin qərarında əsas insan hüquqlarının pozulmasını təşkil edə biləcək 
həddən artıq işlədilmə vəziyyəti ilə bağlı heç bir sual yoxdur. 

Aİ-nin insan alveri əleyhinə vebsaytı. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-
case-law/polish-cleaning-women-case_en 

                                                            
121 Hollandiyalı milli məruzəçinin insan alverinə dair beşinci hesabatı, səh.152-153. 
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3.4 Uşaq alverinin müəyyənləşdirilməsi 
Uşaq qurbanlar müəyyənləşdirilərkən, uşaq qurbanların xüsusi ehtiyaclarına cavab vermək, şərait 
təhlükəsiz olduqda onları öz vətənlərinə qaytarmaq və “prosesin ləyaqətli tərzdə getməsini və qayğı 
ilə və uşağın ən ümdə maraqlarına uyğun idarə olunmasını təmin etmək” məqsədilə səylərin sosial 
işçi və ya uşaq müdafiə orqanları ilə əlaqələndirilməsi zəruri ola bilər. 122  

 

3.4.1 Uşaq alverinin indikatorları  
İnsan alverinin uşaq qurbanlarının indikatorları 

• Valideynləri və ya himayəçiləri ilə əlaqənin olmaması; 
• Qorxudulmuş görkəm və ya öz yaşında olan uşaqlar üçün səciyyəvi olan davranışa uyğun 

gəlməyən tərzdə davranma;  
• İşdən kənarda həmyaşıd dostların olmaması; 
• Təhsilə çıxış imkanının olmaması; 
• Oynamaq üçün vaxtın olmaması; 
• Digər uşaqlardan ayrı və standarta uyğun olmayan yerlərdə yaşama;  
• “Ailənin” digər üzvlərindən ayrı yemək yemə; 
• Yemək üçün yalnız qida tullantılarının verilməsi; 
• Uşaqlar üçün uyğun olmayan işə cəlb edilmə; 
• Yaşlıların müşayiəti olmadan harasa getmə; 
• Qohum olmayan şəxslərlə qrup şəklində harasa getmə; 
• Adətən fiziki əmək və ya cinsi xidmətlər göstərmək üçün geyinilən və uşağın ölçüsünə 

uyğunlaşdırılmış geyimin olması;  
• Fahişəxanalar və fabriklər kimi qeyri-uyğun yerlərdə oyuncaqların, çarpayıların və uşaq 

geyimlərinin olması; 
• Yaşlı insan tərəfindən müşayiətsiz uşağın “tapıldığının” iddia edilməsi;  
• Taksi çağırmaq üçün telefon nömrələrini gəzdirən müşayiətsiz uşaqların aşkar olunması; 
• Qanunsuz övladlığa götürülmə hallarının aşkar edilməsi. 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
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3.5 Qurbanlara yardım 
Qurbanlara yardım, AŞ Konvensiyasının 4-cü maddəsindəki qurban anlayışına uyğun olaraq, insan 
alveri nəticəsində istismarın bütün formalarının potensial qurbanları üçün təmin edilməlidir. İnsan 
alverinin potensial qurbanları ilə inam yaradan münasibətlər qurularkən qurbana önəm verilən 
yanaşma tətbiq edilərək, onlar müvafiq xidmətlərə yönəldilməli və onlara öz hüquqları barədə 
məlumat verilməlidir. Hər bir potensial qurbana onun işi, hüquqları və mümkün növbəti addımlar 
barədə tam məlumat verilməlidir. 123 

                                                            
122 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 16 
123 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 16 
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BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolun 2(b)-ci maddəsində deyilir ki, protokolun məqsədlərindən 
biri: 

 “(b) İnsan alveri qurbanlarının insan hüquqlarına tam hörmətlə yanaşmaqla onları müdafiə 
etmək və onlara yardım göstərməkdən ibarətdir”. 

 

Bu müddəa, BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda “İnsan alverinin qurbanlarına yardım və 
onların müdafiəsi” üzrə öhdəlikləri müəyyənləşdirən 6-cı maddə ilə də dəstəklənir. 

Qurbanlara yardımın vacibliyi AŞ Konvensiyası və Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində də qeyd 
olunur. Bu beynəlxalq hüquqi sənədlərin hər ikisində, qurbanların insan hüquqlarını qorumaq üçün 
məcburi müddəaları təmin etməklə insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq öhdəliyi təsbit edilir. Bu 
məcburi müddəalar həm transmilli, həm də daxildə, dövlətin sərhədləri hüdudlarında insan alverinə 
məruz qalmış qurbanlara tətbiq edilir. 

AŞ Konvensiyasının 1(b) maddəsində Konvensiyanın əsas məqsədlərindən biri qeyd olunur: 

“insan alveri qurbanlarının hüquqlarının qorunması, qurbanların və şahidlərin müdafiə edilməsi 
üzrə hərtərəfli çərçivənin işlənib hazırlanması, gender bərabərliyini təmin etməklə qurbanlara 
və şahidlərə kömək göstərilməsi, habelə səmərəli istintaqın və mühakimənin təmin edilməsi”. 

 

Direktivin 11-ci maddəsində “İnsan alveri qurbanlarına yardım və dəstəyin” anlayışı verilir və 12-ci 
maddə “Cinayət araşdırmasında və proseslərində insan alveri qurbanlarının müdafiəsinin” anlayışı 
verilir. 

 

3.6 Qurbanların müdafiəsi 
Qurbanların onların insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılması hüququ vardır və onlar, öz 
müqəddəratını təyin etmə hüququ ilə, müdafiə, təhlükəsizlik və fərdi qayğı ilə təmin edilməlidirlər. 
Onlara tam məlumat verilməli, qurban tam və məlumatlı şəkildə razılığı alınmalı və onlara qarşı ayrı-
seçkiliyə yol verilməməlidir. Onların konfidensiallıq hüququna riayət edilməlidir. Qurbanların 
müdafiəsi həmişə prioritet məsələdir və cinayət araşdırmasına başlamazdan əvvəl hüquq-mühafizə 
işçiləri qurbanların müdafiəsiz vəziyyətlərdən çıxarılmasını və onların təhlükəsizliklərinin təmin 
olunması üçün nəzarət altına alınmalarını təmin etməlidirlər. 124 

Qurbanlar onların sosial, tibbi, fiziki, psixoloji və hüquqi ehtiyaclarının təmin edilməsi və onların 
bərpasına yardımın göstərilməsi və bunun sürətləndirilməsi üçün müdafiəyə ehtiyac duyurlar. Bütün 
mərhələlərdə onlara müəyyən imkanlar yaradılmalıdır. İlk olaraq, qurbanların gigiyena ehtiyaclarına, 
o cümlədən onların geyim, qida və sanitar ehtiyaclarına diqqət yetirilməlidir. Tələb olunduqda, 
onlara psixoloji və fiziki dəstək göstərilməli və vəziyyət barədə və onlarla bağlı nələrin olacağına dair 
onlara davamlı şəkildə məlumat verilməlidir.  

Qurbanın ehtiyaclarının təmin olunmasını təmin etmək məqsədilə ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi 
aparılmalıdır. Burada əsas ehtiyacların müəyyənləşdirilməsindən başlayaraq, sonra yardım və 
xidmətlər üçün ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi və yekunda qurbanların hüquqlarının həyata 
keçirilməsi ilə bağlı ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi gəlməklə, üç səviyyəli qiymətləndirmə olur. 125 

                                                            
124 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 71 
125Eyni mənbə. səh.71. 
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İnsan alverinin qurbanı müəyyənləşdirildikdən sonra və onun cinayət araşdırmasına və / və ya 
prosesə kömək edib-etməməsindən asılı olmayaraq mümkün qədər qısa müddətdə onun müdafiəsi 
təmin edilməlidir. Lakin cinayət araşdırmasına və / və ya proseslərə kömək edən qurbanlar cinayət 
proseslərindən əvvəl onların gedişatından və onlardan sonra əlavə müdafiə ilə təmin olunmalıdırlar.  

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolun 2-ci və 6-cı maddələri ayrı-ayrılıqda güclü müdafiə aləti 
deyildir. Lakin onlar seçilən maddələr deyildir və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərlə birgə 
oxunmalıdır. Avropa Şurasının İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 
Konvensiyasına (1950-ci il) əsasən, dövlətlər, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, insan alverinin 
qurbanlarını müdafiə etmək və onlara yardım göstərmək öhdəliyini daşıyır. 

AŞ Konvensiyası və Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivi dövlətlərin qurbanları müdafiə etmək 
öhdəliyini artırmışdır. Aİ Strategiyasının (2012 – 2016-cı illər) əsas prioritetlərindən biri “Uşaqlara 
xüsusi diqqət yetirilməklə, qurbanların müəyyənləşdirilməsinin, müdafiəsinin və onlara yardımın 
gücləndirilməsi”dir. 

 

3.7 Uşaqların müdafiəsi və onlara yardım 
BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun “İnsan alverinin qurbanlarına yardım və onların müdafiəsi” 
başlıqlı 6-cı maddəsində deyilir:  

“4. Hər bir iştirakçı-dövlət, bu maddənin müddəalarını tətbiq edərkən, insan alveri 
qurbanlarının yaş, gender və xüsusi ehtiyaclarını, xüsusilə də uşaqların xüsusi ehtiyaclarını, o 
cümlədən müvafiq sığınacaq, qayğı və təhsillə bağlı ehtiyaclarını nəzərə almalıdır”. 

Onlara qarşı törədilən cinayətin xüsusiyyətlərinə görə, insan alverinin uşaq qurbanlarının çox spesifik 
ehtiyacları olur. Məsələn, onların ailələrindən və dəstək şəbəkələrindən kənarda qalma faktı 
əziyyətlər xeyli artırır və bu o deməkdir ki, onlar yəqin ki, özlərini xüsusilə təcrid olunmuş hiss edirlər. 
Dəstək xidmətlərinə psixoloji və sosial məsləhətlərin verilməsi, himayəçinin (qəyyumun) təyin 
olunması, hüquqi yardım (ehtiyac duyulduqda), sığınacaq / qalmaq üçün yerlə təmin olunma, həyat 
vərdişləri üzrə təlim, yenidən hazırlıq və təhsil və uşağın ən vacib maraqlarına uyğun olduqda bərpa 
və cəmiyyətə yenidən inteqrasiya daxil edilməlidir.  

“İnsan alverinə məruz qalma” statusu qanunvericilikdə aydın olduqdan sonra, çox güman ki, 
uşaqların hüquqları müdafiə olunacaq və müvafiq dəstək xidmətlərinin təmin edilməsi siyasi 
gündəliyə daxil ediləcəkdir. Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və onların müvafiq xidmətlərə 
yönləndirilməsi, ilk növbədə, immiqrasiya əməkdaşları, əmək müfəttişləri və polis kimi hökumət 
xidmətlərinin vəzifəsidir. 126 

2011/36/EU nömrəli Direktivin “Cinayət araşdırmasında və proseslərində insan alveri qurbanlarının 
müdafiəsi” başlıqlı 12-ci maddəsində deyilir: 

“3. Üzv dövlətlə, insan alveri qurbanlarının, başqa vasitələrlə yanaşı, zərurət olduqda şahid 
müdafiə proqramlarına çıxış imkanına malik olmaqla və milli qanunvericilikdə və ya 
prosedurlarda müəyyən edilmiş əsaslara uyğun olaraq, fərdi risk qiymətləndirməsi əsasında, 
müvafiq müdafiəsini təmin etməlidirlər”. 

                                                            
126 BƏT 2010 Uşaq alveri – Əsaslar, səh.4. 
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document... 
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İnsan alverinin uşaq qurbanlarının onların xüsusi hüquqlarına və ehtiyaclarına uyğun olaraq, həm 
qurban, həm də uşaq kimi xüsusi müdafiə tədbirlərindən yararlanmaq hüququ vardır. Dövlət uşaqları 
müdafiə etməli və onlara yardım göstərməli və onların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. 127 

 

3.8 Müxtəlif ölkələrdə istiqamətləndirmə sistemləri 
AŞ Konvensiyasının məqsədlərindən biri insan alverinin qarşısını almaq və onunla mübarizə 
aparmaqdır. Bura qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müdafiəsi və onların hüquqlarının qorunması 
aiddir. AŞ Konvensiyasının 111-ci Fəslində “Gender bərabərliyinə zəmanət verməklə, qurbanların 
hüquqlarını qorumaq və təşviq etmək üçün tədbirlər” nəzərdə tutulur. AŞ Konvensiyası çərçivəsində 
ehtiva olunur ki, burada qurbanın müəyyənləşdirilməsi ilə başlayan və müdafiə və qurbanın 
qaytarılmasını təmin edən bir proses olacaqdır. 

İstiqamətləndirmə sistemi insan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi və onların müvafiq 
müdafiəsinin və onlara dəstəyin təmin olunması üçün bir çərçivədir. ATƏT, istiqamətləndirmə 
sisteminə, dövlətlərə, vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə, insan alverinə məruz qalmış insanları 
müəyyənləşdirmək, müdafiə etmək və onların insan hüquqlarını təşviq etmək imkanı verən bir 
əməkdaşlıq çərçivəsi kimi anlayış vermişdir. 128  

İnsan alveri hallarının müəyyənləşdirilməsində və təqib olunmasında prokurorlar üçün bir sıra 
məsələlər və həmçinin, məhkəmə proseslərində qurbanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
problemlər mövcuddur. Müdafiə tədbirləri ifadə vermək istəyində olan qurbanların sayını artıra və 
insan alveri qurbanlarının yenidən travma almasını azalda bilər. İnsan alverinin və məcburi əməyin 
uğurlu şəkildə təqib olunması üçün şahidlərin effektiv şəkildə ifadə vermələri tələb olunur. 

Müəyyənləşdirildikdən sonra insan alverinin potensial qurbanları qurbanlara dəstək xidmətlərinə 
doğru istiqamətləndirilməlidirlər. Bu göndərişlər qurbanın məlumatlı şəkildə razılığı ilə və onun 
ehtiyacları əsasında olmalıdır. Qurbanın ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün hüquq-mühafizə, sosial 
təminat xidmətləri, QHT-lər və sairə bu kimi insan alveri ilə mübarizə aparan müxtəlif iştirakçılar 
arasında əməkdaşlıq tələb olunur. BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda və AŞ Konvensiyasında 
vurğulanır ki, dövlət tərəfindən QHT-lər və vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində, yardım, 
müdafiə və dəstək xidmətləri təmin olunmalıdır. 129  

Dövlətlər AŞ Konvensiyasının 12-ci maddəsinə uyğun olaraq, “səlahiyyətli orqanı” özündə 
birləşdirən istiqamətləndirmə sistemini işləyib hazırlamaq vəzifəsini daşıyırlar;  

 
“1. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial vəziyyətinin bərpasına yardım 
etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu yardım ən azı 
aşağıdakıları ehtiva etməlidir: 
a) müvafiq və təhlükəsiz mənzil təminatı, psixoloji və maddi dəstək və s. tədbirlər vasitəsilə 

onların mövcudluğunu təmin edə biləcək yaşayış şəraiti; 
b) təcili tibbi müayinə imkanları; 
c) tərcümə xidmətləri (lazım olan hallarda); 
d) onların başa düşdükləri dildə, xüsusilə onların qanuni hüquqlarına və yararlana biləcəkləri 

                                                            
127 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.12. 
128 ATƏT, Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmləri. İnsan alverinə məruz qalan şəxlərin hüquqlarını müdafiə etmək 
üçün birgə səylər. Praktiki vəsait, 2004-cü il. 
129 Kopik, S.Simeunoviç-Patik, B. İnsan alverinin qurbanları, red. Vinterdik, C. və İnsan alveri, beynəlxalq 
xüsusiyyətlərin, problemlərin və mürəkkəbliklərin araşdırılması 2012, səh.275.  
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xidmətlərə dair məsləhətlərin və məlumatların verilməsi; 
e) onların hüquqlarının və mənafelərinin cinayətkarların mühakiməsi prosesinin müvafiq 

mərhələlərində təmsil olunmasına və nəzərə alınmasına yardım; 
f) uşaqlar üçün təhsil imkanları. 
2. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının təhlükəsizlik və mühafizə ehtiyaclarını nəzərə almalıdır. 
3. Əlavə olaraq, hər bir Tərəf onun ərazisində qanuni şəkildə məskunlaşmış, müvafiq resursları 
olmayan və bu cür yardıma ehtiyacı olan insan alveri qurbanlarına lazımi tibbi və digər yardımlar 
göstərməlidir. 
4. Hər bir Tərəf onun ərazisində qanuni şəkildə məskunlaşmış insan alveri qurbanlarına peşə 
təlimi, təhsil və əmək bazarına çıxış imkanı verəcək qaydalar qəbul etməlidir. 
5. Hər bir Tərəf tələb olunan hallarda və öz daxili qanunvericiliyinə əsasən, insan alveri 
qurbanlarına yardım məsələləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları, digər aidiyyəti 
təşkilatlarla və vətəndaş cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün tədbirlər 
görməlidir. 
6. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarına yardımların onların şahid qismində iştirak etmələri 
şərtilə göstərilməməsini təmin etmək üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri 
görməlidir. 
7. Bu maddədə qeyd olunan müddəaların yerinə yetirilməsi üçün hər bir Tərəf xüsusilə həssas 
vəziyyətdə olan şəxslərin və uşaqların mənzil, təhsil və müvafiq səhiyyə xidmətləri baxımından 
ehtiyaclarını və hüquqlarını nəzərə almaqla, xidmətlərin ümumi razılıq və məlumatlandırma 
əsasında göstərilməsini təmin etməlidir”. 

 

Səlahiyyətli orqanlar insan alverinin qurbanlarını müəyyənləşdirmək üçün təlim keçmiş və 
ixtisaslaşmış və müvafiq dəstək xidmətləri ilə işləməli olan təyin edilmiş şəxslərin qruplarıdır. 
Səlahiyyətli orqanlar, AŞ Konvensiyasının 12-ci maddəsinə uyğun olaraq, kiminsə insan alverinin 
qurbanı olduğunu güman etmək üçün məntiqli əsasların mövcud olub-olmadığına dair qərar 
verəcəkdir.  Bu qərar müsbət olduqda, insan alverinin qurbanı deportasiya olunmayacaq və onun AŞ 
Konvensiyasının 13-cü maddəsində nəzərdə tutulan “bərpa və düşünmə müddətinə” malik olmaq 
hüququ olacaqdır. İnsan alverinin qurbanlarının həmçinin 12-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində 
nəzərdə tutulan tədbirlərdən yararlanmaq hüququ olacaqdır (yuxarıda bax). 

1-ci maddə - Yaşayış üçün icazələr, insan alveri qurbanları üçün mövcud olan müdafiə statusları və 
milli proqramlar – Norveç. 

“(i) Uzadıla bilməyən və daimi yaşayış icazəsi üçün əsas yaratmayan altı aylıq düşünmə 
müddəti (İmmiqrasiya Qaydaları, 8 – 3-cü maddə)”.  

Yaşayış üçün icazənin verilmə şərtləri 

Altı aylıq düşünmə müddəti verilərkən (yuxarıda (i) alternativ) cavabdeh qurum insan alverinə 
işarə edən faktların mövcud olub-olmadığını və həmin şəxsin köməyi və təklif olunan sonrakı 
tədbirləri qəbul etməyə hazır olub-olmadığını nəzərdən keçirməlidir.  Əgər şəxsin qurban 
olmadığını göstərmək üçün faktlar mövcud olmadıqda, Norveçin İmmiqrasiya İdarəsi (UDİ), adətən 
icazəni, xarici vətəndaş, vəkil, yardım agentliyi və ya qeyri-hökumət təşkilatı (QHT) tərəfindən 
təmin olunan faktlar əsasında verir. Polislə əməkdaşlığa dair heç bir şərt yoxdur. 

Avropa Miqrasiya Şəbəkəsi, Beynəlxalq müdafiə və məcburi qaytarılma prosedurlarında insan 
alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi, 2014-cü il. 
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AŞ Konvensiyasının 14-cü maddəsinə əsasən, insan alveri qurbanlarına “yaşayış üçün icazə” almaq 
hüququ verilə bilər:  

 “1. Hər bir Tərəf aşağıdakı hallardan biri və yaxud hər ikisi mövcud olduğu təqdirdə, insan 
alveri qurbanlarına yaşayış üçün təzələnən icazə verməlidir: 

a) müvafiq səlahiyyətli orqan insan alveri qurbanlarının vəziyyətini nəzərə alaraq onların ölkə 
ərazisində qalmalarını zəruri hesab etdikdə; 

b) müvafiq səlahiyyətli orqan cinayətin istintaqı və mühakiməsi ilə bağlı aidiyyəti orqanlarla 
əməkdaşlıq etmələri baxımından onların ölkə ərazisində qalmalarını vacib hesab etdikdə.  

Yaşayış üçün icazə insan alveri qurbanına təyinat ölkənin ərazisində minimum və yenilənə bilən 
müddətdə qalmaq imkanını verəcəkdir. Dövlətlər yaşayış üçün icazənin verilməsində meyarlar təyin 
edə bilərlər.  

1-ci maddə - Yaşayış üçün icazələr, insan alveri qurbanları üçün mövcud olan müdafiə statusları və 
milli proqramlar – Norveç. 
 
(ii) Xüsusi tələblərə hələ də cavab verildiyi halda yenilənə bilən, lakin daimi yaşayış icazəsi üçün 
əsas yaratmayan 12 aya qədər məhdud yaşayış icazəsi (İmmiqrasiya Qanunu, 8 – 3-cü maddə).  
 
12 aya qədər məhdud yaşayış icazəsinin verilməsi (yuxarıda (ii) alternativ) üçün aşağıdakı 
meyarlardan istifadə olunur: şəxsin insan alverinin baş verdiyi mühitlə bütün əlaqələrini kəsib-
kəsmədiyi, şəxsin insan alveriçilərinə qarşı polisə şikayət edib-etmədiyi, polisin işi araşdırıb-
araşdırmadığı və araşdırma və ya cinayət prosesi üçün şəxsin ölkədə olmasının polis və ya ittiham 
orqanı tərəfindən zəruri hesab edilib-edilmədiyi. Polis şəxs tərəfindən verilən informasiyanı 
araşdırmalıdır. 

Avropa Miqrasiya Şəbəkəsi, Beynəlxalq müdafiə və məcburi qaytarılma prosedurlarında insan 
alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi, 2014-cü il. 

 

Beynəlxalq standartlara əsasən, insan alverinin bütün qurbanları həm təyinat ölkəsində, həm də 
qayıtdıqdan sonra öz ölkələrində geniş yardım və müdafiə xidmətlərinə eyni çıxış imkanına malik 
olmalıdırlar. İnsan alveri qurbanının ehtiyaclarını ödəmək və rəftarı fərdiləşdirmək məqsədilə, 
cinayətin növünü, qurbanın psixoloji cəhətlərini və onun sosial mühitindəki amilləri nəzərə almaq 
zəruridir.130 İnsan alveri qurbanlarının məruz qaldıqları bəzi ümumi məqamların və halların olduğunu 
qəbul edərək, təşkilatar qurbanların fərdiliyini qəbul etməli və buna hörmətlə yanaşmalı və mümkün 
qədər fərdiləşdirilmiş qayğı və yardım göstərməlidirlər. 131  

 

3.9 Uşaqlara yardım 
Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində deyilir ki, uşaq qurbanlar üçün yardım və dəstək 
tədbirlərində onların fiziki, pcixoloji və sosial bərpasına və dayanıqlı həll yollarına diqqət 
yetirilməlidir. Direktivdə bundan əlavə insan alverinin müşayiətsiz uşaq qurbanlarına da ayrıca diqqət 

                                                            
130 Kopik, S.Simeunoviç-Patik, B. İnsan alverinin qurbanları, red. Vinterdik, C. və İnsan alveri, beynəlxalq 
xüsusiyyətlərin, problemlərin və mürəkkəbliklərin araşdırılması 2012, səh.277.  
131 BMqT İnsan alverinin qurbanları üçün birbaşa yardıma dair əyani vəsait, 2007-ci il, Ön söz X. 
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yetirilir, belə ki, onlar, xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olduqlarına görə səciyyəvi olaraq yardım və 
dəstəyə ehtiyac duyurlar. Direktiv üzv-dövlətləri, xüsusi yardım, dəstək və müdafiə tədbirlərinin uşaq 
qurbanlar üçün əlçatan olmasını təmin etməyə çağırır. 

 

3.9.1 Qanuni qəyyumun təyin edilməsi 
AŞ Konvensiyasının “Qurbanların müəyyənləşdirilməsi” başlıqlı 10-cu maddəsində həmçinin deyilir:  

“[…]4. Müşayiət edilməyən hər hansı uşağın insan alveri qurbanı olması müəyyən edildiyi 
andan hər bir Tərəf aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

a) uşağın onun mənafeyinə uyğun şəkildə çıxış edəcək qəyyum, təşkilat və ya səlahiyyətli orqan 
tərəfindən təmsil olunmasını təmin etmək; […]” 

Qanuni qəyyum konsepsiyası bütün dövlətlərdə müəyyən edilmir. Lakin, kimsə qəyyum təyin 
olunduqda, o, uşağın ən ümdə vacib  maraqları naminə hərəkət etməli və onun maraqları uşağın 
maraqları ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. AŞ Konvensiyasının 29-cu maddəsində deyilir ki, qəyyumlar 
xüsusi təlim keçməli, onlara öz öhdəliklərinin icrasında peşəkar dəstək və müvafiq yardım 
göstərilməlidir. 132 

Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivinin “Uşaq qurbanlara yardım və dəstək” başlıqlı 14-cü 
maddəsində həmçinin deyilir:  

“[…] 2. Üzv dövlətlər, milli qanunvericiliklə, valideynlik vəzifəsini daşıyanların özləri və uşaq 
qurban arasında maraqların toqquşması nəticəsində onların uşağın ən ümdə marağını təmin 
etmələri və uşaq qurbanı təmsil etmələri istisna edildiyi halda, uşaq qurban müvafiq orqanlar 
tərəfindən müəyyənləşdirildiyi andan başlayaraq, onun üçün qəyyum və ya nümayəndə təyin 
etməlidirlər”.  

Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivinin “Cinayət araşdırmasında və proseslərində insan alveri 
qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 12-ci maddəsində deyilir: 

 “2. Üzv dövlətlər, qurbanların müvafiq ədalət mühakiməsi sahəsində oynadığı rola uyğun 
olaraq, uşaq qurbanların, ləngiməyə yol verilmədən ödənişsiz hüquqi məsləhətlərin verilməsinə 
və ödənişsiz hüquqi təmsilçiliyə çıxış imkanına, o cümlədən kifayət qədər maliyyə vəsaitlərinə 
malik olmadıqları halda, kompensasiya tələbetmə məqsədilə buna malik olmalarını təmin 
etməlidirlər”. 

İnsan alveri hallarının aradan qaldırılmasına doğru Aİ Strategiyası (2012-ci il). 

Xüsusilə uşaq alveri ilə bağlı vəziyyət necə həll olunur?  

Strategiyada, 2011/36/EU nömrəli Direktivdə olduğu kimi, qurbana çevrilmə və yenidən insan 
alverinə məruz qalma hallarına, o cümlədən yaşlı insan kimi yaşayarkən buna qarşı müdafiəsiz 
vəziyyətdə olan uşaqların alverinin qarşısının alınmasının vacibliyi qeyd olunur. Bu sənəddə uşaq 
qurbanların qəyyumlarının və / və ya hüquqi nümayəndələrinin rolu üzrə ən qabaqcıl təcrübi 
modelin və uşaq müdafiə sistemləri üzrə rəhbər qaydaların işlənib hazırlanması təklif olunur. 

                                                            
132 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.16. 
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3.9.2 Uşaqlarla bağlı müxtəlif ölkələrdə istiqamətləndirmə sistemləri 
İnsan alveri qurbanlarının istiqamətləndirilməsi üzrə prosedurlar insan alverinin uşaq qurbanlarına 
da tətbiq olunur, lakin burada uşağın vacib maraqlarının başlıca məsələ olması əsasdır. Dövlət insan 
alverinin uşaq qurbanları üçün müdafiə və yardımı təmin etmək vəzifəsini daşıyır və bu müdafiə öz 
ölkəsinə qayıda bilməyən uşaqlar üçün də davam etdirilməlidir. 

AŞ Konvensiyasının 12-ci maddəsinə əsasən, dövlət, qurbanların öz yaşayışlarını təmin etməyə imkan 
verən yaşayış səviyyəsinə malik olmaları üçün qanunvericiliklə bağlı və digər tədbirlər görməlidir və 
bunlara yaşayış üçün təhlükəsiz yer də aiddir. Buna görə də, dövlət insan alverinin qurbanı olan 
uşaqlar üçün sığınacaqları, habelə psixoloji və maddi yardımı təmin etmək vəzifəsini daşıyır. Bu 
müdafiə yalnız hər hansı bir dövlətə aparılaraq insan alverinə məruz qalmış qurbanlara deyil, eyni 
zamanda dövlətin hüdudlarında insan alverinə məruz qalan insanlara da şamil edilir. 

AŞ-nin “Qurbanların müəyyənləşdirilməsi” başlıqlı 10-cu maddəsində deyilir: 

“1. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə, uşaqlar da daxil 
olmaqla insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi və onlara yardım göstərilməsi sahəsində 
müvafiq təlim keçmiş və ixtisaslaşmış şəxslərin öz səlahiyyətli orqanlarına təyin edilməsini 
təmin etməli və qadın və uşaq alveri qurbanlarının onların xüsusi vəziyyətini nəzərə alan 
prosedurla müəyyən edilməsi və lazım gəldikdə, onlara bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 
müddəalarına əsasən ölkə ərazisində yaşayış icazəsi verilməsi üçün aidiyyəti orqanların bir-biri 
ilə və həmçinin əlaqədar yardımçı təşkilatlarla əməkdaşlıq etməsini təmin etməlidir. 

3. İnsan alveri qurbanının yaşı məlum olmadıqda və onun uşaq ola biləcəyi ilə əlaqədar 
müəyyən əsaslar olduqda, onun uşaq olması ehtimal olunmalı və onun yaşı müəyyən 
olunanadək ona münasibətdə xüsusi mühafizə tədbirləri görülməlidir. 

4. Müşayiət edilməyən hər hansı uşağın insan alveri qurbanı olması müəyyən edildiyi andan hər 
bir Tərəf aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

a) uşağın, onun mənafeyinə uyğun şəkildə çıxış edəcək qəyyum, təşkilat və ya səlahiyyətli 
orqan tərəfindən təmsil olunmasını təmin etmək; 

b) onun şəxsiyyətini və milli mənsubiyyətini müəyyənləşdirmək üçün zəruri addımlar atmaq; 

c) uşağın mənafeyinə uyğun olduğu təqdirdə, onun ailəsinin olduğu yeri müəyyənləşdirmək 
üçün bütün lazımi tədbirləri görmək. 

 

3.10 Repatriasiya 
İnsan alveri vəziyyətindən xilas edildikdən sonra qurbanlar öz mənbə ölkələrinə qayıtmaq və yenidən 
orada məskunlaşmaq istəyində ola bilərlər. Bu, yalnız könüllü əsaslarla olmalıdır. Lakin insan 
alverinin qurbanları uzun müddətdə cəmiyyətə reinteqrasiya olunmaq və onların tibbi, maliyyə və 
hüquqi problemlərinin həll edilməsi hüququna malikdirlər. Onların təhsil, peşə təlimi, gəlir əldə 
etmək, məşğulluq və mənzillə təchiz olunmaq hüququ vardır.  
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Bu, insan alveri qurbanlarının müdafiəsinin üçüncü mərhələsidir və qurbanın sosial mühitə 
inteqrasiyası və öz normal həyatına qayıtması mürəkkəb bir proses ola bilər. Qurbanlar aydın və 
kifayət qədər informasiya ilə, həmçinin qayıdarkən yardımla təmin olunmalıdırlar. 133 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 8-ci maddəsində beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsbit 
edilmiş repatriasiya hüququ nəzərdə tutulur: 

 “1. Vətəndaşı insan alverinin qurbanı olan İştirakçı dövlət qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə daxil 
olduğu zaman həmin dövlətdə daimi yaşamaq hüququ olan bu cür şəxsin geri qaytarılmasına yardım 
edir və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsinə lazımi qaydada diqqət yetirərək, əsassız və 
səbəbsiz ləngitməyə yol vermədən onu qəbul edir”. 
AŞ Konvensiyasının “İnsan alveri qurbanlarının repatriasiyası və qaytarılması” başlıqlı 16-cı 
maddəsində deyilir:  

“16.5. Hər bir Tərəf aidiyyəti milli və beynəlxalq institutlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə 
birgə repatriasiya proqramlarının təşkil olunması üçün vacib qanunvericilik və digər tədbirləri 
həyata keçirməlidir. Bu proqramların məqsədi insan alveri qurbanlarının yenidən cinayətin 
qurbanına çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının, xüsusilə 
onların peşə qabiliyyətinə yiyələnməsi və peşə qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə, 
qaytarıldıqları dövlətin cəmiyyətinə, həmçinin təhsil sisteminə və əmək bazarına yenidən 
inteqrasiya olunmaları üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Uşaqlarla bağlı olaraq bu 
proqramlara təhsil hüququndan faydalanma imkanları, adekvat qayğının təmin olunması, 
ailələr və yaxud müvafiq qayğı göstərən strukturlar tərəfindən onların qəbul olunması tədbirləri 
daxil edilməlidir”. 

 

3.10.1 Uşaqların repatriasiyası 
AŞ Konvensiyasının “İnsan alveri qurbanlarının repatriasiyası və qaytarılması” başlıqlı 16-cı 
maddəsində deyilir:   

“7.“Riskin və təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində uşaq alveri qurbanlarının 
geri qaytarılmasının onların mənafeyi baxımından məqsədəuyğun olmadığı müəyyən edildiyi 
təqdirdə, uşaq alveri qurbanları həmin dövlətə geri qaytarılmamalıdır”. 

 

3.11 Qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu 
İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində, QHT-lər həyata keçirilən tədbirlərdə boşluqları doldurmalıdırlar. 
Bütün iştirakçılar arasında əməkdaşlıq vacibdir. QHT-lər insan alveri ilə mübarizə sahəsində bütün 
iştirakçılarla əməkdaşlıq etməlidirlər və digər iştirakçılara öz dəstəklərini təklif etməlidirlər. QHT-lər 
insan alverinin qurbanlarının müəyyənləşdirilməsinə və lazımi dəstəyin, o cümlədən hüquqi, psixoloji 
və sosial və ilkin dəstəyin göstərilməsinə və insan alverinə məruz qalmış şəxslərin təhlükəsiz şəkildə 
istiqamətləndirilməsinə və (re)inteqrasiyasına dəstək göstərə bilərlər. 

QHT-lər, həmçinin, insan alverinə məruz qalmış şəxslərin hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlığa dair 
qərar vermələrində kömək edə bilərlər. Birbaşa sosial dəstək xidmətlərinə və insan alveri qurbanları 
ilə birbaşa əlaqəyə görə, QHT-lər xidmət göstərdikləri tərəflərin inamını qazana bilərlər. Bu, çox vaxt 
onlarda ifadə vermək istəyinin yaranmasına və məhkəmə də daha yaxşı şahidlərin olmasına gətirib 
                                                            
133 Kopik, S.Simeunoviç-Patik, B. İnsan alverinin qurbanları, red. Vinterdik, C. və İnsan alveri, beynəlxalq 
xüsusiyyətlərin, problemlərin və mürəkkəbliklərin araşdırılması 2012, səh.278. 
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çıxarır. 134 QHT-lərin insan alverinin potensial qurbanlarına təklif edə biləcəyi xidmətlərə yaşamaq 
üçün yer, tibbi xidmətlər, məsləhətlərin verilməsi, təhlükəsizlik, immiqrasiya ilə bağlı məsləhətlərin 
və hüquqi məsləhətlərin verilməsini təmin etmə aiddir.  

      La Strada International 135 

Beynəlxalq La Strada Birliyi, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını təşviq etməklə dünyada insan 
alveri hallarının olmaması üçün fəaliyyət göstərən aparıcı Avropa QHT şəbəkəsidir. Şəbəkə ilkin 
səviyyədən başlayaraq fəaliyyət göstərən və təşviqat, qarşısını alma və insan alverinə məruz qalmış 
şəxslərə, və risk altında olan qruplara öz hüquqlarını həyata keçirməyə imkan yaratmaq məqsədilə 
sosial dəstək üçün tədbirlər həyata keçirən səkkiz müstəqil üzv təşkilatlardan ibarətdir 
(Azərbaycanda üzv təşkilat yoxdur). 
 
http://lastradainternational.org 

  

 

     3.12 Konfidensiallıq 
İnsan alverinin qurbanları ilə bütün ünsiyyət məxfi saxlanılmalı və hər hansı məxfi məlumatlarla 
təhlükəsiz şəkildə davranılmalıdır. İnsan alverinin qurbanlarına münasibətdə öhdəliklər daşıyan 
qurumlar, bu şəxslərin onlar barəsində məlumatların toplanılmasının məqsədi və onlardan istifadə, 
habelə onların özlərinin bu məlumatlara çıxış hüququ ilə bağlı tam məlumatlı olmalarını təmin 
etməlidirlər. Onlar həmçinin qurbanın onun barəsində şəxsi məlumatların xüsusi məqsədlər və 
istifadə üçün açıqlanmasına icazə verən yazılı və tam məlumatlı razılığı olmadıqda, şəxsi 
məlumatların açıqlanmamasını təmin etməlidirlər. 136 

İnsan alveri qurbanları ilə telefon, poçt xidməti və şəxsən aparılan bütün ünsiyyət təhlükəsiz və məxfi 
olmalı və qurbanla bağlı məlumatlar, o cümlədən onların adı və yeri açıqlanmamalıdır. Qurbanın 
toxunulmazlığı və konfidensiallıqla bağlı bütün tələblərə riayət olunmasını təmin etmək üçün 
sistemlər mövcud olmalıdır. 

Suzanne M. Leone, Zorlanan qurbanların şəxsiyyətlərinin qorunması: şəxsi həyatın toxunulmazlı və 
ilkin düzəliş arasında tarazlıq, 27 New Eng. L. Rev. 883, 909-10 (1993) 
 
Qurbanın özü barəsində informasiyaya nəzarət etmək hüququ “hər bir insanın dünyaya təqdim 
etdiyi özünü formalaşdırmaq hüququnun əsas hissəsini təşkil edir. Kiminsə iradəsi əleyhinə onun 
şəxsiyyəti barədə özəl faktların ictimaiyyətə açıqlanması, həmin faktları yalnız qohumları və ya 
dostları ilə ən qərəzsiz şəkildə bölüşmək səylərinə zidd olaraq, ən ciddi pozuntudur (Laurens H.-
dən sitat, Amerika Konstitusiya Qanunu §12-14, at 650 (1st ed. 1978)); Birlik Platt Platta qarşı, 404 
A.2d 410, 429(Ali Məhkəmə 1979). “Şəxsi həyatın toxunulmazlığı şəxsin öz münasibətlərini, 
inamlarını,  davranışını və rəylərini bölüşəcəyi və digərlərindən bunları qəbul edəcəyi vaxtı və 
şəraiti,  ən vacibi bunu hansı həcmdə edəcəyini müəyyənləşdirmək və seçmək azadlığından daha 

                                                            
134 Hoff, S. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə və onun qarşısının alınmasına dair layihə. İnsan alveri ilə 
mübarizədə və insan alverinin (təxmin edilən) qurbanlarına dəstəyin göstərilməsində QHT-lərin rolu. 2011-ci il. 
BMqT İnsan alveri qurbanlarına birbaşa yardım üzrə əyani vəsait, 2007-ci il, səh.8 
135 BMqT İnsan alveri qurbanlarına birbaşa yardım üzrə əyani vəsait, 2007-ci il, səh.8 
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çox ,lakin daha az bir şey deyildir”.  
 
https://law.lclark.edu/live/files/15549-protecting-victims-privacy-rights---the-use-of 

 

 

 3.12.1 Uşaqlarla bağlı konfidensiallıq 
BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasının “Şəxsi həyatın toxunulmazılığı hüququ” ilə bağlı 
16-cı maddəsində deyilir: 

“Hər bir uşağın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququ vardır. Qanun uşağın şəxsi həyatını, ailə 
həyatını və mənzil toxunulmazlığını qorumalıdır”   

AŞ Konvensiyasının “Şəxsi həyatın mühafizəsi” başlıqlı 11-ci maddəsində deyilir:  

“2. Hər bir Tərəf ailə üzvlərinin axtarılması və ya uşağın rifahının və təhlükəsizliyinin təmin 
olunması üçün lazım olan hallar istisna olmaqla, uşaq alveri qurbanının şəxsiyyətinin və ya 
onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verən məlumatların kütləvi informasiya və digər 
vasitələrlə aşkarlanmasına və yayılmasına yol verilməməsini təmin etmək üçün tədbirlər 
görməlidir”. 

Dövlətlər, uşaq qurbanların təhlükəsizliyini və onların ailələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə, onların şəxsi həyatını və şəxsiyyətini qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər. 

137 

 

 3.12.2 Məlumatların mühafizəsi 
AŞ Konvensiyasının “Şəxsi həyatın mühafizəsi” başlıqlı 11-ci maddəsində deyilir:  

“Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının şəxsiyyətini və şəxsi həyatını mühafizə etməlidir. Onlar 
barəsində olan şəxsi məlumatlar Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə 
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında Konvensiyanın (AMS № 108) şərtlərinə uyğun qaydada 
saxlanılmalı və istifadə edilməlidir”. 

İnsan alverinin qurbanları ilə işləyən bütün qurumlar və təşkilatlar qurbanların şəxsi həyatlarını və 
şəxsiyyətlərini qorumalıdırlar. Qurbanın şəxsi məlumatları müvafiq beynəlxalq hüquqi sənədlərdə 
təsbit edilmiş şərtlərə uyğun olaraq saxlanılmalı və istifadə edilməlidir. Polisin məlumatlarında, 
xüsusən də digər iştirakçılara yayımlandığı təqdirdə, konfidensiallıq nəzərə alınmalıdır. 138 

 

                                                            
137 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.11 
138 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.26. 
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3.13 Hüquqi yardım 
İnsan alverinin qurbanları hüquqi xidmətlərdən yaralanmaq hüququna, o cümlədən öz hüquqları, 
hüquq müdafiə vasitələri və onlar üçün mövcud olan seçimlər barədə informasiya almaq hüququna 
malik olmalıdırlar.Hüquqi yardım QHT-lərdən, vətəndaş cəmiyyətindən və ya özəl sektordan olan 
müstəqil vəkillər tərəfindən göstərilə bilər. İnsan alverinin qurbanlarına hüquqi yardımın göstərilməsi 
onlara ədalət mühakiməsinə çıxış imkanı verir, beləliklə də, onların öz hüquqları haqqında məlumatlı 
olmasını və onları həm dil, həm də hüquqi baxımdan başa düşmələrini və əlavə informasiya 
vermələrini və proseslərdə iştirak etmələrini təmin edir.   

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun “İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 6.3-cü 
maddəsində deyilir:  

 “3. Hər bir İştirakçı dövlət insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyasının 
təmin edilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkünlüyünü, o cümlədən lazım 
gəldikdə,qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər 
elementləri ilə əməkdaşlıq edərək və xüsusilə də: 
(b) insan alveri qurbanlarına aydın olan dildə konsultativ yardımın və məlumatın, xüsusən də 
onların hüquqlarına dair yardımın və məlumatın təqdim edilməsini”. 

AŞ Konvensiyasının 15(2)-ci maddəsində, iştirakçı-dövlətlərin, öz daxili qanunvericilikliklərində bu 
qanunvericiyin şərtləri altında qurbanlar üçün hüquqi yardım və ödənişsiz hüquqi yardım hüququnu 
nəzərdə tutmaq öhdəliyi müəyyən edilir.  

        Aİ-nin 2011/36/EU nömrəli Direktivində deyilir:  

“Üzv-dövlətlər, insan alveri qurbanlarının, ləngiməyə yol verilmədən hüquqi məsləhətlərin 
alınmasına və müvafiq ədalət mühakiməsi sistemində qurbanların oynadığı rola uyğun olaraq, 
hüquqi təmsilçiliyə çıxış imkanını, o cümlədən kompensasiya tələbetmə məqsədilə buna malik 
olmalarını təmin etməlidirlər. Qurban kifayət qədər maliyyə vəsaitlərinə malik olmadıqda, 
hüquqi məsləhətlərin verilməsi və hüquqi təmsilçilik ödənişsiz olmalıdır”. 

 

 3.14 İnformasiya təminatı 
Dövlətlər qurbanları informasiya ilə təmin etmək və onlara öz fikirlərini və maraqlarını bildirmək 
imkanını vermək öhdəliyini daşıyırlar. Qanunvericilik orqanları hakimlərin, heç bir zəmində, 
hüquqların müdafiəsinə xələl gətirən məqamlardan başqa, informasiyanı rədd edə və ya iştirakı 
istisna edə bilməmələrini təmin edəcək müddəaları nəzərdən keçirə bilərlər. 139 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun “İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 6.2-ci 
maddəsində deyilir: 

 “2.  Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun daxili hüquqi və ya inzibati sistemi insan alveri 
qurbanlarına lazım gəldikdə: 

a) müvafiq məhkəmə və inzibati araşdırma haqqında məlumatın təqdim edilməsinə; 

                                                            
139 UNODC  UNTOC və onun Protokollarının tətbiqi üçün qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr, 2004-cü il, səh.284. 
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b) müdafiənin hüquqlarına xələl gətirməyən, müvafiq cinayət icraatı mərhələlərində cinayəti 
törətmiş şəxslər barəsində onların fikir və qorxularının izah edilməsinə və baxılmasına imkan 
verən yardımın göstərilməsinə. 
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4. Beynəlxalq çərçivə - insan alverinin müxtəlif aspektləri üzrə cavab 
tədbirləri ilə bağlı qabaqcıl təcrübələr  

 

Bu Fəsildə insan alverinin qurbanlara təsiri və onların birbaşa fiziki və psixoloji ehtiyacları nəzərdən 
keçiriləcəkdir. Burada genderin və mədəniyyətin təsiri və qurbanlara necə nəzarət olunduğu izah 
ediləcəkdir. Burada həmçinin qurbanlarla müsahibənin necə aparılmalı olduğu izah ediləcəkdir. 

İnsan alveri gizlədilmiş cinayətdir. Qurbanlar adətən öz hüquqlarını bilmirlər, dövlətin qanunlarını 
başa düşmürlər və onlara insan alverçiləri tərəfindən nəzarət olunur. 140 Qurbanlar yardım istəməyə 
bilərlər, insan alverinə məruz qalmış vəziyyətdə olduqlarını başa düşməyə bilərlər və ya hakimiyyət 
orqanlarından çəkinmiş ola bilərlər. 

 

4.1 Nəzarət metodları 
İnsan alverinin müxtəlif istismar formaları vasitəsilə bu əməli törədənlər öz qurbanlarından mənfəət 
əldə edirlər. Lakin onlar qurbanların istismar şəraitində qalmasını təmin etməli olurlar. Buna insan 
alverçisinin davamlı nəzarətə malik olmasını və qurbanın istismar olunmuş vəziyyətdə qalmasını 
təmin edən müxtəlif nəzarət metodları vasitəsilə nail olunur.  

Nəzarət bir çox müxtəlif, müəyyən qədər zorakı mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. Hər bir 
mexanizm ayrı-ayrılıqda istifadə edilə bilər, lakin əksər hallarda, qurbanı həqiqi və ya psixoloji 
əsirlikdə saxlama şəraitini yaratmaq üçün onlardan bir yerdə istifadə edilir. 141  Nəzarət 
metodlarından insan alveri prosesinin hər bir ayrıca ünsüründə istifadə edilə bilər və müxtəlif 
metodlardan düşünülərək istifadə edilir.  

İnsan alverinin qurbanlarının istismarın bir çox formalarına və zorakı nəzarətə məruz qalmaları ilə 
yanaşı, mənfəət əldəetmə vədi ilə insan alveri qurbanlarına nəzarət olunmasının mümkünlüyünü 
göstərmək vacibdir. Məsələn, fəhlələrə, gələcəkdə daha yaxşı məvacib, bundan başqa onların 
dövlətdə qalmasının leqallaşdırılması, onlara ailələrini öz yanlarına gətirməyə kömək etmə və ya 
digər mənfəətlər vəd oluna bilər. Qurbanlara, həmçinin onların öz hüquqları və təyinat ölkənin 
qanunları haqqında məlumatsız olmaları ilə nəzarət oluna bilər. Məsələn, bir çox qurbanlar 
əmindirlər ki, onların iş üçün icazələri, bu icazə olmadıqda, onları işəgötürənlərdən asılıdır. 142 

Prokurorlar və hakimlər, qurbanların istismar vəziyyətindən və bu əməli törədənlərin nəzarətin nə 
üçün çıxmamalarını bilmək üçün qurbanlara necə nəzarət olunduğunu başa düşməlidirlər. Bu, onlara 
həm də insan alveri qurbanlarını və insan alveri hallarını müəyyənləşdirməkdə və insan alveri 
vəziyyətinin reallıqlarını başa düşməkdə kömək edəcəkdir. 

Borc asılılığı  

Qurbandan onun təyinar ölkəyə və ya regiona aparılmasına görə yaranmış borcu ödəmək tələb 
olunur. Onlardan borcu ödəmək üçün istismar vəziyyətində işləmək tələb ediləcəkdir, lakin bu borc, 

                                                            
140 ATƏT. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət yanaşması. 
2011-ci il, səh.48. 
141 MSİEBM, 2006-cı il. Hakimlər və prokurorlar üçün insan alveri əleyhinə təlim materialı. Aİ-yə üzv-ölkələrdə, 
qoşulan və namizəd ölkələrdə biliklərin daxil edilməsi üçün sistem proqramı, səh.32 
142 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 16.  
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cəza qismində faiz dərəcələri və qalmaq üçün yer, qida və nəqliyyat xərclərinə görə arta bilər. 
Qurban onu ilk olaraq alan şəxs tərəfindən satıla bilər və bu yenidən satılma nəticəsində borc 
yenidən başlaya bilər. Qurban ilk əvvəldə onun ödənilməsinin heç vaxt mümkün olmayacağını 
bilmədən, bu borcu qəbul etmiş ola bilər. 

Təcrid olunma 

Qurbanların istismar vəziyyətindən yayınmayacağını təmin etmək məqsədilə qurbanlara nəzarət 
etmək üçün düşünülmüş şəkildə təcrid etmədən istifadə oluna bilər. Qurbanlar digər insanlardan ayrı 
saxlanılır və onlara başqa bir şəxslə ünsiyyətə girməyə imkan verilmir. Qurbanlar həmçinin nəqliyyat 
xətlərinin olmadığı yerdə fiziki təcrid olunmuş şəkildə saxlanıla bilər. 

Dil böyük bir maneədir, belə ki, bir çox qurbanlar aparıldıqları dövlətin dilində danışa bilmirlər və 
insan alverçisi onlara dili öyrənmək üçün imkan yaradılmamasını təmin edir. Onlar bir yerdən başqa 
yerə aparıla bilər, buna görə də onlar hər hansı bir yerdə əlaqələr qura bilmirlər. Onlara telefon və ya 
digər rabitə vasitələri verilməyə bilər. Bu cür təcridetmə metodları qurbanı insan alverçilərindən 
daha çox asılı vəziyyətə salır. 

Güctətbiq etmə və zorakılıq 

Bəzi hallarda, qurbanlara nəzarət etmək və onların istismar vəziyyətindən yayınmamalarını təmin 
etmək üçün zordan həddən artıq istifadə edilə bilər. Digər qurbanları istismar vəziyyətindən 
çıxacaqları halda onların da zorakılığa məruz qalacağına inandırmaq üçün də qurbana qarşı 
zorakılıqdan istifadə edilə bilər. 

Qurbanlara onların özlərinə və / və ya ailə üzvlərinə qarşı zor tətbiq etmək hədəsi ilə nəzarət oluna 
bilər. Bu, xüsusilə də qurban insan alverçisinin onun ailəsini tanıdığını bildiyi halda daha təsirli olur. 
Qurbanlar onların ailələrinə zərər vurula biləcəyinə inanaraq, bunun həqiqət olduğunu bilərək və ya 
digər şəkildə bunu qəbul edərək istismar vəziyyətində qalırlar. 

Ailəyə xəbərvermə  

İnsan alverciləri qurbanlara onların fahişəlik və ya məcburi əməklə məşğul olduqları barədə ailələrinə 
xəbər verəcəklərini deyirlər. Bu, xüsusilə də qurbanların onlara qarşı hörmətin və ya ailə və ya 
icmada nüfuzlarının itəcəyini bildikləri kollektivist mədəniyyətlərdə təsirli olur. Bu nəzarət metodu, 
həmçinin, qurbanın dini keçmişi olduğu halda tətbiq edilə bilir.  

Sənədlərin alınması  

Qurbanın sənədlərinin insan alverçisi tərəfindən onun əlindən alınması demək olar onun istismar 
vəziyyətindən çıxmasını mümkünsüz edir. Bu, adətən şəxs təyinat ölkəyə gəldikdən sonra edilir. 
Sənədlər olmadan, onlar qaçmağı mümkünsüz edən şəxsiyyəti təsdiq edən heç bir rəsmi sənədə 
malik olmurlar. 

Maliyyə zorakılığı 

Maliyyə vəsaitləri başlıca istismar və nəzarət metodudur. Miqrasiya prosesində istismar erkən 
vəsaitlər potensial miqrantlar viza xidmətləri ödəniş edərkən başlayır. Fəhlələr bunlar və heç vaxt 
göstərilməyən digər xidmətlər üçün ödəniş edirlər. 
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İş: Bosniya və Herseqovinadan olan fəhlələr 

Fəhlələr Azərbaycanda istismar olunmuşlar, belə ki, onların çoxu, onları bu işə cəlb edən şəxsə viza 
üçün əlavə 250ABŞ dolları ödəmişdilər. Onlar ölkəyə gəldikdən sonra yenə də turist vizasına görə 
ödəniş (40 ABŞ dolları) etməli oldular və onların əksəriyyətinə heç vaxt verilməyən iş vizaları vəd 
olunmuşdu. 

ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 19. 

 

Bu ödənişlər istismarın başlanğıcıdır, belə ki, bir çox araşdırmalar onu göstərir ki, istismarçılar 
fəhlələrə nəzarət etmək üçün məcburi asılılıqlar sistemini yaradırlar. Miqrantlara qarşı ən çox edilən 
hədə şikayət etdikləri təqdirdə onlara pulun ödənilməyəcəyi ilə hədələmədir. Ödəmək vədi çox vaxtı 
istismarçı iş yerlərində qalmaq üçün səbəb kimi göstərilir və saxlanılan məvaciblərin 
ödənilməyəcəyindən qorxma ən çox narahatlıq doğuran məqam olur. 143 

Məvaciblərin ödənilməməsi 

Miqrantların məcburi əməyinin istismarı hallarına, milli orqanlar tərəfindən əsasən qaçaqmalçılıq və 
ya milli immiqrasiya və ya əmək qanununun pozulması kimi baxılır. Bu, qurbanları cinayətkar 
vəziyyətinə qoyan yanlış yanaşmadır. Burada diqqət yanlış hədəfə yönəlir və insan alverçiləri və insan 
alveri ilə mübarizədə maneəyə çevrilir. 144 

İstismarçılar qurbanlara onların məvaciblərini ödəməyərək onların getmək imkanlarını 
məhdudlaşdırır və onlarda gedəcəkləri təqdirdə onlara verilməli olan pulların ödənməyəcəyi ilə bağlı 
qorxu yaradırlar. İnsan alverçiləri həmçinin cərimələr və məvaciblərdən qida, qalmaq üçün yer və 
nəqliyyata görə pul tululması ilə maliyyə cəzalarını təyin edə bilərlər.  Bu, qurbanların aldıqları 
məvacibin çox az olması səbəbindən onların istismar vəziyyətindən çıxa bilməmələrini təmin edir.  

BƏT-in araşdırmaları onu üzə çıxarmışdır ki, məcburi əməyə cəlb edilmiş əməkçi miqranların 88.7 
faizinin məvacibləri əlindən alınmışdır və bir çox hallarda məvaciblər ümumiyyətlə ödənilməmişdir və 
ya təsadüfi cərimə haqlarına görə pul tutulmaları o qədər çox olmuşdur ki, yekunda fəhlələrə çox cüzi 
ödənişlər edilmişdir. Fəhlələr əvvəldə bu barədə məlumatsız olduqları  üçün belə görünür ki, 
işəgötürənlərin onlara razılaşdırılmış məvacibi ödəmək niyyəti olmamamışdır, bu da onların 
aldadılması, BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokoldakı şərtlərə uyğun gəlmə deməkdir. 145 

Azadlığın itirilməsi 

Bu, hərəkət azadlığının verilməsindən imtina və ya onun məhdudlaşdırılması və ya qurbanların 
müvafiq məkanlarda saxlama bölmələrinə saxlanılmasına gətirib çıxarır. Ukraynadan insan alveri ilə 
bağlı gətirilən kişilərin 92 faizində hərəkət azadlığının verilməsindən, ümumiyyətlə, imtina edilmişdir 
və ya buna yalnız müşayiət edildikləri halda icazə verilmişdir və onlara silahlı mühafizəçilər nəzarət 
edirdilər və onlar olduqları məkanı tərk etmək üçün yazılı icazə almalı idilər. BƏT-in ölkə üzrə 
araşdırmalarında aşkar edilmişdir ki, məcburi əməyə cəlb edilmiş əməkçi miqrantların 92.1 faizinin 
hərəkət azadlığı olmamışdır. 146 

                                                            
143 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 19. 
144 Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Hesabat, Sən.13086. 04 yanvar 2013-cü il. 
145 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 19. 
146 ABŞ BİA 2010 Avropa və Avrasiya regionunda yaşlı kişilərin alveri, səh. 18. 
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Hakimiyyət orqanlarına xəbərvermə 

İnsan alverçiləri qurbanları hədələyirlər ki, onlar deyiləni etməsələr, müvafiq orqanlara onlar barədə 
məlumat veriləcək və onlar həbs ediləcəklər. Qurbanlar inanırlar ki, onların etdikləri qanunsuz və ya 
cinayətdir və ya onlar ölkədə qanunsuz qalırlar. İnsan alverçiləri qurbanlara hətta ölkə və ya regionda 
qanuni olduqları və ya onların gördükləri iş qanuni olduqda, məsələn, Niderlandda fahişəliklə məşğul 
olduqları və ya Şengen dövləti ərazisinə işləməyə icazə verildiyi halda belə onların həbs ediləcəyini 
deyirlər.  

Zərərli maddələr qəbul etməyə sövq edilmə.  

Qurbanlar aludəçilik yaranana qədər ilk əvvəl narkotik və ya alkohol və ya onların hər ikisini qəbul 
etməyə məcbur edilirlər. İnsan alverçiləri qurbanların bu maddələrlə təchiz olunmasını davam etdirir 
və beləliklə də, onlara nəzarət edirlər. 

 

4.2 İnsan alverinin qurbanlara təsiri  
İnsan alveri qurbanlara fiziki və ya psixoloji təsir göstərə bilər, onlar zorakılığa və zərərli maddələrdən 
sui-istifadəyə məruz qalmış və ya təcrid edilmiş ola bilərlər. Fiziki əlamətlərə travma və sağlamlıqla 
bağlı əlamətlər, o cümlədən HİV/QİÇS, cinsi yoll keçən xəstəliklər, zorakılıq, yorğunluq və çəki 
itkisinin səbəb olduğu fiziki zədələr aid edilə bilər.Zorakılıq həm istismara qədər, həm də istismar 
vəziyyətində baş verə bilər. Bura fiziki zorakılıq (hücumlar və hədə-qorxular və ya silahla xəsarət 
yetirmələr); cinsi zorakılıq (öz iradəsi əleyhinə hansısa seksual xarakterli hərəkətləri etməyə məcbur 
edilmə və ya bunun üçün qorxudulma), habelə hədələmələr və azadlığın və / və ya nəzarətin 
itirilməsi aid edilə bilər. 

Bu zorakılığın təsiri yorğunluqdan və çəki itkisindən tutmuş nevroloji əlamətlərə qədər sağlamlıqla 
bağlı davam edən problemlərə, habelə psixi sağlamlıqla bağlı problemlərə gətirib çıxara bilər. Bu, 
həmçinin qurbanın geri qayıtmasına, onların təcrid olunmasının gücləndirilməsinə və onların insan 
alverçilərindən daha çox asılı vəziyyətə düşmələrinə səbəb ola bilər. 

Qurbanlar, səciyyəvi olaraq, istismar vəziyyətində məruz qaldıqları cinsi zorakılıq və məcbur edilmə 
nəticəsində arzu edilməyən cinsi və reproduktiv sağlamlıqla bağlı problemlərdən əziyyət çəkə 
bilərlər. Bura onların qazanc məqsədilə cinsi xidmətlər göstərmələri, cinsi zorakılıq, cinsi əlaqəyə 
məcbur edilmə halları və qorunmadan cinsi əlaqə səbəbindən cinsi yolla keçən xəstəliklərə və / və ya 
HİV / QİÇS-ə yoluxma riski də aiddir. 147 

Psixoloji əlamətlər özünü ruhi sağlamlıqla bağlı problemlər kimi, o cümlədən depressiya, narahatlıq, 
özünü təcavüzkarcasına aparma və travmadan sonrakı gərginlik, habelə emosional istismarın təsirləri 
kimi büruzə verir. Travmanın təsirinə şüur üzərində nəzarəti müvəqqəti itirmə və özünü 
dərketməninin psixopatoloji pozğunluğu, dəyişmiş vaxt hissi, yaddaşın zəifləməsi, kəskin laqeydlik və 
ağırlıq, qavrayış, hissiyyat, şüur və yaddaşın pozulması, gözlənilməz hallyusinasiya halları aiddir. 
Travmanın əsas cəhəti odur ki, o, qurbanın psixoloji və bioloji uyğunlaşma mexanizmlərini pozur. Bu, 
daxili və kənar resurslar kənar hədələri dəf etmək üçün kifayət qədər olmadıqda baş verir. 148  

                                                            
147 Oğurlanmış təbəssümlər: 2006-cı il, Avropada insan alverinə məruz qalmış qadınlar və yeniyetmələr üçün 
fiziki və psixoloji sağlamlıqla bağlı fəsadlar, səh.15.  
148 UNODC Cinayət mühakimə sahəsində çalışan təcrübi işçilər üçün insan alveri əleyhinə əyani vəsait, Modul 3, 
səh.2  
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Depressiv əlamətlərə özünü çox kədərli, dəyərsiz hiss etmə və gələcək barədə ümidsizliyə qapanma 
və hər şeyə marağı itirmə aid edilə bilər. Özünü təcavüzkarcasına aparma əlamətlərinə özünü 
narahat hiss etmə və ya tez əsəbiləşmə, özündən çıxma və tez məyus olma aid edilə bilər. İnsan 
alverinin qurbanlarında, həmçinin təkrar baş verə bilən travmadan sonrakı gərginlik, çox gərgin, 
qorxuducu və kədərləndirici hadisələr səbəbindən baş verən narahatlıq halları müşahidə edilir.  

Travmadan sonrakı gərginlik özünü aşağıdakılarla büruzə verə bilər 

(i) travmatik hadisələrə yenidən məruz qalma; bura qorxuducu hadisələr barədə fikirlərin və ya 
yaddaşın yenidən qayıtması, ağrılı və ya travmatik hadisəni xatırladıqda qarabasmanın və ya kəskin 
emosional və ya fiziki reaksiyaların yenidən baş verməsi.149 

 (ii) fiziki oyanış; bura tez özündən çıxma və yuxu pozğunluğu ilə tez qorxma, fikrini cəmləməkdə 
çətinlik və əsəbi olma və qızışma aiddir.  

 (iii) çəkinmə və hissiyatsızlıq; bura gələcəyin olmadığını hiss etmə, özünü təcrid olunmuş / tənha hiss 
etmə, emosiyanın olmaması və ya ən travmatik və ya ağrılı hadisələrin hissələrini yadda saxlamaq 
imkanının olmaması.150 

 

Özünü təcavüzkarcasına aparma, özünüidarəetmənin itməsi, sosial reinteqrasiyaya qədər bərpa və 
xatırlama da daxil olmaqla, bərpanın bir neçə mərhələsi ola bilər. Qurbanlar məcburetmə 
münasibətlərdə üstünlük təşkil edən cəhət kimi sistematik şəkildə istismara cavab olaraq bir sıra 
sağqalma strategiyalarını qəbul edə və davanışlarını istismarı azaltmaq üçün uyğunlaşdıra bilərlər. Üç 
əsas sağqalma strategiyasına çəkinmə, insan alverçisi ilə eyniləşdirmə (“Stokholm sindromu”) və 
hissiyatsızlıq aiddir.  

Cinayət mühakimə sahəsində təcrübi işçilər üçün fəsadlar 

Qurbanın davranışına aşağıdakılar aid edilə bilər:  

 Araşdırma aparan şəxsə və ya prokurora qarşı təcavüzkarcasına davranma. Qurban öyrənmiş ola 
bilər ki, insan alveçilərinin hökmranlığını təhlükə altına alan hər hansı bir məqam birbaşa 
zorakılığa gətirib çıxara bilər. O, buna görə də, hüquq-mühafizə orqanları və ya məhkəmə 
orqanları ilə hər hansı bir əməkdaşlıqdan yayına bilər;   

 İstintaq və ya ittiham qurumu ilə əməkdaşlıq etməmə; 

 Yaddaşın itməsi aşağıdakılarla nəticələnən xətalar və fikir ayrılıqları:  

   - Müxtəlif vaxtlarda dəyərləndirmədə dəyişikliklər 

   - Təfsilatları xatırlaya bilməmə 

   - Travmatik hadisənin əsas təfsilatlarını xatırlama, amma geyim, otaqla və ya nəqliyyat vasitələrinin 
təsviri kimi əlavə təfsilatları xatırlamama 

   - Həyat üçün ən əsas hədələr olan hadisələr haqqında düşünə bilməmə (məsələn, şüur üzərində 
nəzarəti itirmə)  

 Düşüncəsizlik kimi görünən qızışma halları; 

                                                            
149 Oğurlanmış təbəssümlər: 2006-cı il, Avropada insan alverinə məruz qalmış qadınlar və yeniyetmələr üçün 
fiziki və psixoloji sağlamlıqla bağlı fəsadlar, səh.20. 
150 Oğurlanmış təbəssümlər: 2006-cı il, Avropada insan alverinə məruz qalmış qadınlar və yeniyetmələr üçün 
fiziki və psixoloji sağlamlıqla bağlı fəsadlar, səh.2 
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 Davam edən travma və nəzarət olma vəziyyətindən çıxdıqdan sonra yanılmalar; 

 Açıq-aşkar “təhlükəsiz” vəziyyətdə olsa da, narahatlığın davam etməsi;  

 Gözlənilə biləndən daha çox fasilələrə, istirahətə və yuxuya ehtiyac duyma;  

 Bərpa və xatırlama. Bir çox qurbanlar üçün bərpa müddəti olur, belə ki, onlar başlarına gələnləri 
nəzərdən keçirirlər. Qurbanlar hadisələri bir daha fikirləşirlər və başlarına gələnlərlə barışmağa, 
baş verənlərə izah tapmağa və ya hadisəni izah etməyə çalışırlar. 

UNODC Cinayət mühakimə sahəsində çalışan təcrübi işçilər üçün insan alveri əleyhinə əyani vəsait, 
Modul 3, səh.10 

 
İnsan alveri vəziyyətinin təsiri qurbanın emosional və intellektual imkanlarını azaldır. Bu, onların 
hüquqi proseslərdə effektiv şəkildə iştirak etmək imkanına təsir göstərərək, onun ifadə vermək 
imkanının qarşısını ala və ya hüquqi proseslərdə şahid kimi onların etibarlılığına və ya inamına təsir 
göstərə bilər. İnsan alveri qurbanlar arasında şüurlu şəkildə hərəkət etmə imkanlarına xələl gətirərək 
onların cinayət barəsində təfsilatlı dəlillər vermə dərəcəsinə və təqib prosesində əməkdaşlığa dair 
necə qərar vermələrinə təsir göstərə bilər. 151 

 

4.2.1 Mədəniyyət 
Qurbanın öz mədəni çərçivəsini müəyyənləşdirmək və başa düşmək vacibdir. Əsas meyar 
mədəniyyətin individualist və ya kollektivist olmasıdır. Müxtəlif mədəniyyətlər onun üçün səviyyəvi 
olan dəyərləri təcəssüm etdirir və bu dəyərlər mədəniyyətin individualist və ya kollektivist olmasını 
müəyyənləşdirir. Qərbi Avropa kimi individualist mədəniyyətlərdə fərdin hüquqlarına və mustəqil 
hərəkətlərinə diqqət yetirilir və şəxsin loyallığı ilk növbədə onun özü ilə bağlıdır. 

Qarşılıqlı asılılığın vurğulandığı və qrupun rifahına və yaşayışa fərdin rifahından və yaşayışından üstün 
dəyər verildiyi Afrika, Asiya, Orta Şərq və bəzi Şərqi Avropa ölkələri kimi kollektivist mədəniyyətlərdə 
şəxsin inkişafına eyni tərzdə baxılır. Əsasən qrupun və ya ailənin nüfuzuna diqqət yetirilir və fərd 
kollektivə  aid edilir və loyallıq ilk növbədə qrupla bağlı olur. Fərdin utanc doğuran hərəkəti ailənin və 
qrupun utancı hesab olunur.  

Travma anlamına qurbanın mədəniyyətində onun düşdüyü hallara necə baxıldığı əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. İnsan alverinə məruz qalan qadınlar öz ailələri və ya icmaları tərəfindən rədd 
edilməkdən və qınanmaqdan çəkinir. Özünü günahlandırma heç də bütün mədəniyyətlərdə birbaşa 
psixoloji cavab deyildir. Bəzi mədəniyyətlər qadının özünün günahlandırmasını dəstəkləyir və bunu 
gücləndirir. 

 

4.3  İnsan alverinin uşaqlara təsiri 
İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqlar insan alverçiləri tərəfindən insan alveri prosesinin bütün 
mərhələlərində baş verən zorakılıqla asılı vəziyyətə salınır və fiziki istismar olunur. Onlar cinsi 
istismara məruz qalmış, təcrid edilmiş və ailədən uzaqlaşdırılmış və azadlığı məhdudlaşdırılmış və 
məcburi əməyə cəlb edilmiş ola bilərlər. Onlar təhsildən məhrum edilmiş, uşaqlığı əlindən alınmış və 
pis qidalanmış ola və tibbi qayğıya ehtiyac duya bilərlər.  
                                                            
151 Oğurlanmış təbəssümlər: 2006-cı il, Avropada insan alverinə məruz qalmış qadınlar və yeniyetmələr üçün 
fiziki və psixoloji sağlamlıqla bağlı fəsadlar, səh.22. 
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İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqlar yaşadıqları hadisələr, habelə fiziki xəsarətlər nəticəsində 
travmaya məruz qala bilərlər. Uşaq qurbanların təxirəsalınmaz və uzun-müddətli fiziki və psixoloji 
ehtiyaclarını təmin üçün onlara xüsusi qayğının göstərilməsi vacibdir. 

 

4.4 Qurbanlarla müsahibə aparma 
İnsan alveri qurbanları ilə müsahibə aparma araşdırmanın mühüm bir hissəsidir və bu müsahibəni 
aparanlar qurbanın hüquqlarına, seçimlərinə və müstəqilliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. İnsan alveri 
qurbanları iştirakdan imtina edə bildiyi və onların qərar vermə imkanları məhdud olduğu üçün ardıcıl 
və uyğun dəyərləndirmədə çətinlik səbəbindən insan alveri qurbanları ilə müsahibə aparma çətin ola 
bilər. Bu, mümkün müdaxilə və dəlillərdə ziddiyyətlərin olması riskini yaradır. Müsahibənin idarə 
olunması və ifadələrin diqqətlə idarə olunması vacibdir. Müsahibənin məqsədi insan alveri qurbanı 
ilə həqiqətdə nəyin baş verdiyinə dair məlumat əldə etməkdən ibarətdir.  

İnsan alverinə məruz qalmış şəxslə müsahibə aparma bir sıra etik suallar və təhlükəsizlik məsələlərini 
qaldırır. Müdahibə üçün “Zərər Verməmə” prinsipi qəbul edilməli və müsahibə aparanlar qurbanı 
tanımalı, ona hər hansı vədlər verməməli və qurbanın müstəqilliyinə və konfidensiallığına hörmətlə 
yanaşmalıdırlar. 152 Bu prinsip, əlaqədar riskləri nəzərə aldıqda insan alveri baxımından xüsusilə 
vacibdir. İnsan alveri qurbanı üçün vəziyyəti daha təhlükəli edən heç bir addımın atılmaması çox 
vacibdir. Müsahibə aparanlar qurbanı dinləməli, ona hörmət göstərməli və əldə olunan 
informasiyadan düzgün  məqsədlə istifadə etməlidir.  

İnsan alverinin qurbanları risklərə məruz qalmış olurlar və onlar müsahibə aparılarkən hələ də risk 
altında ola bilərlər. Qurbanların müdafiəsi müsahibə aparan şəxsi narahat edən başlıca məqamlardan 
biri olmalıdır və qurbanın müdafiəsi üçün riayət edilməli mühüm prinsiplər vardır. 153 

İnsan alveri qurbanları ilə müsahibələr insan alveri halları ilə bağlı işlər üzrə təcrübəsi olan xüsusi 
təlim keçmiş şəxslər (müsahibə aparan şəxslər) tərəfindən aparılmalıdır. Müsahibə aparan şəxsin 
qurbanların vəziyyətini və onların nə hissə etmələrini başa düşməsi və qurbanın əməkdaşlıq 
etməsinə nəyin və nə üçün mane olduğunu bilməsi vacibdir.  

İnsan alveri qurbanları ilə müsahibələrin aparılması mürəkkəb və çətin ola bilər, belə ki, onlar travma 
almış, çaşqın, ədavətli ola bilər və müsahibəni aparanlara inanmaya bilərlər. Onlar müsahibənin, 
insan alverçiləri tərəfindən qurbana və ya onun ailəsinə qarşı qisas hallarını da əhatə edə bilən 
fəsadlarından qorxa bilərlər. Qurbanlar ölkədən çıxarılacaqlarını, həbs ediləcəklərini və ya təqib 
olunacaqlarını düşünə bilərlər və ya onlar şübhəli şəxs və ya qurban ola bilən digər şəxsləri qorumaq 
üçün həqiqəti deməyə bilərlər. 

Qurban-şahidlərlə müsahibə aparmaq üçün əlavə vərdişlər 

• Sorğu-sual etmə vərdişləri (xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olan qurban-şahidlərin “dindirmə” 
vərdişlərindən fərqli şəkildə sorğu-sual edilməsinə dair hər hansı dəlillər);  

• Müşahidə bacarığı: gərginlik, narahatlıq, qorxu və sairəni görmək və bunu aradan qaldırmaq 
bacarığı; 

• Peşəkar kimi qalmaqla qurbanla yaxşı münasibətləri inkişaf etdirmək bacarığı (məsələn, şəfqət 
göstərmə, zərəri qəbul etmə, təmkinli olma və s.);  

• Qeyri-mühakimə, qeyri-günahlandırma möqveyini qəbul etmə bacarığı 

                                                            
152 Bax, Əlavə 6. 
153 Eyni mənbə. 
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 (məsələn, miqrantlara, qazanc üçün cinsi xidmətlər göstərən şəxslərə, qadınlara, kişilərə qarşı 
mənfi rəylər);  

• Qurbanı onun utanmalı olacaxı üçün heç nə etmədiyinə inandırmaq bacarığı; 
• Mədəni baxımdan səriştəlilik: müxtəlif mənşəli şəxslərlə iş aparmaq üçün mədəni baxımdan 

hazırlıqlı / səriştəli olmaq istəyi və bacarığı;  
• Yüksək dərəcədə ağrılı əməllərlə bağlı iş aparmaq üçün psixoloji hazırlıqlılıq;  
• Peşəkarlığın qorunub saxlanılması və sorğu-sual aparılarkən danışıq tonunda və tərzində təəssüf 

hissinin olması arasında tarazlığı saxlamaq bacarığı;  
• Mürəkkəb və qurban tərəfindən başa düşülən müvafiq sahə üçün səciyyəvi olan jarqon 

ifadələrin işlədilməməsinə yol verməmək bacarığı  
• Fiziki təmasa  yol verməmək, lakin xoşməramlı olmaq bacarığı. 

UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 64. 
 

 

4.4.1 Müsahibənin planlaşdırılması 
İnsan alveri qurbanı ilə hər hansı müsahibə aparmazdan əvvəl effektiv şəkildə planlaşdırma və 
müsahibə aparacaq şəxsin yaxşı hazırlaşmazı vacibdir. Bütün müsahibələr ayrı-ayrılıqda 
dəyərləndirilməlidir və müsahibə aparma metodologiyası insan alveri qurbanının arzusu ilə 
müəyyənləşdirilməlidir. Qurbanın sualları cavablandırma və ehtiyac duyulan informasiyanı vermə 
imkanlarını artıra bilən riayət edilməli qabaqcıl təcrübə prosedurları vardır. 

Bu prosedurlara aşağıdakılar aiddir: 

(i) Müsahibənin aparılma yeri: vəzifə təhlükəsiz mühiti yaratmaq və insan alveri qurbanının 
müdafiəsini və təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Seçilən yer toxunulmazlığı təmin etməli və mümkün 
olduqda, maneələrin olmadığı qapalı özəl məkan olmalıdır. 

 (ii) Müsahibədə iştirakçılar: mümkün olduqda, müsahibə aparanlar qurbanla eyni cinsdən olmalıdır. 
Qurban deyilənləri başa düşmədikdə və ya fərqli dildə danışdıqda, zərurət olarsa, təsdiq edilmiş 
tərcüməçi (həmin icmanın üzvü və ya bu dildə danışan tanış olmamaq şərtilə) iştirak etməlidir. 
Qurbana dəstək göstərmək üçün də bir şəxs olmalıdır. Bu QHT, hüquqi nümayəndə və ya vəkil ola 
bilər. 

 (iii) Giriş: qurbanın sağlamlığına, maddi vəziyyətinə və rahatlığına əmin olmaq lazımdır. Zərurət 
olduqda, tibbi qayğı və ya dərmanla təmin edilməlidir. Qurbanın qida və / və ya içkinin aid edilə 
biləcəyi rahatlıqla bağlı ehtiyacları təmin edilməlidir. Müsahibə aparan şəxslər və iştirak edən 
digərləri özlərini təqdim etməli və kim olduqlarını, öz mövqelərini və nə üçün müsahibədə iştirak 
etdiklərini izah etməlidirlər. 

(iv) Müsahibənin izah edilməsi; qurbana müsahibənin məqsədi və onlarla müsahibənin nə üçün 
aparıldığı, onun formatı və nə qədər çəkəcəyi barədə məlumat verilməlidir. Müsahibə aparan şəxs 
veriləcək sualların növlərini və onların nə üçün verildiyini izah etməli və qurbanın özünün də suallar 
soruşa biləcəyini ona bildirməlidir. Qurbana məlumat verilməlidir ki, müsahibə konfidensialdır və 
müsahibə aparmaq üçün onun razılığı alınmalıdır. 

 (v) Hörmət: Müsahibədə qurbanla xoş münasibətin qurulması və onda inam yaratma vacibdir. 
Müsahibə aparan şəxs həmişə qurbana hörmətlə yanaşmalı və onu mühakimə etməməlidir. Onlar 
qurbanı sakitləşdirməli və onları günahlandırmamalıdırlar. 
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4.4.2 Uşaq qurbanlarla müsahibə aparma 
Belə bir əməl olduqda, məhkəmə orqanları uşağın vəziyyətinə və uşağı qorumaq üçün məhkəmə 
orqanlarının rolunu və səlahiyyətlərini nəzərə alaraq, nələrin edilə bilinəcəyini nəzər salmalıdırlar. 
Belə olan halda uşaq, çox güman ki, hələ də gərginlikdən əziyyət çəkir və məhkəməyə dəlillər təqdim 
etmək fikri onu narahat edir. Yəqin ki, bunların hamısını eyni vaxtda aradan qaldırmaq mümkün 
deyildir, lakin prokurorlar bunu minimum endirmək üçün mümkün olan addımları atmalıdırlar.  

Yaşlı insanlarla müsahibələr uşaqlarla müsahibədən çox fərqlənir və bu müsahibələr yalnız təlim 
keçmiş hüquq-mühafizə əməkdaşları tərəfindən aparılmalıdır. Həmişə müsahibə aparılan uşağın 
yaşını, cinsini və mədəni keçmişini nəzərdə saxlamaq lazımdır. Bu məqamlar, soruşulacaq sualları, 
onların soruşulma üsulunu və müsahibənin kim tərəfindən aparılacağını müəyyənləşdirərkən xüsusilə 
vacib olacaqdır. 154 

Uşaq qurban yaxud onların valideyni və ya qəyyumu müsahibəyə əvvəlcədən məlumatlı razılıq 
verməlidirlər və razılıq olmadan müsahibəyə başlamaq olmaz. Mümkün olduqda, müsahibədə uşağa 
dəstək olan şəxs və uşaq müvafiq dildə başa düşmədikdə və ya danışmadıqda tərcüməçi də iştirak 
etməlidir. Müsahibəni aparan şəxsin və tərcüməçinin uşaqla eyni cinsdən olması ən ideal haldır və 
onların hər ikici mülki geyimdə olmalıdır.  

2011/36/EU nömrəli Direktivin “Cinayət araşdırmarında və proseslərində insan alverinin uşaq 
qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 15-ci maddəsində nəzərdə tutulur: 

 “15.1.Üzv-dövlətlər milli qanunvericiliklə, valideynlik öhdəliyi daşıyanlar və uşaq qurban 
arasında münaqişə nəticəsində onların usağı təmsil etmələri istisna edildiyi halda, cinayət 
araşdırmalarında və proseslərində, qurbanın müvafiq ədalət mühakiməsi sistemində oynadığı 
rola uyğun olaraq, uşaq qurban üçün səlahiyyətli orqanlar tərəfindən nümayəndənin təyin 
olunmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər”. 

Müsahibələrin mürəkkəbliyinə yol verilməməlidir və mümkün olduqda, bütün müvafiq orqanları 
planlaşdırmaya cəlb etmək üçün vaxt tələb edərək, müsahibələr növbə ilə təşkil olunmalıdır. Uşağın 
qorxmasına yol verməmək və uşaqla təkrarən müsahibənin aparılmamasını və onun yenidən 
istismara məruz qalmamasını təmin etmək üçün qayğı göstərilməlidir. Yaş, uşağın yetkinlik və 
intellektual inkişafı nəzərə alınmaqla, müsahibədə istifadə edilən dil sadə olmalıdır. 155 

15-ci maddədə, həmçinin, nəzərdə tutulur: 

“15.3. Müdafiə hüquqlarına xələl gətirmədə, üzv-dövlətlər 2-ci və 3-cü maddələrdə qeyd 
olunan əməllərdən hər hansı biri ilə bağlı cinayət araşdırmalarında və proseslərində 
aşağıdakıları təmin etmək üçün zəruri tədbirləri görməlidirlər: 

 (a) faktlar barədə səlahiyyətli orqanlara məlumat verildikdən sonra əsassız ləngiməyə yol 
verilmədən uşaq qurbanla müsahibələrin aparılması; 

 (b) zərurət olduqda, uşaq qurbanla müsahibələrin bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş və ya 
uyğunlaşdırılmış məkanlarda aparılması;  

(c) zərurət olduqda, uşaq qurbanla müsahibələrin bu məqsəd üçün təlim keçmiş peşəkarlar 
tərəfindən və ya onların vasitəsilə aparılması;  

                                                            
154 BMqT 2006, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları, Qurbanların müəyyənləşdirilməsi və müsahibə üsulları, 
səh.29. 
155 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 16. 
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 (d) mümkün olduqda və zərurət yarandıqda, uşaq qurbanla müsahibələrin eyni şəxslər 
tərəfindən aparılması; 

 (e) müsahibələrin sayının mümkün qədər məhdudlaşdırılması və müsahibələrin yalnız cinayət 
araşdırmalarının və proseslərinin məqsədləri üçün kəskin şəkildə zəruri olduqda aparılması; 

 (f) həmin şəxslə bağlı bunun əksinə əsaslandırılmış qərar qəbul edilmədiyi təqdirdə, uşaq 
qurbanın nümayəndə və zərurət yarandıqda, uşağın seçimi ilə yaşlı insan tərəfindən müşayiət 
oluna bilməsi”. 

Cinayət proseslərində ən yaxşı dəlilləri əldə etməyə nail olma: qurbanlarla və şahidlərlə müsa-
hibələrin aparılması üzrə təlimat və xüsusi tədbirlərdən yararlanma üzrə təlimat. 

Cinayət proseslərində ən yaxşı dəlilləri əldə etməyə nail olma uşaq şahidlərlə müsahibənin 
aparılması üçün təfsilatlı şəkildə tövsiyə edilən proseduru təmin edir. Təlimat şahidlə ilkin əlaqə, 
uşaqla əlavə olaraq nə vaxt müsahibənin aparıla bilinməsi üçün razılığa dair praktiki məsələləri və 
azyaşlı uşaqlarla, əlil uşaqlarla və psixoloji pozğunluğu olan uşaqlarla bağlı nəzərdən keçirilməli 
məsələləri əhatə edir.  

• Yalnız uşaqların xüsusi ehtiyacları və hüquqları üzrə təlim keçmiş heyət üzvləri potensial 
qurbanları dindirməlidirlər. Mümkün və zəruri olduqda, uşaqlar onlarla eyni cinsdən olan heyət 
üzvləri tərəfindən dindirilməlidir. 

• Yaşa uyğun, mümkün olduqda oyuncaqların, kitabların və ya oyunların olduğu mühiti yaradın. 

• İnsan alverinə məruz qalma ilə bağlı olmayan şeyləri etməklə və onlar barəsində danışmaqla xoş 
münasibətlər qurun (uşağa məlum olan şeylər haqqında danışın; oyunlar oynayın). 

• Atmosferi sadə və qeyri-formal şəkildə saxlayın (dindirmə abı-havası yaratmayın və ya cavablara 
görə təzyiq etməyin). Uşaqlar oynayarkən onların yanında döşəmədə oturmağa çalışın; uşaqlarla 
onların gözünə baxaraq ünsiyyət qurun.  

• Müvafiq və uşaqlara uyğun dildən istifadə edin (uşağın işlətdiyi ifadələri bilin). 

• Hər şeyi uşaqların asanlıqla başa düşəcəyi tərzdə izah edin (əyani vəsaitlərdən istifadəni 
nəzərdən keçirin). Suallar uşağın yaşına və onun əqli imkanlarına uyğunlaşdırılmalıdır. 

• Müsahibəni açıq suallarla başlayaraq uşağa öz fikrini bildirməyə imkan yaradın. “Həmin şəxs 
səninlə pis rəftar edirdi?” kimi yönəldici suallar verməyin və “Həmin şəxs nə edirdi?” kimi daha 
çox açıq suallardan istifadə edin. 

• Uşağın bildiyi hər şeyi söylədiyi güman edildikdə, təfsilatları soruşmayın və təzyiq göstərməyin. 
Yaddan çıxarmayın ki, uşaqlar unuda bilərlər və ya müsahibə aparan şəxsə onun eşitmək istədiyi 
cavabı verə bilərlər. 

• Müsahibələr, mümkün olduqda, valideynin iştirakı ilə aparılmalıdır. Bu, mümkün 
olmadıqda,təlim keçmiş psixolo və ya sosial işçi kimi hüquqi qəyyum iştirak edə bilər. 

• Müsahibəni uşağı onun hər şeyi düz etdiyinə və o nə vaxtsa nəyisə demək istəsə, bunu 
müsahibə aparan şəxsə deyə biləcəyinə əmin edən şəkildə bitirin.  

Ədliyyə Nazirliyi (Birləşmiş Krallıq) 2011 Cinayət proseslərində ən yaxşı dəlilləri əldə etməyə nail 
olma: qurbanlarla və şahidlərlə müsahibələrin aparılması üzrə təlimat və xüsusi tədbirlərdən 
yararlanma üzrə təlimat. 
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5. İnsan alveri ilə bağlı ittihamlar 

5.1 Prokurorların və hakimlərin rolu 
Prokurorlar insan alveri hallarının mürəkkəbliyini başa düşməli və insan alveri qurbanlarının insan 
hüquqlarına və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Onlar qanunvericiliyin mürəkkəbliyini nəzərə 
alaraq, hansı ittihamları irəli sürmək məsələsi ilə üzləşirlər və məhkəmələrə insan alverinə dair 
qanunvericiliyə xas olan anlayışlarla bağlı problemləri izah etməli olurlar. Onlar şahidlərin mühafizə 
olunması və fiziki və ya psixoloji problemlərdən əziyyət çəkən şahidlərin ifadə verə bilmək iqtidarında 
olmaları üçün işin effektiv şəkildə idarə olunmasını təmin edərək, işi qurur və məhkəmə qarşısına 
çıxarır. 

Prokuror, cinayət prosesində qurbanın roluna dair məlumat verərək və işə dair onu yeniliklər barədə 
mütəmadi məlumatlandıraraq, bütün proses boyu qurbanı cəlb etməlidir. Prokuror həmçinin 
şahidlərin ümumi hüquq sistemində dəlilləri vermək üçün məhkəmədə iştirak etməli olmasına və ya 
mülki hüquq sistemində ilkin dinləmələrdə ifadə vermək üçün dəlilləri təqdim etməli olmasına 
baxmayaraq, insan alveri faktını müəyyənləşdirmək üçün mümkün qədər inandırıcı dəlilləri təmin 
etməlidir.  

Hakimlər isə hüquq sistemindən asılı olaraq fərqli vəzifələr daşıyırlar. Mülki hüquq sistemi olan 
dövlətdə inkvizitor sistem tətbiq olunur və hakimlər iş üzrə faktları müəyyənləşdirmək üçün onların 
qarşısında işin araşdırırlmasında aktiv şəkildə iştirak edirlər. Ümumi hüquq sistemli dövlətlərdə 
çəkişmə sistemindən istifadə olunur və hakim, ümumiyyətlə, müvafiq tərəflər arasında hakim və ya 
qərəzsiz arbitr kimi çıxış edərək, proseslərin, qanuna uyğun ədalətli və düzgün tərzdə aparılmasını 
təmin etmək üçün iştirak edir.  

 

5.2 Təhqiqat 
İnsan alveri hallarının təhqiqatında xeyli mürəkkəbliklər, o cümlədən çox vaxtı əməkdaşlıq etmək 
iqtidarında olmayan və ya istəməyən qurbanlarla bağlı müxtəlif məsələlər vardır. Təhqiqat 
yanaşmalarının uyğunlaşdırılmasını zəruri edən ayrı-ayrı problemlərin və yeni çətinliklərin olduğu 
dəyişkən mühit vardır. Bütün təhqiqatlarda həmişə qurbanın insan hüquqlarına hörmətlə 
yanaşmaqla qurbana önəm verilməsi tələb olunur. Qurbanın müdafiəsi başlıca məsələ olmalıdır və 
insan alverinin qurbanını risk altına qoyan heç bir yanaşma tətbiq olunmamalıdır. Qurbanın 
müdafiəsinin kifayət qədər olmaması və ya məhdud olması və qurbanın öz təhlükəsizliyinin məhdud 
olmasından və ya olmamasından çəkinməsi onların davranışında öz əksini tapa bilər və sonrakı 
cinayət təqibi prosesində onların dəlilləri verib-verməməsinə və ya necə verməsinə təsir edə bilər.156 

Bütün təhqiqatlar müvafiq dövlətin qanunvericiliyindəki hüquqi tələblərə uyğun şəkildə həyata 
keçirilməlidir. 157 Onlar davamlı şəkildə nəzərdən keçirilməli və təhqiqatın və / və ya cinayət təqibinin 
bütün mərhələlərinin nəticələrinin qurban üçün hər hansı mənfi nəticələr və ya risklər yaradıb-
yaratmayacağını müəyyən etmək üçün risk dəyərləndirmələri aparılmalıdır. Qurbanın təhlükəsizliyini 
və sağlamlığını təhlükə altına alan risk mövcud olduqda, bunun aradan qaldırılması üçün zəruri 
tədbirləri müəyyənləşdirməklə və irəli sürməklə həmin riski yüngülləşdirməyə çalışmaq kimi hüquqi 
vəzifə mövcuddur.  

 

                                                            
156 NGO ASTRA 2012 Serbiyada məhkəmə mühakimələrinə dair araşdırma. 
157 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 51 
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5.2.1 Təhqiqatla bağlı yanaşmalar 
Təhqiqat ilə bağlı qəbul edilmiş üç yanaşma vardır: 

(i) Reaktiv təhqiqatlar; Bu cür təhqiqatlar, ya cinayət törədildiyi və ya qurbanın xilas edilmə tələbi 
olduğu və təxirəsalınmadan tədbir görülməsi tələb edildiyi barədə məlumat alındıqdan və risk 
dəyərləndirməsindən sonra aparılmalıdır. Bunlar “qurbanın yönləndirdiyi” təhqiqatlardır, belə ki, 
onlar, qurbanın şikayətindən sonra başlana bilər. 

Bu hallarda, xüsusən də potensial qurban uşaq olduqda, dövlətlərin üzərinə bəlli bir hüquqi vəzifə 
düşür. Törədilmiş əməllərə görə təhqiqatlar təsdiqedici dəlillərin əldə edilməsi, qurbanların və 
şübhəli şəxslərin dindirilməsi, ifadələrin alınması, aşkar edilən materialların təhlili və işi məhkəmə 
üçün hazırlamaya aid edilə bilər. 

 (ii) Qabaqlayıcı təhqiqatlar; uğurlu qabaqlayıcı təhqiqatlar əsas məqam məlumatdır, o, insan 
alverçiləri barədə təhqiqatın başlanılmasına gətirib çıxaran məlumatı təmin edə bilər. Təhqiatın 
vəzifəsi qurbanları xilas etməkdən və / və ya insan alveri əməlinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsləri 
həbs etməyə və onlara qarşı ittiham irəli sürməyə imkan verən dəlilləri əldə etməkdən ibarətdir. 

Qabaqlayıcı üsullardan istifadə insan alveri, xüsusilə də istismar üçün insan alveri hallarının təhqiqatı 
üçün ən yaxşı metoddur. Onlar polis müstəntiqlərə diqqəti insan alveri əməllərini törədən 
cinayətkarlara yönəltmək imkanını verdiyi üçün effektivdir.  O, həm də ona görə görünən cinayətdir 
ki, burada qurbanlar, əməli törədənlər və istismarın yeri müəyyənləşdirilə bilər.  

Onlar təhqiqatı yekunlaşdırmanın ən effektiv yolu olduqda, araşdırmada istifadə olunan 
strategiyalara və üsullara mütəxəssis tərəfindən təhqiqat üsulları da aid edilə bilər. Bütün hüquqi 
tələblərə riayət olunmasını və dəlillərin məhkəmədə məqbul hesab edilməsini təmin etmək üçün 
müstəntiqlər, prokurorlar və hakimlər arasında sıx əməkdaşlığın olması vacibdir.  

 (iii) Dayandırma; məqsəd cinayətkar əməlləri dayandırmaqdır və törədilmiş əməllərə görə və 
qabaqlayıcı araşdırmalar ya mümkün olmadıqda, ya da onlara üstünlük verilmədikdə tətbiq edilə 
bilər. Təhqiqat üçün kifayət qədər dəlillərin olmadığı və həmişə məlumat almaq imkanlarının yaradıla 
bilinəcəyi hallarda mühüm bir üsuldur.  

Aparılmalı təhqiqat ümumiyyətlə törədilmiş əməllərə görə təhqiqat olmadıqda, hər hansı bir 
təhqiqatı başlamazdan əvvəl planlaşdırma və prioritetləşdirmə tələb olunur və hansı təhqiqat 
yanaşmasından istifadə edilməli olduğuna və bunun nə üçün edildiyinə dair qərar verilməlidir. 
Qabaqlayıcı təhqiqata başlamağa şərait yarada bilən məlumatın alınıb-alınmadığına və ya 
dayandırma yanaşmasından istifadə edilməli olub-olmadığına əmin olmaq lazımdır. Təhqiqat 
yanaşmaları qarşılıqlı şəkildə bir-birini istisna etmir və yanaşmaların birləşməsi də tələb oluna bilər. 
Reaktiv təhqiqat qabaqlayıcı təhqiqata və ya bunun əksinə gətirib çıxara bilər. 

 

Dayandırıcı təhqiqata gətirib çıxaran hallar  

1. Qurbanlara qarşı risk səviyyəsi qabaqlayıcı yanaşmanın aparılmasına imkan vermədikdə, lakin bu 
halda dərhal müdaxilə və dayanıdırlma tələb olunduqda;   
2. Coğrafi və / və ya topoqrafik cəhətlərin hədəf seçilən məkanlara nəzarəti praktiki baxımdan 
mümkün etməsi kimi əməliyyat xarakterli səbəblərə görə qabaqlayıcı yanaşma mümkün olmadıqda 
və ya şəbəkənin kök saldığı yeri aşkar etmək mümkünsüz olduqda; 
3. Qanunvericilik, prosedurlar və ya resurslarla bağlı fəsadlar qabaqlayıcı yanaşmanın tətbiqinə 
imkan vermədikdə; və  
 4. Dayandırıcı yanaşma yerli sakinlərdən və ya təsirə məruz qalmış digər qruplardan daxil olmuş 
şikayətlərlə bağlı daha sürətli şəkildə tədbirlərin görülməsini təmin etdikdə. 
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UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı 
ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 55 

 

5.2.2 Kəşfiyyat 
Kəşfiyyat metodologiyası insan alverçilərinə və onların necə fəaliyyət göstərmələrinə dair məlumat 
və bilik toplamaq üçün istifadə edilir. Kəşfiyyat toplanan, müqayisə edilən, təhlil olunan və 
qiymətləndirilən informasiya kimi təsvir olunur. O, müəyyənləşdirmə və məlumatlı şəkildə fəaliyyətlə 
bağlı qərarlar və qabaqlayıcı araşdırma üçün ən yaxşı subyektləri seçmək üçün bilik və anlaşılmanı 
təmin edir. Kəşfiyyat Əsaslanan Polis Xidməti “məlumatların təhlili və cinayətə dair məlumatlar 
cinayətin və problemin azaldılmasına, ciddi və “məhsuldar” cinayətkarları hədəf seçən strateji 
idarəçilik və effektiv tətbiqetmə strategiyaları vasitəsilə dayandırma və qarşısını alma işinə şərait 
yaradan obyektiv, qərar qəbul etmə çərçivəsi üçün zəruri olduğu halda iş modeli və idarəçilik 
fəlsəfəsi” müəyyən edilə bilər”. 158  

Kəşfiyyat məlumatlarını toplamanın ən effektiv növləri strateji məlumatları və taktiki məlumatları 
əldə etmədir. 

Strateji məlumatların məqsədi, insan alverinin mövcudluğuna dəstək göstərən müxtəlif strateji 
amillərin ümumi məlumat dəyərləndirməsini aparmaqdır.  

Taktiki məlumatlar əməli törədənləri müəyyənləşdirməklə və onların hərəkəti barədə əvvəlcədən 
informasiyanı təmin etməklə davam edən araşdırmalara birbaşa və vaxtında dəstək göstərmək 
imkanını verir. O, xüsusi tədbirlərə, o cümlədən həbslərə, əlavə araşdırmalara və ittihamın irəli 
sürülməsinə gətirib çıxarır. 159  

 

5.2.3 Xüsusi təhqiqat üsulları 
BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının (UNTOC) “İstintaqın xüsusi 
üsulları” başlıqlı 20-ci maddəsində deyilir:  

“1. Əgər buna onun daxili hüquqi sisteminin başlıca prinsipləri icazə verirsə, hər bir İştirakçı 
dövlət öz imkanları çərçivəsində və onun daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi şərtlərlə öz 
ərazisində  mütəşəkkil cinayətkarlıqla səmərəli mübarizə  aparmaq məqsədi ilə  öz səlahiyyətli 
orqanlarına nəzarət qaydasında mal alınmasının istifadə edilməsinə və məqsədəmüvafiq hesab 
etdiyi hallarda, elektron müşahidə  və  ya digər müşahidə  formaları, habelə  agentlik 
əməliyyatları kimi digər xüsusi istintaq üsullarının istifadə  edilməsinə  icazə  vermək üçün 
lazımi tədbirlər görür. 

2.    Bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin istintaqı məqsədi ilə İştirakçı dövlətlər, beynəl-
xalq səviyyədə əməkdaşlıq kontekstində bu kimi xüsusi istintaq üsullarının istifa-
də edilməsinə dair, lazım gəldikdə, müvafiq ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin və  ya razılaşma-
ların bağlanmasına təşviq edilməlidirlər. Bu cür sazişlər və ya razılaşmalar dövlətlərin         su-
verenlik, bərabərlik prinsipinə tam şəkildə riayət etməklə bağlanır və yerinə yetirilir və bu saziş-
lərin və ya razılaşmaların şərtlərinə uyğun şəkildə dəqiqliklə həyata keçirilir. 

                                                            
158 Skrier, F.2009 İnsan alveri, mütəşəkkil cinayətkarlıq və məlumatlar, red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə 
strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.220. 
159 UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə 
bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 56 
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3. Bu maddənin 2-ci bəndində  göstərilən sazişlər və  ya razılaşmalar mövcud olmadığı təqdir-
də, bu cür xüsusi istintaq üsullarının beynəlxalq səviyyədə  istifadə  edilməsi haqqında qərarlar 
hər bir xüsusi halda qəbul edilir və  lazım gəldikdə maraqlı  İştirakçı dövlətlər tərəfindən yuris-
diksiyanın həyata keçirilməsinə  dair maliyyə  razılaşmaları və  qarşılıqlı anlaşmalar nəzər-
də tuta bilər. 

4. Nəzarət qaydasında mal alınmasından beynəlxalq səviyyədə istifadə haqqında qərarlarda 
maraqlı İştirakçı dövlətlərin icazəsi ilə yüklərin tutulması və onların toxunulmamış vəziyyət-
də saxlanılması və ya yüklərin tam və ya qismən dəyişdirilməsi və ya götürülməsi kimi üsullar 
nəzərdə tutula bilər. 

Xüsusi araşdırma üsulları qabaqlayıcı araşdırmaların mühüm komponentidir və onlardan qurbanları, 
cinayəti törədənləri və cinayətin törədilmə üsulunu və istismarın yerini müəyyənləşdirərkən istifadə 
edilə bilən keyfiyyətli dəlillərin əldə olunması üçün istifadə edilir. Xüsusi araşdırma üsulları hər bir 
dövlətin qanunvericiliyinə, tənzimləyici qaydalarına və prosedurlarına ciddi şəkildə riayət olunmaqla 
tətbiq edilməlidir. Onlar müdaxilə xarakterlidir və yalnız zərurət və uyğun olduqda həyata keçirilmə-
lidir. Onlar yalnız təlim keçmiş hüquq-mühafizə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilməlidir. Onlar-
dan, araşdırmanın məqsədindən asılı olaraq, ayrı-ayrılıqda və ya birgə şəkildə istifadə edilə bilər.160 

AŞ Konvensiyasının 27(1)-ci maddəsində və Aİ-nin Çərçivə Sənədinin 9(1)-ci maddəsində deyilir ki, 
araşdırmalar və təqiblər qurbanın verdiyi məlumatdan və ya irəli sürülən ittihamdan asılı olmamalıdır 
və cinayət prosesi, hətta qurban öz ifadəsini geri götürdüyü halda da davam etməlidir. Bu, qurbanın 
verdiyi ifadəyə arxalanmayan araşdırma üsullarından istifadə və onların inkişaf etdirilməsi vəzifəsini 
qoyur.  Xüsusi araşdırma üsulları qurban işin davam etdirilməsi üçün ifadə vermək istəyində və ya 
iqtidarında olmadığı halda, təsdiqləndikdə istifadə edilə bilən dəlilləri təmin edə bilər. Eyni zamanda, 
yeni araşdırma üsullarının inkişaf etdirilməsi və mövcud üsullardan dəlilləri toplamaq üçün birgə və 
ya daha innovativ şəkildə istifadə edilməsi tələb olunur.  

 

5.3 Qabaqcıl təhqiqat təcrübələri 

5.3.1 Maliyyə təhqiqatları 
UNODC-nin məlumatlarına əsasən, insan alverindən gələn illik gəlirlər 32 milyard ABŞ dolları təşkil 
edir və bütün insan alverçilərinin əsas amalı qurbanların istimarı nəticəsində öz cinayətkar işlərindən 
çox gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Buna görə də, cinayət və mülki prosedurlar vasitəsilə insan 
alverçilərinin qanunsuz əldə etdikləri vəsaitləri müsadirə etmək üçün effektiv maliyyə araşdırmaları 
olmalıdır. Maliyyə təhqiqatları zamanı əldə edilən dəlillər cinayət prosesində toplanan dəlilləri təsdiq 
edə bilər. İnsan alveri hallarında maliyyə araşdırması, qanunvericiliklə icazə verildiyi təqdirdə, cinayət 
təhqiqatının başlanması ilə eyni vaxtda başlamalıdır.  

Maliyyə təhqiqatında insan alverinə dəstək göstərən vəsaitlər və ondan əldə olunan gəlirlər izlənilir 
və bu təhqiqat həmin vəsaitlərin cinayətdən gələn gəlirlər kimi götürülməsinə, müsadirə edilməsinə, 
alınmasına, saxlanılmasına və ya dondurulmasına imkan yaradır. Bu təhqiqatlar insan alverçiləri 
tərəfindən əldə edilmiş maliyyə gəlirləri hədəf seçə və bir sıra həll yolları vasitəsilə həmin gəlirlərin 
müsadirəsi üçün effektiv bərpa vasitələrini təmin edə bilər. 

                                                            
160 Bax, 8-ci Əlavə. 
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Maliyyə təhqiqatlarında da pul vəsaitinin qurbanların istismarı yolu ilə qanunsuz şəkildə əldə 
edildiyini subuta yetirmək üçün cinayət təhqiqatlarında istifadə edilən eyni təhqiqat üsullarından və 
mütəxəssislərin tətbiq etdiyi üsullardan istifadə olunur. Cinayəti törədənlərin malik olduqları 
vəsaitlərin cinayətkar fəaliyyət nəticəsində əldə edildiyi müəyyənləşdirildikdən sonra müvafiq 
maliyyə bərpa vasitələri üçün müraciət edilə bilər. 161  

BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının (UNTOC) 6-cı maddəsində 
“Cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasının cinayət əməli kimi təsbit edilməsi” və 
UNTOC-un 8-ci maddəsində “Qanunsuz vəsaitlərin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə tədbirləri” 
nəzərdə tutulur. 

 

5.3.2 Birgə istintaq qrupları 
Birgə istintaq qrupu (BİQ), müvafiq dövlətlərdən birində və ya bir neçəsində cinayət təhqiqatlarının 
aparılması üçün həmin dövlətlər arasında yazılı saziş yolu ilə müəyyən müddət və ya xüsusi məqsəd 
üçün təsis edilərərk hakimlərdən, prokurorlardan və hüquq-mühafizə əməkdaşlarından ibarət bir 
qrupdur. Üzv-dövlətlər arasında BİQ-lərin yaradılmasının mümkünlüyü 2000-ci il Qarşılıqlı hüquqi 
yardım haqqında Konvensiyanın 13-cü maddəsində Aİ-nin BİQ-lər üzrə Çərçivə Qərarında nəzərdə 
tutulur. 162 

UNTOC-un “Birgə istintaqlar” başlıqlı 19-cu maddəsində deyilir:  

“İştirakçı dövlətlər bir və ya bir neçə dövlətdə istintaqın, cinayət təqibinin və ya 
məhkəmə baxışının predmeti olan işlərlə əlaqədar maraqlı səlahiyyətli orqanlara 
birgə istintaqların aparılması üzrə orqanların yaradılmasına səlahiyyət vermək üçün əsas olan 
ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü 
müzakirə edirlər. Bu cür sazişlərin və ya razılaşmaların olmadığı təqdirdə, birgə istintaqlar hər 
bir xüsusi halda razılaşma əsasında həyata keçirilir. Müvafiq İştirakçı dövlətlər ərazisində bu 
cür istintaqın aparılacağı İştirakçı dövlətin suverenliyinə tam hörmət bəsləyir”. 

Avropa İttifaqına üzv-dövlətlər arasında 29 may 2000-ci il tarixli Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi 
yardım haqqında Konvensiyanın “Birgə istintaq qrupları” başlıqlı 13-cü maddəsində nəzərdə tutulur:  

“1. Qarşılıqlı razılaşma yolu ilə, iki və ya daha çox üzv-dövlətin səlahiyyətli orqanları, onu təsis 
edən bir və ya daha çox üzv-dövlətdə cinayət təhqiqatlarını aparmaq üçün qarşılıqlı razılıq 
əsasında müddəti üzadıla bilən, xüsusi məqsəd və məhdud müddət üçün birgə istintaq qrupunu 
təsis edə bilərlər. Qrupun tərkibi sazişdə müəyyən olunur”.  

Birgə istintaq qruplarına dair Şuranın 13 iyun 2002-ci il tarixli Çərçivə Qərarında “Birgə istintaq 
qruplarının” təsis olunması nəzərdə tutulur:  

 “1. Qarşılıqlı razılaşma yolu ilə, iki və ya daha çox üzv-dövlətin səlahiyyətli orqanları, onu təsis 
edən bir və ya daha çox üzv-dövlətdə cinayət təhqiqatlarını aparmaq üçün qarşılıqlı razılıq 
əsasında müddəti üzadıla bilən, xüsusi məqsəd və məhdud müddət üçün birgə istintaq qrupunu 
təsis edə bilərlər. Qrupun tərkibi sazişdə müəyyən olunur”. 

                                                            
161 Bax, 9-cu Əlavə. 
162 Avrocast (Avropa Ədliyyə Şəbəkəsi). https://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/.../historical-
background.aspx. 
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BİQ-lər, onların yaradılması üçün hüquqi əsasın mövcud olması şərtilə, Aİ-yə üzv-dövlətlər və üçüncü 
ölkələr və Aİ-dən kənar dövlətlər arasında təsis oluna bilər.  Hüquqi əsas beynəlxalq hüquqi sənəd, 
ikitərəfli saziş, çoxtərəfli saziş və ya milli qanunvericilik (məsələn, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 
maddəsi (maddələri)) formasında ola bilər. 163 BİQ-lərin təsis edilməsi məsələsi adətən cinayətin 
nisbətən ağır formalarını araşdırarkən nəzərdən keçirilir. Lakin, BİQ-in təsis olunmasını nəzərdən 
keçirərkən, onun təsis olunması məsələsində cinayətin ağırlıq dərəcəsi və ya hər hansı digər 
uyğunluq meyarlarına cavab vermə tələbinin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün milli 
qanunvericiliyə və fəaliyyətlə bağlı qaydalara baxılmalıdır. BİQ-lər, eyni zamanda, daha kiçik 
transsərhəd işlərin araşdırılmasında da faydalı ola bilər. Bunun səbəbi odur ki, BİQ hər hansı bir işdə 
əməkdaşlığa şərait yarada və transsərhəd əməkdaşlıqda qarşılıqlı inam qurmaqla və təcrübəni təmin 
etməklə gələcək BİQ-lər üçün özülü hazırlaya bilər. 164 

BİQ-in üstünlükləri 

1. Formal sorğulara ehtiyac olmadan BİQ üzvləri arasında informasiyanı birbaşa bölüşmə imkanı. 

2. İstintaq tapşırıqlarına ehtiyac duymadan qrup üzvləri arasında birbaşa istintaq hərəkətlərinin 
görülməsini sorğu etmək imkanı. Bu, həm də məcbuetmə tədbirləri üçün sorğulara da şamil 
edilir.  

3. Müsahibələrdə dil maneəsinin dəf olunmasına kömək edərək, əhatə olunan bütün 
yurisdiksiyalarda evlərdə axtarışların aparılmasında, müsahibələrdə və sairədə iştirak etmək 
imkanı. 

4. Hadisə yerində səyləri əlaqələndirmək və xüsusi biliklərin qeyri-rəsmi mübadiləsi üçün imkan. 

5. Müxtəlif yurisdiksiyalardan və işçi mühitlərdən olan təcrübi işçilər arasında qarşılıqlı inam 
qurmaq və təşviq etmək imkanı. 

6. BİQ optimal araşdırma və təqib strategiyalarını müəyyənləşdirmək üçün ən yaxşı platformanı 
təmin edir. 

7. Avropol və Avrocast (Avropa Ədliyyə Şəbəkəsi) üçün birbaşa dəstək və yardıma cəlb olunma 
imkanı. 

8. Aİ, Avrocast (Avropa Ədliyyə Şəbəkəsi) və ya Avropol tərəfindən mövcud maliyyələşmə üçün 
müraciət etmək imkanı. 

9. BİQ-də iştirak idarəçilik barədə bilikləri artırır və beynəlxalq araşdırmaların aparılmasını 
təkmilləşdirir. 

Aİ Şurası, BİQ üzrə əyani vəsait.  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/st15790-
re01.en11.pdf 

 
 

5.3.3 Kibercinayətkarlıq 
Kibercinayətkarlıq, müxtəlif cinayətkar əməlləri, o cümlədən insan alveri əməllərini törətmək üçün 
İnternetin sürətindən, rahatlığından və müstəqilliyindən istifadə edən tədricən artan cinayətkarlarla 
sürətlə inkişaf edən bir sahədir. Başa düşülən anonimlik və onlayn xidmətlərin kütləvi auditoriyası bu 

                                                            
163 Avropol, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/st15790-re01.en11.pdf. 
164 Aİ-nin Şurası, BİQ üzrə əyani vəsait  
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ximdətlərin tədbirliliyini, həm də gəlirli olmasını artıraraq, ənənəvi polis üsullarından istifadə etməklə 
cinayətkarları müəyyənləşdirməyi çox çətin edir.  

İnternet şəbəkələrdən, xəbər saytlarından və çat-saytlar vasitəsilə özəl və şifrələnmiş şəkildə 
məlumat mübadiləsinə imkan yaradır. Sosial şəbəkələr axtarışa imkan verir. Qurbanların cəlb 
olunması, onların xidmətləri barədə elanların verilməsi və qurbanlar və müştərilər arasında görüşlər 
xüsusi vebsaytlar vasitəsilə təşkil olunur. İnternet sexsual materialların, o cümlədən uşaqların 
təsirlərinin və seks-biznesi və “saxta” nigahları təşviq edən materialların istehsalına və 
yayımlanmasına şərait yaradır. Ondan, həmçinin, maliyyə əməliyyatlarını və insan alveri cinayətində 
iştirak edənlərə ödənişləri təşkil etmək üçün istifadə edilir. 

 

5.4 Korrupsiya 
Korrupsiyalaşmış məmurların cinayətkar dəstələrlə əlbirliyi və gizli sözləşməsi olmasaydı, insan alveri 
baş verməzdi və yəqin ki, indiki həcmdə olmazdı. 165 Korrupsiya araşdırmalara, təqiblərə, cinayət və 
mülki proseslərə əngəl törədə bilər. Korrupsiyalaşmış məmurlar ya birbaşa insan alveri prosesində 
iştirak edir ya da bunlara göz yummaqla prosesin inkişaf etməsinə imkan yaradırlar. Onlar araşdırma 
materiallarını yaya bilər və ya təqibdən yayınmaqda insan alverçilərinə kömək edə bilərlər. 

UNTOC-un “Korrupsiyaya qarşı tədbirlər” başlıqlı 9-cu maddəsində deyilir:  

“1. Bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində göstərilmiş tədbirlərə əlavə olaraq hər bir iştirakçı-
dövlət vəzifəli şəxslər arasında korrupsiyanın aşkar edilməsi və qarşısının alınması və buna 
görə həmin şəxslərin cəzalandırılması məqsədi ilə öz hüquqi sisteminə uyğun olaraq və tələb 
olunan həcmdə qanunverici, inzibati və digər səmərəli tədbirlər görür”. 

ATƏT-in hesabatına əsasən, “insan alveri və korrupsiya arasında çox güclü əlaqə vardır” və “insan 
alveri …müəyyən qədər dövlət məmurlarının korrupsiyalaşması səbəbindən artır”. 166 İnsan alverçiləri 
çox vaxt öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir strategiya kimi korrupsiyadan istifadə edirlər. Polis, 
gömrük və immiqrasiya xidməti əməkdaşlarının müəyyən gəlirlər müqabilində insan alverçilərinin öz 
qanunsuz hərəkətlərini həyata keçirmələrinə imkan yaratdığı bir çox hallar olmuşdur.167 

Prokurorlar və hakimlər korrupsiya və hüquq-mühafizə əməkdaşlarının və dövlət məmurlarının 
korrupsiyaya cəlb oluna bilmə ehtimalı barədə məlumatlı olmalıdırlar. Prokurorlar həmçinin 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə yardım göstərmək üçün imzalanmış beynəlxalq əməkdaşlıq sazişləri 
və hər hansı digər ikitərəfli hökumətlərarası və ya idarələrarası müqavilə barədə məlumatlı 
olmalıdırlar. 168 

 

                                                            
165 Holmes, L. 2009 İnsan alveri və korrupsiya: üçqat qurbana çevrilmə? red. Friesendorf, C. İnsan alveri 
əleyhinə strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.84. 
166 Eyni mənbə. səh.83. 
167 Arsokova, C.  və Canssens, S. 2009 İnsan alveri və polis: qabaqcıl və zəif təcrübələr. red. Friesendorf, C. İnsan 
alveri əleyhinə strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.179. 
168 25/04/2007-ci il tarixdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizədə MDB-yə üzv-
dövlətlərin baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığa dair idarələrarası saziş imzalanmış və dərhal qüvvəyə 
minmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu sənədi ayrıca qeyd-şətlə imzalamışdır. 
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Məmurların korrupsiyaya cəlb olunmaqla insan alverində iştirak etmə yolları 

a. Birbaşa yollar. 

I. İnsan alveri əməliyyatını idarəetmə. 

II. Cinayətkar dəstə tərəfindən idarə olunan insan alveri əməliyyatında şüurlu şəkildə iştirak etmə. 
Əlbir olma hallarında cinayətkar dəstəyə keçiriləcək reydlər barədə xəbər vermə, sərhəd keçidləri 
zamanı göz yumma, vizalar kimi müvafiq dövlət sənədlərini qanunsuz vermə və ya insan alverçilərinə 
onların əlindən yayınmış qurbanları yenidən nəzarət altına almaqda kömək etmə halları aiddir. 

III. İnsan alverinin olduğu hərəkətləri (məsələn, fahişəlik, məcburi əmək, dilənçilik) yönləndirmə. 

IV. İnsan alverinin baş verdiyi cinayətkar dəstə tərəfindən idarə olunan hərəkətlərdə (məsələn, 
fahişəlik, məcburi əmək, dilənçilik) şüurlu şəkildə iştirak etmə. Bura cinayətkar dəstəyə keçiriləcək 
reydlər barədə xəbər vermə və ya işləmək üçün icazələr kimi müvafiq dövlət sənədlərini qanunsuz 
vermə aid edilə bilər.  

b. Dolayı yollar 

I. İnsan alverinə məruz qalan və ya qaldığı şübhə edilən şəxslərdən istifadə etmə (məsələn, 
fahişəlikdə, ev işlərində). 

II. İnsan alverinin baş verməsi ilə bağlı məlumatları araşdırmaqdan imtina etmə. 

III. İnsan alverinə şərait yaradan qanunvericiliyin qəbul edilməsində bunu dəstəkləyən tərəf qismində 
iştirak etmə. 

IV. İnsan alverinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan qanunvericiliyin qəbul edilməsindən imtina 
olunmasında bunu dəstəkləyən tərəf qismində iştirak etmə. 

Holmes, L. 2009 İnsan alveri və korrupsiya: üçqat qurbana çevrilmə? red. Friesendorf, C. İnsan alveri 
əleyhinə strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.87. 

 

 

5.5 Araşdırma və ittiham irəli sürülərkən qurbanların müdafiəsi 
Qurbanların müdafiəsi və onlara yardım insan alveri ilə bağlı bütün hallarda başlıca məsələdir. 
Hakimlərə və prokurorlara təminatla bağlı xidmətlərin göstərilməsi həvalə olunmasa da, təcrübə 
göstərir ki, qurbanların psixoloji ehtiyacları həll edildikdə, onların əməkdaşlıq səviyyəsi artır. Onlar 
insan alveri qurbanları üçün mövcud olan xidmətlərlə tanış olmalı və araşdırmanın və təqibin bütün 
mərhələlərində insan alveri qurbanının xüsusi ehtiyaclarını nəzərə almalıdırlar. 169 

Qurban cinayət prosesində dəlilləri təqdim etməyə razılıq verdiyi halda, onun prosesin əvvəlindən və 
o, başa çatdıqdan sonra müdafiə olunmaq hüququ vardır. 

2011/36/EU nömrəli Direktivin 12-ci maddəsində deyilir:  

“1. Üzv-dövlətlər, qurbanlara, 2001/220/JHA nömrəli Direktivdə və bu Direktivdə nəzərdə 
tutulmuş hüquqlarını həyata keçirmək imkanı yaratmaq məqsədilə, cinayət prosesindən əvvəl, 

                                                            
169 İAQİƏQ və ABŞ BİA İnsan alveri halları üzrə hüquq-mühafizə fəaliyyəti və təqibin aparılmasına dair əyani 
vəsait, səh.16. 
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onun gedişatında və o, yekunlaşdıqdan sonra onlara yardımın və dəstəyin göstərilməsini təmin 
etmək üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər”. 

Şahid mühafizə tədbirləri həyata keçirilmədiyi halda, bu, insan alveri qurbanlarının yenidən travma 
almasına və cinayətkarlara qarşı şikayətləri geri götürmə ilə bağlı qərarların verilməsinə səbəb ola 
bilər. Həmçinin, insan alverinin və məcburi əməyə cəlb etmə hallarının uğurlu şəkildə təqibi üçün 
effektiv şahid ifadələri tələb olunur. 

AŞ Konvensiyasının “İnsan alveri qurbanlarının, şahidlərin və ədalət mühakiməsi orqanları ilə 
əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsi” başlıqlı 28-ci maddəsində deyilir: 

“1. Hər bir Tərəf cinayətkarların istintaqı və mühakimə olunması zamanı, eləcə də ondan sonra 
aşağıda göstərilənlərin qisas və ya hədə-qorxu hallarından səmərəli və lazımi müdafiəsinin 
təmin olunması üçün vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata keçirməlidir: 

a. insan alveri qurbanları […]”. 

Direktivin 18-ci maddəsində deyilir:  

“İnsan alveri qurbanları üçün öz hüquqlarını effektiv şəkildə həyata keçirə bilmə zəruridir. Buna 
görə də, cinayət prosesindən əvvəl, onun gedişatında və ondan sonra müvafiq müddət ərzində 
onlara yardım və dəstək göstərilməlidir”. 

 

5.5.2 Qurbanların müdafiəsi tədbirləri 
Qurbanların insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını, onların təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsi və 
yenidən travma alma hallarının qarşısının alınmasını təmin etmək üçün cinayət araşdırması zamanı 
qurbanların müdafiəsi tədbirləri tətbiq edilməlidir. Bundan əlavə, çox güman ki, qurban üçün 
müdafiə tədbirləri olduqda araşdırma daha uğurlu olacaqdır, belə ki, belə olan halda, onlar öz 
şikayətlərini geri götürməyə az meylli və effektiv şəkildə şahid ifadəsi verməyə daha çox meylli 
olacaqlar. 

Effektiv müdafiə tədbirləri cinayət araşdırması və proseslər zamanı, xüsusilə də qurbanın və 
cinayətkarın eyni vaxtda məhkəmədə olduğu məhkəmə prosesində qurbanlara və onların ailələrinə 
qarşı təhlükələri minimuma endirə bilər.Qurbanı həm əməli törətmiş şəxsdən, həm də onun ailə 
üzvlərindən qorumaq üçün həyata keçirilə bilən bir sıra tədbirlər mövcuddur. 

UNODC – Qurbanlara yardım və şahidlərin müdafiəsi. 

Dövlətlər qurbanların əsas hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, onların xüsusi ehtiyaclarına uyğun 
olaraq, onlara yardım göstərmək və onları sonrakı zərərdən qorumaq öhdəliyini daşıyırlar. 

Bütün cinayət mühakimə sistemləri, araşdırma və ya təqibin aparılmasında cinayət mühakimə 
sistemi ilə əməkdaşlıq etmələri onları və ya onlarla sıx bağlı şəxsləri ciddi fiziki və ya emosional zərər 
riski altında qoyan şəxslərin müdafiəsi üzrə tədbirləri təmin etmə prosedurlarını müəyyənləşdirmək 
vəzifəsini daşıyırlar. Bu tədbirlərə aşağıdakılar aid edilə bilər: 

• İfadə verməyə psixoloji və praktiki maneələri dəf etmək üçün mühakimədən əvvəl və onun 
gedişatında yardım; 
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• ”Risk altında olan” şahidlər üçün dinləmədən əvvəl, onun gedişatında və ondan sonra müdafiə 
tədbirləri; 

• İfadə verərkən şahidin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məhkəmə prosedurları; 

• Gizli şahid müdafiə proqramı. 

UNTOC-un 24-cü və 25-ci maddələrinə əsasən, iştirakçı dövlətlər, öz imkanları daxilində, cinayətin 
qurbanlarının və şahidlərinin effektiv müdafiəsini, habelə onlara yardımı təmin etmək üçün müvafiq 
tədbirlər görməlidirlər. Belə tədbirlərə, digərləri ilə yanaşı, cinayət prosesində ifadə verən şəxslərin 
fiziki toxunulmazlığını onların həyatlarına qarşı təhlükələrdən və qorxudulma hallarından qorumaq 
üçün prosedurların müəyyənləşdirilməsi də aiddir. Şahidlər təhlükələrdən, qorxudulma, korrupsiya 
hallarından və ya bədən xəsarətlərindən müdafiə edilməlidir və dövlətlər bununla bağlı beynəlxalq 
əməkdaşlığı gücləndirmək vəzifəsini daşıyırlar. 

 www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/witness-protection.html 
 

Avropa Komissiyası, prioritet məsələ kimi, cinayətin qurbanlarına dəstək göstərmişdir və onların 
ehtiyaclarını təmin etmək üçün addımlar atmaqdadır. O, deyir ki, bizim ədliyyə sistemlərimizin 
keyfiyyətinin ən böyük sınaqlarından biri bizim qurbanlarla nə qədər yaxşı rəftar etməyimizdir. 
Müvafiq rəftar bizim cəmiyyətlərimizin hər bir qurbanla həmrəyliyinin nümayiş etdirilməsi və belə 
rəftarın vacib məqam olduğunun etiraf edilməsidir.  

2012/29/EU nömrəli Direktiv cinayətin qurbanlarının hüquqları, onlara dəstək və onların müdafiəsi 
üzrə minimum standartları müəyyənləşdirir və o, 15 noyabr 2012-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir. 
Direktiv, cinayət proseslərində informasiyaya, dəstəyə, müdafiəyə çıxış hüquqları və əsas prosedur 
hüquqlar üzrə müəyyənləşdirilmiş minimum standartları özündə əks etdirir və orada qurbanlar üçün 
daha konkret və geniş hüquqlar və üzv-dövlətlər üçün daha aydın vəzifələr toplanır. Aşağıdakılar da 
daxil olmaqla yeni hüquqlar və vəzifələr də vardır: 

 “Bütün qurbanların müdafiəsi gücləndirilir – qurbanların və onların ailə üzvlərinin 
toxunulmazlığına hörmətlə yanaşılmalı və əməli törədən şəxslə təmasa yol verilməməlidir 
(bütün yeni məhkəmə binalarının ayrıca gözləmə otaqları olmalıdır)”. 

“Xüsusi müdafiə ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək üçün qurbanların fərdi qiymətləndirilməsi” başlıqlı 
22-ci maddədə deyilir:  

 “1. Üzv-dövlətlər, xüsusilə əlavə və təkrar qurbana çevrilmə, qorxudulma və qisas hallarına 
qarşı müdafiəsiz olduqlarına görə, qurbanların xüsusi ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və 
onların cinayət proseslərinin gedişatında 23-cü  və 24-cü maddələrdə nəzərdə  xüsusi 
tədbirlərdən yararlana bilib-bilməyəcəklərini və hansı həcmdə yararlana biləcəklərini 
müəyyənləşdirmək üçün, milli prosedurlara uyğun olaraq, onlara vaxtında və fərdi yardımın 
göstərilməsini təmin etməlidirlər. 

2. Xüsusilə də fərdi qiymətləndirmədə aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:  

 (a) qurbanın şəxsi xüsusiyyətləri;  

(b) cinayətin növü və ya xüsusiyyətləri;  

(c) cinayətin törədilmə şəraiti.  
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3. Fərdi qiymətləndirmə aparılarkən, cinayətin ağırlığı üzündən əhəmiyyətli dərəcədə zərərə 
məruz qalmış qurbanlara; xüsusilə, şəxsi xüsusiyyətlərlə bağlı ola bilən meyllilik və ayrı-seçkilik 
məqsədilə törədilən cinayətdən əziyyət çəkmiş qurbanlara; cinayəti törətmiş şəxslə münasibət 
və ya ondan asılılığın onları xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə qoyan qurbanlara ayrıca diqqət 
yetirilməlidir. Bununla bağlı terrorçuluğun, mütəşəkkil cinayətkarlığın, insan alverinin, gender 
zəminində zorakılığın, sıx münasibətlərdə zorakılığın, cinsi zorakılığın, istismarın və ya nifaq 
zəminində törədilən cinayətin qurbanlarına və əlil qurbanlara lazımi diqqət yetirilməlidir”. 

Cinayət prosesinin müxtəlif mərhələlərində aşağıdakı müdafiə tədbirləri nəzərdən keçirilməlidir. 
Qurbanların davamlı şəkildə müdafiə olunmasını və onların məhkəmə proseslərində ifadə verməklə 
bağlı potensial risklər barədə məlumatlandırılmasını təmin etmək prokurorların və hakimlərin 
vəzifəsidir.  

Məhkəməyə qədər 

Qurban araşdırmada və sonra məhkəmə prosesində iştirak etməyə razılıq verdikdən sonra, onların 
təhlükəsizliyini və ifadə verməklə bağlı bəzi qorxuların necə effektiv şəkildə aradan qaldırılmasını 
nəzərdən keçirmək vacibdir. Müdafiəsi təmin edilməklə nəzarət altında olan və ya Milli 
İstiqamətləndirmə Mexanizminə (MİM) əsasən “təhlükəsiz məkanda” sığınacaq verilmiş qurbanlar 
digər müdafiə tədbirlərinə də ehtiyac duya bilərlər. Bura, hüquq-mühafizə orqanı ilə qoşulmuş 
birbaşa telefon əlaqəsi və ya həyəcan düyməsi aid edilə bilər. 

Məhkəmə qarşısına çıxmazdan əvvəl, qurbanın ifadə vermək seçimlərinə diqqət yetirilməlidir. Bəzi 
dövlətlərdə, həmin dövlətlərin vətəndaşı olmayan qurbanlara öz dövlətlərinə qayıtmağa icazə 
verilmişdir. Onlar ya video vasitəsilə ifadə verirlər, ya da hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı 
qurbanın yaşadığı ölkəyə gedir və orada könüllü əsaslarla onun ifadəsini alır və ya bu, qarşılıqlı 
hüquqi yardım üçün müraciət etməklə həyata keçirilir.  

Əlavə ifadəvermə seçimlərinə məhkəmə tərəfindən şahidin ifadəsi kimi qəbul edilə bilən videoyazı 
şəklində müsahibə verən qurbanlar da daxildir. Məhkəmə prosesində ifadə verən insan alveri 
qurbanları məhkəmədən əvvəl oraya gələ bilərlər. Bu, qurbana məhkəmə günü nəyin gözlənildiyni 
bilmələri üçün məhkəməni görmək imkanını verəcəkdir. Məhkəmədən qabaq və məhkəmə 
proseslərində qurbanlara QHT-lər də dəstək göstərə bilərlər. 

Məhkəmə 

İnsan alveri qurbanlarına onların necə ifadə vermələri ilə bağlı bir neçə seçim verilə bilər. Bunlara 
məhkəmədə qoruyucu qat (şüşə, örtük) arxasından ifadə vermək də aiddir. Müttəhimi görmə və ya 
müttəhimin onu görməsinə yol verməmək üçün öz vətənlərinə qayıtmış qurbanlar həmin dövlətdən 
videoəlaqə vasitəsilə ifadə verə bilərlər. 

Mümkün olduqda, insan alveri qurbanlarına ayrıca gözləmə otağı verilməli və o, məhkəmədə 
müttəhimin ailəsindən kənarda əyləşməlidir. Əgər ayrıca yer olmadıqda, məhkəmə qurbanın 
təhlükəsizliyini qorumaq üçün başqa tədbirlər görməlidir. 

 

Qabaqcıl təcrübə Birləşmiş Krallıq – Xüsusi tədbirlər 

“Xüsusi tədbirlər” müdafiəsiz və ya qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlərə məhkəmədə ifadə 
verməyə kömək etmək və ifadəvermə ilə bağlı gərginliyi müəyyən qədər aradan qaldırmağa kömək 
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etmək üçün bir sıra təminatlardır. 

Müdafiəsiz və qorxudulmuş şahidlər üçün mövcud olan xüsusi tədbirlərə məhkəmənin razılığı ilə 
aşağıdakılar aid edilir:  

 qoruyucu qat (müdafiəsiz və qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlər üçün mövcuddur): qoruyucu 
qat şahidi müttəhimdən qorumaq üçün mövcud ola bilər;  

 canlı əlaqə (müdafiəsiz və qorxudulmuş vəziyyətdə şahidlər üçün mövcuddur):  canlı əlaqə, 
şahidə, təhqıqat, istintaq, məhkəmə gedərkən məhkəmədən kənarda məhkəmə otağı ilə tele-
əlaqə vasitəsilə ifadə vermək imkanını verir. Şahid ya məhkəmə binasında, ya da məhkəmədən 
kənarda münasib bir yerdə yerləşdirilmiş ola bilər;   

 Təklikdə verilən ifadə (bəzi müdafiəsiz və qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlər üçün 
mövcuddur):  cinsi zəmində törədilən əməllər və ya təqsirləndirilən şəxsdən başqa kiminsə 
tərəfindən qorxudulma halları olduqda məhkəmənin mülki üzvlərindən və mətbuatdan 
(mətbuatı təmsil etmək üçün bir adı bəlli olan şəxs istisna olmaqla) təcrid olunma; 

 Videolentə almaaqla müsahibə (müdafiəsiz və qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlər üçün 
mövcuddur): şahidin əsas dindirilmədə alınmış ifadəsi kimi məhkəmə tərəfindən qəbul edilə 
bilən məkəməyə qədər müdafiəsiz və ya qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlə videoyazısı olan 
müsahibə. Kral (Dövlət) Məhkəməsində cinsi zəmində törədilən cinayətlərə görə mühakimələrdə 
yaşlı şikayətçilərlə videoyazısı olan müsahibə, ədalət mühakiməsinin maraqlarına zidd olmadıqda 
və şikayətçinin ifadəsinin keyfiyyətini artırdıqda, müraciət əsasında avtomatik olaraq məqbul 
hesab ediləcəkdir;  

 vasitəçinin köməyi ilə şahidin dindirilməsi (müdafiəsiz vəziyyətdə olan şahidlər üçün mövcuddur): 
məhkəmədə ifadə verərkən şahidə yardım etmək üçün məhkəmə tərəfindən vasitəçi təyin oluna 
bilər. Onlar həmçinin araşdırma mərhələsində ünsiyyətə yardım edə bilərlər, bu cür dəlillərin 
qəbul edilməsi üçün əvvəlcədən müraciət olunur. Vasitəçiyə, şahid və dindirən şəxs tərəfindən 
başa düşülməsi zəruri olan sualları və cavabları,  ifadənin mahiyyətini dəyişməmək şərtilə, izah 
etmək imkanı verilir; 

 ünsiyyət üçün köməkçi vasitələr (müdafiəsiz şahidlər üçün mövcuddur): ünsiyyətin məhkəmə 
tərəfindən müstəqil şəkildə yoxlanılmasının və başa düşülməsinin mümkün olması şərtilə, şahidə 
ötürücü və ya tərcüməçi vasitəsilə yaxud ünsiyyətə yardım və ya digər üsullar vasitəsilə ifadə 
vermək imkanının yaradılmasında ünsiyyət üçün köməkçi vasitələrə icazə verə bilər.  

 
Cinayət Təqibi Xidməti (Birləşmiş Krallıq) 
http://www.cps.gov.uk/publications/research/cps_research_on_special_measures.pdf 
 

Məhkəmədən sonra 

Məhkəmə prosesləri başa çatdıqdan sonra hələ də qurbanlara münasibətdə müəyyən vəzifələr ola və 
davamlı müdafiə tədbirləri tələb oluna bilər. Qurbanlar hələ də cinayətkarların ailə üzvləri və ya 
bəraət aldıqda cinayətkarın özü tərəfindən risk altında ola bilər. Bu risk onların tibbi, maliyyə və 
hüquqi yardımı da əhatə etməklə reinteqrasiyasına, ya da öz ölkələrinə repatriasiya olunmasınadək 
davam edə bilər.    
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5.6 Uşaq qurbanların müdafiəsi 
Aİ Komissiyası Şurasının 2012/29/EU nörməli yeni Çərçivə Qərarına əsasən, uşaqlar həmişə 
müdafiəsiz hesab edilirlər və terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan alveri, gender zəminində 
zorakılıq kimi bəzi kateqoriya qurbanlara ayrıca diqqət yetirilir. Uşaq qurbanlar bu Direktivdə 
müəyyən edilən hüquqlara tam malik olan şəxslər hesab edilməli və onlarla bu cür rəftar olunmalı və 
onlar bu hüquqlarından öz fikirlərini formalaşdırma imkanları nəzərə alınan şəkildə yararlana bilərlər.  

Cinayət prosesində əməkdaşlıq edən uşaq qurbanların müdafiəyə ehtiyacları var. Xüsusilə müdafiəsiz 
vəziyyətdə olanlar üçün onların vəziyyətinə uyğunlaşdırılmış xüsusi rəftardan yararlanmağa imkan 
yaradılmalıdır. Bu hallarda uşaq qurbanlar xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olan şəxslər hesab 
edilməlidir. 170 

AŞ Konvensiyasının “İnsan alveri qurbanlarının, şahidlərin və ədalət mühakiməsi orqanları ilə 
əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsi” başlıqlı 28-ci maddəsində deyilir:  

“3. Uşaq alveri qurbanı xüsusi mühafizə tədbirləri ilə onun mənafeyi nəzərə alınmaqla təmin 
olunmalıdır”. 

Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolun 8-ci maddəsində 
deyilir:  

“1. İştirakçı-dövlətlər cinayət mühakiməsinin bütün mərhələlərində, bu Protokolla qadağan 
edilmiş təcrübələrin qurbanı olan uşaqların hüquq və maraqlarının müdafiə edilməsi üçün 
xüsusilə aşağıdakı yollarla lazımi tədbirlər görəcəklər: 

(a) zərər çəkmiş uşaqların həssas olmasının tanınması və onların xüsusi ehtiyaclarının, o 
cümlədən onların şahid kimi xüsusi ehtiyaclarının tanınması prosedurlarının uyğunlaşdırılması; 

(b) zərər çəkmiş uşaqların onların hüquqları, onların rolu, işləri üzrə mühakimənin məzmunu, 
müddəti və gedişi barədə məlumatlandırılması; 

(c) şəxsi maraqlarına toxunulan hallarda, zərər çəkmiş uşaqların fikirləri, ehtiyacları və 
problemləri mühakimə zamanı milli qanunvericiliyin prosessual normalarına uyğun olaraq 
təmsil edilməsi və baxılmasının təmin edilməsi; 

(d) zərər çəkmiş uşaqlara mühakimənin bütün mərhələlərində lazımi dəstəyin verilməsi üçün 
xidmət göstərilməsi; 

(e) lazımi hallarda, zərər çəkmiş uşaqların şəxsi həyatının qorunması və milli qanunvericiliyə 
müvafiq olaraq, zərər çəkmiş uşağın şəxsiyyətinin müəyyən edilməsinə gətirib çıxara biləcək 
məlumatın arzuedilməz yayılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

(f) lazımi hallarda zərər çəkmiş uşaqların və eləcə də, onların ailələrinin və onların adından çıxış 
edən şahidlərin hədə-qorxu və qisasdan müdafiəsinin təmin edilməsi; 

(g) lazımi hallarda zərər çəkmiş uşaqlara təzminat verilməsini nəzərdə tutan işlərə dair 
qərarların çıxarılması, sərəncam və qətnamələrin icrası ilə əlaqədar həddən artıq 
yubadılmaların yol verilməzliyi; 

                                                            
170 FRA 2009 Avropa İttifaqında uşaq alveri. Problemlər, perspektivlər və qabaqcıl təcrübələr, səh.73 
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Uşaq qurbanların toxunulmazlığı başlıca əhəmiyyətli məsələ kimi qorunmalıdır. Onlar ifadə verərkən, 
dövlət onların öz ifadələrini təhlükəsiz şəkildə vermələrini təmin etməli və qurbanların çox vaxt 
məhkəmə zalında üzləşdikləri təkrar travma alma ehtimalını azaltmaq üçün səylər göstərməlidir. 
Hüquq-mühafizə orqanları, prokurorlar və hakimlər uşaqlara uyğun təcrübələri, o cümlədən uşaqlar 
üçün nəzərdə tutulmuş müsahibələri, uyğunlaşıdrılmış məhkəmə mühitlərini, uşağın yaşına və 
yetkinlik dərəcəsinə uyğun olan vaxta planlaşdırılmış dinləmələr və uşağın yalnız zərurət olduqda 
məhkəməyə getməsi üçün çağırış sistemini tətbiq etməlidirlər. 171  

"Cinayət proseslərində ən yaxşı dəlilləri əldə etməyə nailolma: qurbanlarla və şahidlərlə 
müsahibələrin aparılması üzrə təlimat” 

Uşaqlar müdafiəsiz vəziyyətdə olan şahiddirlər və onların ifadələri videoçəkiliş vasitəsilə də alına 
bilər.  

 videoyazı şəklində müsahibə (müdafiəsiz və qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlər üçün 
mövcuddur): şahidin əsas dindirilmədə alınmış ifadəsi kimi məhkəmə tərəfindən qəbul edilə 
bilən məkəməyə qədər müdafiəsiz və ya qorxudulmuş vəziyyətdə olan şahidlə videoyazısı olan 
müsahibə. Kral (Dövlət) Məhkəməsində cinsi zəmində törədilən cinayətlərə görə mühakimələrdə 
yaşlı şikayətçilərlə videoyazısı olan müsahibə, ədalət mühakiməsinin maraqlarına zidd olmadıqda 
və şikayətçinin ifadəsinin keyfiyyətini artırdıqda, müraciət əsasında avtomatik olaraq məqbul 
hesab ediləcəkdir;  

Ədliyyə Nazirliyi (Birləşmiş Krallıq) 2011 Cinayət proseslərində ən yaxşı dəlilləri əldə etməyə nail olma: 
qurbanlarla və şahidlərlə müsahibələrin aparılması üzrə təlimat və xüsusi tədbirlərdən yararlanma 
üzrə təlimat.  

 

 

5.7 Şahidlərin müdafiəsi 
İnsan alverinə adətən beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkar şəbəkələr tərəfindən nəzarət olunur və buna 
görə də, insan alveri qurbanlarının və insan alveri qurbanları ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla xidmət 
göstərən heyətin məruz qaldıqları mümkün risk dərəcəsinin böyük olduğu etiraf edilməlidir. Risk 
dərəcəsini artırmadan belə vəziyyətlərin idarə olunmasında əsas məqam hər bir işdə mövcud olan 
təhlükəsizlik riskini diqqətli şəkildə qiymətləndirmək və əsas ən qabaqcıl təcrübə hesab edilən 
təhlükəsizlik prosedurlarına daima riayət etməkdir.172 

Şahidlərin müdafiəsi cinayət araşdırmasında və proseslərində iştirak edərək özünü bu iştirak 
nəticəsində ciddi şəxsi zərər riski altında hesab edən qurbanlar üçün müdafiə tədbirlərini təminetmə 
vasitəsidir. Şahidlərin müdafiəsi, ümumiyyətlə, mühüm dəlillər verən qurbanlara və onlara qarşı 
böyük təhlükənin olduğu şəxslərə yönəldilir.  

        Şahid Müdafiə Proqramları 

2005-ci ildə Rumıniyada SECI Regional Mərkəzinin (indi SELEC Cənub-Şərqi Avropa Hüquq-
Mühafizə Mərkəzi) mənzil-qərargahı vasitəsilə ünvanlanan ümumilikdə 851 müraciətin 28 
faizi insan alveri və tənzimlənməyən miqrasiya ilə bağlı olmuşdur. SECI Mərkəzi unikal şahid 

                                                            
171 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.32 
172 BMqT 2007 İnsan alveri qurbanlarına birbaşa yardım haqqında əyani vəsait, səh.3  
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müdafiə proqramına malikdir. 2004 – 2005-ci illərdə tək Moldovadan on səkkiz insan alveri 
qurbanına proqram vasitəsilə yardım göstərilmişdir və onlar ifadə vermək üçün 
Makedoniya, Serbiya və Monteneqroya getmişlər. 

Məhkəmələrin keçirildiyi ölkələrə səfər zamanı qurbanların bütün gün ərzində xüsusi 
müdafiəsi təmin edilmişdir.  

Arsokova, C.  və Canssens, S. 2009 İnsan alveri və polis: qabaqcıl və zəif təcrübələr. red. 
Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.193. 

Məhkəmə proseslərinin açıq keçirilməsi İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 6(1)-ci 
maddəsində təsbit edilmiş əsas prinsipdir (ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ). Bu prinsip bəzən 
uğurlu təqiblər üçün bir maneə də ola bilər və qurbanlar onların şəxsiyyətinin cinayətkara, onun əlbir 
olduğu şəxslərə və ya ümumiyyətlə, əhaliyə bəlli olacağı təqdirdə, özlərinin və ya dostlarının və 
ailələrinin ciddi zərər riski altında olacağından çəkinirlər. 

 

5.8 İşlərin idarə olunması   
İşlərin idarə olunması ilkin ittihamın irəli sürülməsindən yekunlaşmaya qədər işlərin ən effektiv və 
səmərəli şəkildə necə idarə oluna bilinəcəyinə dair istiqamətləndirməni təmin edən bir çərçivədir. 
Burada prosedurlara və ittihamın irəli sürülməsinə görə cavabdehlik daşıyanların rolları və 
öhdəlikləri, müdafiə tərəfinin vəzifələri və məhkəmədən gözləntilər təfsilatlı şəkildə verilir. 
Ümumiyyətlə proses cinayətin törədilməsi barədə hüquq-mühafizə orqanına məlumat daxil olduğu 
andan başlayır. Bundan sonra həqiqətən nəyin baş verdiyini və kimin iştirak etdiyini 
müəyyənləşdirmək üçün dəlillər toplanır və onları təsdiq etmək üçün şahidlərdən ifadə alınır. 

İşlərin idarə olunması məhkəmə sistemi və məhkəməyə çıxış vasitəsilə işlərin səmərəli şəkildə 
aparılmasını təmin edən xüsusi proseslərdən və ya strukturlardan ibarətdir. İşlərin effektiv şəkildə 
idarə olunması bir çox problemlərin həllinə kömək edə bilər.  

     İşlərin idarə olunması üzrə qabaqcıl sistemin mühüm ünsürləri:    

 Hüquq-mühafizə orqanları və qurbanlara xidmət göstərən qurumlar və işləri əlaqələndirmə 
mexanizmləri kimi digər ixtisaslaşdırılmış xidmətlər arasında əməkdaşlıq; 

 Bütün müvafiq iştirakçılarla birgə işlənib hazırlanmalı olan təhlükəsizlik tədbirləri; 
 Vahid prosedurlar və siyasətlər; 
 Xüsusi təqvimlər; 
 Cinayət proseslərində iştirak edən polis, prokurorlar, vəkillər və digər iştirakçılar arasında izah 

edilməli olan xüsusi son tarixlər və ciddi vaxt cədvəlləri;  
 Heyətin təlimi;  
 İnsan alveri və miqrant qaçaqmalçılığı ilə bağlı işlərdə iştirak etmək ehtimalı olan hüquq-

mühafizə heyəti üçün xüsusi təlim; 
 Gender məsələlərinə həssaslıqla yanaşma; 
 Uşaqların xüsusi ehtiyaclarının nəzərə alınması. 

 
UNODC 2014 Mərkəzi Asiyanın hüquq-mühafizə heyətləri üçün insan alveri və miqrant 
qaçaqmalçılığı ilə bağlı hallara dair standart fəaliyyət prosedurlarına dair əyani vəsait. səh. 83 

Bütün işlərə ədalətli şəkildə baxılmasını və məhkəmə qarşısına çıxanların hüquqlarının və 
təminatlarının qəbul edilməsini və onlara hörmətlə yanaşılmasını təmin etmək üçün prokurorlar və 
hakimlər işlərin idarə olunmasını həyata keçirməlidirlər. Hakimlər işlərin aktiv şəkildə idarə olunması 
üçün qaydaları müəyyənləşdirmək vəzifəsini daşıyırlar və prokurorlar və məhkəmə qarşısında digər 
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iştirakçılar məhkəmənin göstərişlərinə riayət etməlidirlər. İşlərin idarə olunmasında məqsəd işlərə 
təxirəsalınmadan və ədalətli şəkildə baxılmasını təmin etməkdən, şahidlərin, qurbanların və 
andlıların (münsiflər heyətinin) maraqlarına hörmətlə yanaşmaqdan və onlara işin gedişatı barədə 
məlumat verməkdən ibarətdir. 
 
      İşlərin idarə olunması - məhkəmənin vəzifəsi. 
 
(1) Məhkəmə işi aktiv şəkildə idarə etməklə ümumi məqsədə kömək etməlidir. 
(2) İşin aktiv idarə olunmasına aşağıdakılar aiddir: 

a) real məsələlərin erkən müəyyənləşdirilməsi; 
b) şahidlərin ehtiyaclarının erkən müəyyənləşdirilməsi;  
c) xüsusilə də işin gedişatı üçün vaxt cədvəlini əvvəldən müəyyənləşdirməklə nəyin ediləcəyini, 

kim tərəfdən ediləcəyini və nə vaxt ediləcəyini yəqinləşdirmə; 
d) işin gedişatına nəzarətetmə və təlimatlara riayətetmə; 
e) mübahisəli olub-olmamasından asılı olmayaraq dəlillərin ən qısa müddətdə və ən aydın 

şəkildə təqdim edilməsini təminetmə; 
f) ləngimələrə yol verilməməsinə çalışma, eyni imkanla işin mümkün qədər çox aspektini 

nəzərdənkeçirmə və zəruri olmayan dinləmələrə yol verməmə; 
g) işin gedişatında əməkdaşlıq etmək üçün iştirakçıları həvəsləndirmə;  
h) texnologiyadan istifadə olunması. 

 
(3) Məhkəmə mümkün qədər erkən vaxtda həmin işin tələblərinə uyğun olan hər hansı bir təlimat 
verməklə işi aktiv şəkildə idarə etməlidir. 

Cinayət Prosesual Qaydalar (İngiltərə və Uels) 2014, 6 oktyabr 2014-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir 
(S.I. 2014/1610).  
Onlayn qaydalar: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal/rulesmenu 
 

 

5.9 Məhkumetmə 
  İnsan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusudur və AŞ Konvensiyasında tərəflərdən “effektiv, 
uyğun və çəkindirici” sanksiyalar qəbul etmək tələb olunur. 173 Prokurorlar və hakimlər insan alveri 
hallarının ağırlığını başa düşməli və insan alverçilərinə onların əməllərinin ağırlığını əks etdirən 
cəzaların təyin olunmasını təmin etməlidirlər.Niderlandlı Məruzəçi əməlin xüsusiyyətlərinin və 
ağırlığının məhkəmələr tərəfindən kifayət qədər başa düşülüb-düşülmədiyinə maraq göstərmişdir. 174 
 
AŞ Konvensiyasının “Sanksiyalar və tədbirlər” başlıqlı 23-cü maddəsində deyilir:  

  
“1. Hər bir Tərəf 18-21-ci maddələrə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul olunmuş əməllərin 
səmərəli, mütənasib və islahedici sanksiyalarla cəzalandırılması üçün zəruri olan qanunvericilik 
və digər tədbirləri həyata keçirməlidir. 18-ci maddəyə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul 
olunmuş və fiziki şəxs tərəfindən törədilmiş əməllərə görə tətbiq olunan bu cür sanksiyalara 
azadlıqdan məhrumetmə cəzası da daxil edilir və ekstradisiya ilə nəticələnə bilər”. 

 

                                                            
173 Cernov, A. İnsan alveri, prokurorlar və hakimlər. red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə strategiyalar: 
təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.350. 
174 Cernov, A. İnsan alveri, prokurorlar və hakimlər. modelləri  red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə 
strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.351. 
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5.9.1 Uşaq alverinə görə məhkumetmə 
     2011/36/EU nömrəli Direktivin 4-cü maddəsində deyilir:  

 
“2. Üzv-dövlətlər, 2-ci maddədə qeyd olunan əməl,  
(a)  xüsusilə müdafiəsiz vəziyyətdə olan, bu Direktivlə əlaqədar, ən azı insan alverinin qurbanı 

olmuş uşaqları əhatə edən qurbana qarşı törədildiyi halda; 
… 
 ona görə maksimum 10 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılmanı təmin 
etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər”. 

 

 

5.10 Cinayət təqibi zamanı qurbanların hüquqları  
     Araşdırmaya kömək etməyə və ya cinayət prosesində ifadə verməyə razılıq vermiş qurbanların 
onlarla ədalətli, peşəkarcasına və ləyaqətlə və hörmətlə davranılmaq, məlumalandırılmaq və ya 
müvafiq informasiyanı almaq, kompensasiya və zərərin ödənilməsi üçün müraciət etmək və 
barələrində olan məlumatlarla şəxsi həyatın toxunulmazlığı və konfidensiallıq tələbinə riayət 
edilməklə davranılmaq hüquqları vardır.  
 
    İnsan alveri qurbanlarının ehtiyacları və hüquqları cinayət prosesi boyu nəzərdən keçirilməlidir. 
Prokurorlar və hakimlər insan alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə üzrə tədbirlərin, hətta 
qurbanlar cinayət proseslərində şahid olmadıqları və ya kifayət qədər ifadə vermədikləri halda belə, 
insan alveri qurbanlarının hüquqlarına və ləyaqətinə mənfi təsir göstərməməsini təmin etmək 
öhdəliyini daşıyırlar.  

 

5.10.1 Hüquqi məsləhətlərin verilməsi 
“Cinayət araşdırmasında və proseslərində insan alveri qurbanlarının müdafiəsi” haqqında Aİ-nin 
2011/36/EU nömrəli Direktivində deyilir:  

“2. Üzv-dövlətlər insan alveri qurbanlarının, ləngiməyə yol verilmədən hüquqi məsləhətlərin 
alınmasına və müvafiq ədalət mühakiməsi sistemində qurbanların oynadığı rola uyğun olaraq, 
hüquqi təmsilçiliyə çıxış imkanını, o cümlədən kompensasiya tələb etmə məqsədilə buna malik 
olmalarını təmin etməlidirlər. Hüquqi məsləhətlərin verilməsi və hüquqi təmsilçilik ödənişsiz 
olmalıdır”. 

5.10.2 Konfidensiallıq  
Qurbanların cinayət araşdırmalarında və proseslərində konfidensiallıq və şəxsi həyatın toxunulmazlığı 
hüququ vardır. Bura qurbanlar barədə onların adlarının ailələlərinə və dostlarına bildirilməməsini; və 
hər hansı bir qurumdan hər hansı bir yazışmanın birbaşa olaraq onların müəyyənləşdirilməsinə səbəb 
ola biləcək ünvana göndərilməməsini təmin etmək üçün tədbirlər aiddir.İnsan alveri qurbanları, 
hüquqi baxımdan mümkün olduqda, cinayət proseslərində və kütləvi informasiya vasitələrinə verilən 
məlumatlarda adları ilə göstərilmir. Həmçinin yenə də hüquqi məsələləri nəzərə almaqla, məhkəmə 
proseslərində qurbanların dedikləri təkrarlanmamalıdır. 
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    Məhkəmə proseslərində insan alveri qurbanlarının şəxsiyyəti qorunmalı olduqda, konfidensiallıq 
tətbiq edilir. İfadə verməli olan insan alveri qurbanı barədə hər hansı məlumatlar və ya informasiya 
onun razılığı olmadan, hər hansı bir şəxsə, o cümlədən onun ailəsinə bildirilə bilməz. Bu, insan alveri 
hallarında qurbanların şəxsiyyətini qorumaq üçün şəxsi informasiya və konfidensiallığın 
tənzimlənməsi haqqında müəyyənləşdirilmiş standartlara riayət etməli olan Milli İstiqamətləndirmə 
Mexanizmində iştirak edən bütün qurumlara aid edilməlidir. 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun 6-cı maddəsində deyilir:  

“1. Hər bir İştirakçı dövlət lazım gəldikdə və onun öz daxili qanunvericiliyinin imkan verdiyi 
həcmdə, o cümlədən bundan savayı, bu cür alverə aid olan icraatın məxfiliyini təmin etməklə 
insan alveri qurbanlarının şəxsi həyatının və şəxsiyyətinin müdafiəsini təmin edir”. 

     AŞ Konvensiyasının 30-cu maddəsində deyilir: 

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyaya və xüsusilə onun 6-
cı maddəsinə müvafiq olaraq, hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun 
olaraq məhkəmə prosesi zamanı: a) zərərçəkmişlərin şəxsi həyatlarının və lazım gəldikdə, 
şəxsiyyətlərinin qorunmasının; 

     İnsan alveri qurbanlarının konfidensiallığına və şəxsi həyatın toxunulmazlığına araşdırma ərzində 
və hər hansı hüquqi və ya məhkəmə prosesləri zamanı və onlardan sonra hörmət və riayət 
edilməlidir. Bundan əlavə, Azərbaycan hökuməti şəxsi həyatın toxunulmazlığının qorunması və 
konfidensiallıq məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. “İnsan alveri ilə mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun tələbinə əsasən, insan alverinin qurbanı haqqında şəxsi məlumatların 
açıqlanmasına yalnız prokurorun və ya məhkəmənin qərarı ilə icazə verilə bilər. Hüquq-mühafizə 
orqanı ilə əməkdaşlıq edən qurban barədə informasiyanın açıqlanmasına görə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət nəzərdə tutulur. 

 

5.10.3 Məlumatların mühafizəsi 
AŞ Konvensiyasının “Şəxsi həyatın mühafizəsi” başlıqlı 11-ci maddəsində deyilir:  

“1. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının şəxsiyyətini və şəxsi həyatını mühafizə etməlidir. Onlar 
barəsində olan şəxsi məlumatlar fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə 
əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında Konvensiyanın (AMS № 108) şərtlərinə uyğun qaydada 
saxlanılmalı və istifadə edilməlidir”. 

İnsan alveri qurbanları ilə işləyən bütün orqanlar və təşkilatlar qurbanların şəxsi həyatına və 
şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Qurbanların şəxsi məlumatları müvafiq beynəlxalq sənədlərdə 
müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq saxlanılmalı və istifadə edilməlidir. Xüsusən də digər 
iştirakçılara paylandığı halda, polis məlumatlarında konfidensiallıq nəzərə alınmalıdır.175 

                                                            
175 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.26. 
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5.10.4 Hüquqi yardım 
     İnsan alveri qurbanları hüquqi xidmətlərdən yararlanmaq, o cümlədən öz hüquqları, onlar üçün 
mövcud hüquq müdafiə vasitələri və seçimlər barədə informasiya almaq hüququna malik 
olmalıdırlar. Hüquqi yardım QHT-lərdən, vətəndaş cəmiyyətindən və ya özəl sektordan olan müstəqil 
vəkillər tərəfindən göstərilə bilər.Hüquqi yardım qurbanlara, onların öz hüquqları haqqında 
məlumatlı olmalarını və bu hüquqları həm dil, həm də hüquqi baxımdan başa düşmələrini və əlavə 
məlumat vermək və proseslərdə iştirak etmək imkanına malik olmalarını təmin etmək üçün ədalət 
mühakiməsinə (məhkəməyə) çıxış imkanı verir. 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun “İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 6.3-cü 
maddəsində deyilir:  

“3. Hər bir İştirakçı dövlət insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyasının 
təmin edilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkünlüyünü, o cümlədən, lazım 
gəldikdə,qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər 
elementləri ilə əməkdaşlıq edərək və xüsusilə də: 

b) insan alveri qurbanlarına aydın olan dildə konsultativ yardımın və məlumatın, xüsusən də 
onların hüquqlarına dair yardımın və məlumatın təqdim edilməsini”. 

AŞ Konvensiyasının 15.2-ci maddəsi iştirakçı-dövlətin üzərinə, insan alveri qurbanları üçün nəzərə 
tutulan şərtlər altında, hüquqi yardım və ödənişsiz hüquqi kömək almaq hüququnu nəzərdə tutmaq 
öhdəliyini qoyur. 

Direktivin 12.2-ci maddəsində deyilir:  

“Üzv dövlətlər insan alveri qurbanlarının, ləngiməyə yol verilmədən hüquqi məsləhətlərin 
alınmasına və müvafiq ədalət mühakiməsi sistemində qurbanların oynadığı rola uyğun olaraq, 
hüquqi təmsilçiliyə çıxış imkanını, o cümlədən kompensasiya tələbetmə məqsədilə buna malik 
olmalarını təmin etməlidirlər. Qurban kifayət qədər maliyyə resursuna malik olmadıqa, hüquqi 
məsləhətlərin verilməsi və hüquqi təmsilçilik ödənişsiz olmalıdır”. 

 

5.10.5 İnformasiya təminatı 
     Qurbanları informasiya və öz fikirlərini və maraqlarını bildirmək imkanı ilə təmin etmək öhdəliyi 
məcburi xarakter daşıyır. Lakin qanunvericilik orqanları, hakimlərin, müdafiə hüquqlarına xələl 
gətirməkdən başqa əsaslarla informasiyanı rədd edə və iştirakı istisna edə bilməmələrini təmin edən 
müddəaları nəzərdən keçirə bilərlər.176 

BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunun ““İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi” başlıqlı 6.2-ci 
maddəsində deyilir:  

 “2. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun daxili hüquqi və ya inzibati sistemi insan alveri 
qurbanlarına lazım gəldikdə: 

a) müvafiq məhkəmə və inzibati araşdırma haqqında məlumatın təqdim edilməsinə; 

                                                            
176 UNODC 2004 UNTOC və onun Protokollarının tətbiqi üçün qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr, səh.284. 
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b) müdafiənin hüquqlarına xələl gətirməyən, müvafiq cinayət icraatı mərhələlərində cinayəti 
törətmiş şəxslər barəsində onların fikir və qorxularının izah edilməsinə və baxılmasına imkan 
verən yardımın göstərilməsinə imkan verən tədbirləri nəzərdə tutsun”. 

 

5.11 Uşaq qurbanların hüquqları 
BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasının “Söz azadlığı” başlıqlı 13-cü maddəsində deyilir:  

“Uşağın öz fikrini sərbəst ifadə etmək və qanunvericilik çərçivəsində istənilən növ informasiyanı 
axtarmaq və almaq hüququ vardır”. 

İnsan alverinin yaşlı qurbanları kimi, uşaqların da onların hüquqları, vəziyyəti, müdafiə tədbirləri və 
ailənin birləşməsi və repatriasiya prosesləri barədə əlçatan informasiya ilə təmin olunmaq hüququ 
vardır. 177  

 

5.12 Qurbanların cəzalandırılmaması 
Qurbanlar insan alverinə və istismara məruz qalma nəticəsində cinayətkar əməllər törətməyə vadar 
edilə bilər. Qurbanların cəzadan azad edilməsi prinsipi bir sıra beynəlxalq hüquqi sənədlərdə təsbit 
olunmuşdur. BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda qurbanların cəzadan azad olunmasına dair 
hər hansı bir dəqiq müddəa yoxdur. Lakin bu prinsip AŞ Konvensiyasında və Direktivdə aydın şəkildə 
təsbit olunur. Beynəlxalq standarlara əməl etmək üçün dövlətlər, öz milli qanunvericiliklərində 
“cəzadan azad olunma müddəasını” təmin etmək öhdəliyini daşıyırlar. 

AŞ Konvensiyasının “Cəzadan azad olunma haqqında qeyd-şərt” başlıqlı 26-cı maddəsində deyilir:  

“Hər bir Tərəf öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, insan alveri qurbanlarının 
qanunsuz fəaliyyətlərə məcburən cəlb olunduqlarına görə cəzalandırılmamasının 
mümkünlüyünü təmin etməlidir”. 

Direktivdə deyilir ki, insan alveri qurbanları, müvafiq üzv-dövlətlərin hüquq sistemlərinin əsas 
prinsiplərinə uyğun olaraq, insan alverinə məruz qalmanın birbaşa fəsadı kimi cinayət törətməyə 
vadar edildiklərinə görə, sənədlərdən istifadə və ya fahişəliklə mübarizə və ya immiqrasiya haqqında 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əməllər kimi cinayətkar fəaliyyətə görə təqibdən və ya cəzadan 
azad edilməlidirlər. 

Direktivin “Qurbanın təqibdən azad edilməsi və ya ona cəzaların tətbiq edilməməsi” başlıqlı 8-ci 
maddədə deyilir:  

“Üzv-dövlətlər öz hüquq sistemlərinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, səlahiyyətli milli 
orqanların, insan alveri qurbanlarını, 2-ci maddədə qeyd olunan hərəkətlərdən hər hansı birinə 
məruz qalmanın birbaşa nəticəsi kimi törətməyə vadar edildikləri cinayətkar fəaliyyətdə 
iştiraka görə təqib etməmək və ya onlara cəza təyin etməmək səlahiyyətinə malik olmalarını 
təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər”. 

İnsan alverinin qurbanları onların insan alveri qurbanı olması faktı ilə birbaşa bağlı olan cinayət 
əməllərini törətməyə məcbur edilə bilərlər. Bu əməllərə şəxsiyyəti təsdiq edən saxta sənədlərdən 
                                                            
177 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.11. 
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istifadəetmə, dövlət sərhədini qanunsuz keçmə, fahişəlik, oğurluq, dələduzluq və digər əməllər aid 
edilə bilər.İnsan alverçilərinin qurbanların cinayət törətmə riskinə məruz qoymaq və cinayətkar 
fəaliyyətə görə onları idarə etmək və istismar etmək üçün ayrıca strategiyası ola bilər. 

Cəzadan azadedilmə konsepsiyası ondan ibarətdir ki, cinayətin törədilməsinə baxmayaraq, insan 
alverinin qurbanı ya insan alverçiləri tərəfindən həyata keçirilən nəzarət səviyyəsinə, ya da onlar 
tərəfindən istifadə edilən üsullara görə həqiqətən müstəqil şəkildə hərəkət etməmişdir. Cəzadan 
azad edilmə prinsipi, insan alveri qurbanının insan alveri çərçivəsində və ya bu prosesin nəticəsi 
olaraq törədilən əməllərə görə cəzalandırılmayacağına dövlətin zəmanət verməsindən ibarətdir. 178  

L, HVN, THN, T v. R Ce- Apelyasiya Məhkəməsi (Cinayət İşləri Bölməsi). 

21 İYUN 2013-cü il (İngiltərə və Uels) 

“Bu müraciətlərdə biz, cinayətkarlar tərəfindən onların öz məqsədləri üçün insan alverinə məruz 
qalmış üç uşağın və bir yaşlı insanın ittiham və məhkum edildikləri bir-birilə əlaqəsi olmayan dörd iş 
üzrə qaldırılan problemlərə diqqət yetirəcəyik.Təəssüf ki, onları istismar edən şəxslər mühakimədən 
yayınmışlar. 

Lakin belə bir iddia irəli sürülməmişdir və sürülmüş də ola bilməz ki, insan alveri qurbanları 
cinayətkar əməllərdə iştirak etdikdə və ya ona cəlb edildikdə, insan alverinə məruz qalmış bu şəxs tək 
insan alveri qurbanı üçün irəli sürülmüş ittihama qarşı müdafiənin mövcud olması səbəbinə görə 
deyil, məhz onun insan alverinə məruz qalmasına görə hər hansı bir şəkildə təqibdən azad 
edilməlidir.  

Lakin aydın şəkildə müəyyən olunan odur ki və bir sıra müxtəlif sənədlər, məlumatlar və qərar 
verilmiş işlər onu nümayiş etdirmişdir ki, insan alveri qurbanının cinayətkar əməllərdə iştirakına dair 
dəlillər olduğu halda, araşdırma və təqibin olub-olmamasına dair qərar və belə olduqda hər hansı 
sonrakı proseslər onlara ən böyük həssaslıqla yanaşılmasını tələb edir” 

https://www.judiciary.gov.uk/court/court-of-appeal/page/7/. 

 

İttiham qərarı baxımından nəzərdən keçirilməli məsələ cinayət əməllərini törətməyə vadar edilmiş 
insan alveri qurbanları üçün təqibdən və ya cəzadan müdafiənin səviyyəsidir. Bu tədbirlərdə hüquq  
sistemi çərçivəsində “əsas prinsiplərə” riayət edilməlidir və belə müdafiə “prosesdən sui-istifadə” 
yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi ilə təmin olunmalıdır”. 

ATƏT-in Xüsusi Nümayəndəsinin siyasəti və qanunvericilik. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı cəzadan 
azad olunma müddəasının effektiv şəkildə tətbiqi ilə bağlı tövsiyələr, aprel 2013-cü il. 

 “[81] İnsan alverinin qurbanları ağır cinayətlərin və insan hüquqlarının pozulmasının qurbanlarıdır. 
Beynəlxalq hüquqa əsasən, dövlətlər qurbanların hüquqlarının, o cümlədən insan alverinə məruz 
qalmış yaşlı insanlar və uşaqlar qismində dəqiq şəkildə müəyyən olunmaq hüququnun qorunmasını 
təmin etmək öhdəliyini daşıyırlar və bu müəyyənləşmə onların müdafiəsinə yol açır.  Cəzadan azad 
olunma tək insan hüquqlarına, o cümlədən saxlanma hallarından və ədalətsiz proseslərdən 
azadolma, yenidən qurbana çevrilmə və yenidən travma alma hallarına qarşı müdafiə edilmə və 
təhlükəsizlik və bərpaya yardım təklifi alma hüququna hörmətlə yanaşılan və onların müdafiə edildiyi 
prinsip deyildir, bu hüquqi prinsipə hörmətlə yanaşma, eyni zamanda, Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsinin Rantsevin işində çıxardığı qərara uyğun olaraq, dövlətlərin insan alverinə məruz 

                                                            
178 Bərabər İmkanlar üzrə və İrqçilik Əleyhinə Mərkəz 2012, İnsan alveri və miqrant qaçaqmalıçılığı, səh.11.  
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qalmış şəxslərə münasibətdə öz vəzifələrini yerinə yetirmələrinə kömək edir. 

   Bu qərarda Məhkəmə belə bir fikirdə olmuşdur ki, insan alveri İnsan Hüquqları haqqında Avropa 
Konvensiyasının 4-cü maddəsindəki danılmaz hüquqların müdafiə dairəsi çərçivəsinə düşür və 
dövlətlərin üzərinə düşən insan alverini araşdırmaq öhdəliyi şəxsin insan alverinə məruz qalmasına 
dair inandırıcı şübhə olduğu hallarda yaranır və yaranmalıdır. Belə olan halda, insan alverçisi 
barəsində heç bir araşdırma aparılmır, lakin qurban cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, bu, həmin 
şəxsin dövlətin və Aİ qanunvericiliyindən irəli gələn öhdəliklərinin çox ciddi pozuntusu olacaqdır”.  
 

2011/36/EU nömrəli Direktivin 8-ci maddəsində insan alveri qurbanları üçün cəzadan azad 
olunmanın və cəzaların tətbiq olunmamasının vacibliyi qeyd olunur. Burada nəzərdə tutulur: 

 “Üzv dövlətlər…səlahiyyətli orqanların  insan alveri qurbanlarını, törətməyə vadar edildikləri 
cinayətkar əməllərdə iştiraka görə təqib etməmək və ya onlara cəza təyin etməmək 
səlahiyyətinə malik olmalarını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər (…)”. 

Bu Direktivdə həmçinin uşaqların ən ümdə maraqlarının direktivin tətbiqində başlıca məsələ hesab 
edilməli olduğu təsdiq edilir.  

 

5.13 Kompensasiya 
Kompensasiya cinayətkar əməl nəticəsində hər hansı bir şəxsi zərər, itki və ya ziyana görə ödəniş və 
insan alveri qurbanının məruz qaldığı hüquq pozuntularının bərpa vasitəsidir. Beynəlxalq hüquqi 
sənədlərə əsasən zərərçəkmiş şəxsin kompensasiya tələb etmək hüququ vardır və bu, ya insan 
alverçisindən, ya da dövlətdən tələb oluna bilər. Əksər dövlətlərdə cinayət proseslərində mülki 
iddialar irəli sürülə bilindiyinə görə, o, cinayət və / və ya mülki proseslərdə tələb oluna bilər. Əlavə 
olaraq, müəyyən dövlətlər insan alveri qurbanları üçün xüsusi kompensasiya fonduna malikdirlər. 
İnsan alveri qurbanları kompensasiya tələb etdikdə onların hüquqi yardım almaq hüququ olmalıdır. 

Prokurorlar onların insan alveri qurbanlarının kompensasiya hüquqları barədə məlumatlı olmalarını 
və zərurət olanda müraciət etmələrini təmin etməlidirlər. Hakimlər ya beynəlxalq hüquqi sənədlərin 
tətbiqindən və ya da milli qanunvericilikdən irəli gələrək hüquqi baxımdan belə etməli olduqları 
halda qurbanlara kompensasiya ödənilməsinə dair qərar verməlidirlər. Prokurorlar və hakimlər həm 
də bilməlidirlər ki, beynəlxalq əmək standartları da hüquq bərpa vasitələrinə olan hüququ, o 
cümlədən məcburi əmək və fəhlələrin hüquqlarından və miqrantların hüquqlarından sui-istifadə 
edilmiş olduğu hallarda kompensasiya almaq hüququnu müdafiə edirlər. 179 

Sierra işi: Bolqarıstanlı insan alverçilərinin məhkum olunması, o cümlədən qurbanlara kompensasiya: 
Ölkə: Niderland.  

Məhkəmə: Alkmaar Rayon Cinayət Məhkəməsi: Məhkum olunma tarixi: 3 fevral 2012-ci il. 

İstismarın məqsədi: Fahişəliyin istismarı 

Bolqarıstanlı cinayətkar digər cinayətkarlarla birgə Alkmaar Rayon Cinayət Məhkəməsi tərəfindən 
məhkum olunmuşdur. Bu məhkumluq Bolqarıstandan olan yeddi qurbanla bağlı insan alverinə görə 
olmuşdur. O, onları Niderlandda müxtəlif şəhərlərdə yeddi il qazanc məqsədilə cinsi xidmətlər 
                                                            
179 ATƏT / DTİHO, 2008 ATƏT Regionunda İnsan alverinə məruz qalan və istismar edilən şəxslər üçün 
kompensasiya.səh 20. 
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göstərməyə məcbur etmişdir. Bu zorakılıq və zorakılıq etmə hədəsi ilə edilmişdir. Qurbanlar hər gün 
minimum 500 avro qazanmağa məcbur edilmişlər. Bundan əlavə, onlar gün ərzində uzun çəkən iş 
saatlarında və ardıcıl hər gün, hətta xəstə olduqda da işləməyə məcbur edilmişlər. Bütün gəlirlər 
cinayətkarların şəxsi gəliri kimi onların əlindən alınırdı. 

Məhkəmə qərar vermişdir ki, cinayətkar cinayət prosesinə əsasən qurbanlardan dördünə 
kompensasiya ödəməli olduğuna qərar vermişdir.  Qeyd olunan kompensasiya maddi və qeyri-maddi 
ziyana görədir, onlar ümumilikdə 150,800 avro məbləğində ziyana məruz qalmışlar.  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/sierra-case-bulgarian-
traffickers-conviction-including_en 

Tas Belçikaya qarşı 

12 may 2009-cu il (məqbul hesab edilmə haqqında qərar)  

Bu iş insan alveri və müdafiəsiz vəziyyətdə olan xarici vətəndaşların istismarı ilə əlaqədar olan əməllə 
bağlı istifadə edilmiş məkanların müsadirəsi barədə olmuşdur. Ərizəçi, xüsusilə, İnsan Hüquqları 
haqqında Avropa Konvensiyasına 1 nömrəli Protokolun 1-ci maddəsinə (əmlakın qorunması) 
əsaslanmışdır. 

  Məhkəmə ərizəni qəbuledilməz (aşkar şəkildə əsassız) elan etmişdir.  Xüsusilə də cinayətkar 
fəaliyyətlə mübarizə məqsədini daşıyan siyasət baxımından, “əmlakdan ümumi marağa uyğun 
istifadə olunmasına” nəzarətin həyata keçirilməsində dövlətə verilən qiymətləndirmə hüdudlarını 
nəzərə alaraq, o, belə müəyyən etmişdir ki, ərizəçinin öz əmlaklarından dinc məqsədlə istifadə 
hüququnun pozulması gözlənilən legitim məqsədə yəni, təhlükəli vəziyyətdə xarici vətəndaşların insan 
alveri  və istismarı ilə mübarizə aparmaq kimi ümumi marağa uyğun olmamışdır. 

 

UNTOC-un “Qurbanlara yardım və onların müdafiəsi” başlıqlı 25.2-ci maddəsində deyilir ki, “Hər 
bir  iştirakçı-dövlət bu Konvensiya ilə  əhatə  olunan cinayətlərin qurbanlarına zərərin ödənilməsi 
və onlar tərəfindən kompensasiyanın alınmasını təmin etmək üçün müvafiq prosedurlar müəyyən 
edir”. Buna görə də, UNTOC və BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokoluna əsasən, Tərəflər insan alveri 
qurbanları üçün kompensasiyaya çıxış üzrə hüquqi prosedurun ən azı bir növünün olmasını və 
qurbanlara bu imkan barədə məlumat verilməsini təmin etməlidirlər. 180  

Bu kompensasiya almaq hüququ AŞ Konvensiyasında aşağıdakıların deyildiyi “Kompensasiya və 
məhkəmə təzminatı” başlıqlı 15-ci maddəsində təsbit olunmuşdur:   

“3. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində insan alveri qurbanlarının cinayəti törətmiş 
şəxslərdən kompensasiya almaq hüququnu təmin etməlidir. 

4. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq insan alveri qurbanlarına 23-cü 
maddədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsindən əldə olunmuş vəsaitlər hesabına 
maliyyələşdirilə bilən, insan alveri qurbanlarına kompensasiya ödənilməsi üçün fondların və ya 
onların sosial müdafiəsinə və sosial inteqrasiyasına yönəldilmiş proqram və tədbirlərin təşkil 
olunması vasitəsilə kompensasiya ödənilməsini təmin etmək üçün vacib olan qanunvericilik və 
digər tədbirləri həyata keçirməlidir”. 

                                                            
180 ATƏT / DTİHO, 2008 ATƏT Regionunda İnsan alverinə məruz qalan və istismar edilən şəxslər üçün 
kompensasiya, səh.19.  
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Cinayətin qurbanlarına kompensasiya ilə bağlı Aİ Şurasının 2004/80/EC nömrəli 29 aprel 2004-cü il 
tarixli Direktivi Aİ-yə üzv olan bütün dövlətlərin cinayətin qurbanlarına, o cümlədən insan alveri 
qurbanlarına müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə zəmanət verən milli sistemə malik olmalarını 
təmin edir. Direktiv həmçinin kompensasiyanın asan şəkildə əlçatan olmasını təmin edir. Müvafiq 
olaraq, üzv-dövlətlər müvafiq milli orqanlar arasında əməkdaşlıq üçün milli sistemlər yaratmalıdırlar. 

İnsan alverçisindən və dövlətdən kompensasiya almaq hüququ bəzi siyasi baxımdan öhdəlik yaradan 
(və ya “yumşaq hüquq”) sənədlər, ən vacibi isə Cinayət və Səlahiyyətdən Sui-İstifadənin Qurbanları 
üçün Ədalət Mühakiməsinin Əsas Prinsiplərinə dair Bəyannamə və Aİ Şurasının Cinayət Qurbanlarına 
Kompensasiyaya dair Direktivi kimi Avropa qanunları ilə dəstəklənir. 181 

Beynəlxalq standartlarda da belə bir prinsip inkişaf etdirilmişdir ki, istismar əməlləri ilə insan 
alverçiləri tərəfindən əldə olunmuş gəlirlər fərdi və ya kollektiv şəkildə insan alverinə məruz qalmış 
şəxslərin xeyrinə istifadə edilməlidir. Beynəlxalq səviyyədə siyasi baxımdan öhdəlik yaradan rəhbər 
qaydalarda da insan alverinə məruz qalmış şəxslərə kompensasiya ödənilməsi üçün bərpa edilmiş 
vəsaitlər fondunu yaratmaq öhdəliyi tətbiq olunur.182  

 

5.13.1 Uşaq qurbanlar üçün kompensasiya  
AŞ Konvensiyasının “Kompensasiya və məhkəmə təzminatı” başlıqlı 15-ci maddəsində deyilir:  

“3. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində insan alveri qurbanlarının cinayəti törətmiş 
şəxslərdən kompensasiya almaq hüququnu təmin etməlidir”. 

Dövlətlər uşaq qurbanların ya dövlətdən ya da insan alverçisindən, yaxud da hər ikisindən 
kompensasiya almaq üçün zəruri prosedurlara çıxış imkanını təmin etmək vəzifəsini daşıyırlar.Uşaq 
qurbanlar kompensasiya tələb etmək hüququna malikdirlər və onlara hər hansı bir iddianın 
qaldırılmasında hüquqi yardım göstərilməlidir. Uşaq qurbanlar onların immiqrasiya statuslarına, 
gördükləri işin qanuni və ya qanunsuz olmasına və ya onların hüquq-mühafizə və ya məhkəmə 
orqanları ilə əməkdaşlıq edib-etməmələrinə baxmayaraq təzminat almalıdırlar. Tam və effektiv 
təzminat ziyana görə kompensasiyanı, bərpa və yenidən ödəniş, o cümlədən ödənilməmiş əmək 
haqları, reabilitasiya, məmnunluq və təkrarlanmama üçün zəmanətləri əhatə edə bilər. 183  

                                                            
181 ATƏT / DTİHO, 2008 ATƏT Regionunda İnsan alverinə məruz qalan və istismar edilən şəxslər üçün 
kompensasiya, səh.20.  
182 Eyni mənbə, səh.21. 
183 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.34. 
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6. Milli hüquqi çərçivə - hüquq vasitələri 
 

Bu fəsildə insan alverinin milli hüquqi anlayışları və onların beynəlxalq anlayışlarla necə 
əlaqələndirilməsi nəzərdən keçirilir. Milli qanunvericilikdə anlayış verilən insan alverinin müxtəlif 
formaları və istismarın növləri müəyyənləşdirilir və izah olunur. Miqrant qaçaqmalçılığının da milli 
səviyyədə anlayışı müəyyənləşdirilir və izah olunur. 

Azərbaycan Respublikası UNTOC və ona əlavə Protokolları 13 may 2003-cü il tarixdə, AŞ 
Konvensiyasını isə 2010-cu ildə ratifikasiya etmişdir. ATƏT-ə üzv-dövlət kimi (o, 1992-ci ilin 
yanvarında bu təşkilata qoşulmuşdur), Azərbaycan Respublikası insan alveri və məcburi əməklə bağlı 
Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş siyasi öhdəlikləri yerinə yetirməyə razılıq vermişdir. Xüsusilə də, 
ATƏT-ə üzv ola bütün dövlətlər konsensus yolu ilə razılığa gəlmişlər ki, ATƏT-in İnsan Alverinə Qarşı 
Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planının184 yerinə yetirilməsi hərtərəfli şəkildə regional təhlükəsizliyin təmin 
olunmasına müsbət təsir göstərəcəkdir. 185 

Azərbaycan Respublikası MDB-nin üzvüdür. MDB-nin Nizamnaməsinə əsasən, Birliyin ali orqanı, 
onların ümumi maraqları sahəsində üzv-dövlətlərin fəaliyyəti ilə bağlı əsas məsələləri müzakirə və 
həll edən Dövlət Başçılarının Şurasıdır. Dövlət Başçılarının Şurası qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə 
aparmaq üçün üzv-dövlətlərin 2015 – 2019-ci illəri əhatə edən əməkdaşlıq proqramını və insan alveri 
ilə mübarizə aparmaq üçün MDB-yə üzv-dövlətlər arasında əməkdaşlıq konsepsiyasını qəbul 
etmişdir. 186 

4 aprel 2014-cü il tarixdə187 Milli Əlaqələndirici parlamentə il ərzində insan alveri əleyhinə görülən 
tədbirlər və üçüncü Milli Fəaliyyət Planının (MFP) hazırlanması və qəbul edilməsi, habelə ikinci MFP-
nin nəticələri barədə məlumat vermişdir. Milli Əlaqələndirici bildirmişdir ki, 2013-cü ildə 
Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan 12 şəxsdən ibarət beş cinayətkar dəstə həbs olunmuşdur. 
Cinayət axtarış tədbirləri nəticəsində insan alveri ilə bağlı 80 hal və məcburi əməklə bağlı dörd hal 
aşkar edilmiş, insan alverinə məruz qalmış 56 şəxs müəyyən olunmuşdur.  

2015-i ilin aprel ayında188 Milli Əlaqələndirici Parlamentə bildirmişdir ki, görülən tədbirlər nəticəsində 
2014-cü ildə 97 insan alveri halı və 4 məcburi əmək və insan alveri məqsədilə şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədləri saxtalaşdırma halı aşkar edilmişdir. Bu, 2013-cü illə müqayisədə 21 faiz artıq olmuşdur. Bu 
əməllərə görə 26 şəxs (18 qadın, 8 kişi) cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş və doqquz mütəşəkkil 
dəstə zərərsizləşdirilmişdir. 

Son on ildə aparılan araşdırmalar nəticəsində 681 insan alveri və məcburi əməyə cəlbetmə halı aşkar 
edilmişdir. Bu əməllərə görə 408 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur ki, bunlardan da 85 
faizi (347) qadınlar və 15 faizi (61) kişilər olmuşdur. Ümumilikdə 167 cinayətkar dəstə 
zərərsizləşdirilmişdir. Bu cinayətlər aldatma, səlahiyyətdən və ya müdafiəsizlik vəziyyətlərindən sui-
istifadə yolu ilə törədilmişdir. Müəyyənləşdirilən 583 qurbandan ümumilikdə 90 faizi cinsi istismara 
və 10 faizi isə məcburi əməyə məruz qalmışdır. Qurbanlardan 3.6 faizi (21) uşaqlar olmuşdur. 189 

                                                            
184 ATƏT-in İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planı. PC.dek./557, iyul 2003-cü il. 
185 ATƏT-in Daimi Şurasının Qərarı Nr.557 
186 ATƏT Nazirlər Şurasının iyirmi birinci toplantısı üçün Birlik Dövlətlərinin İcraiyyə Şurasının yazılı müraciəti, 
Bazel, 4 – 5 dekabr 2014-cü il 
187 http://www.meclis.gov.az/?/az/report/76 (azərbaycan dilində). 
188 http://www.meclis.gov.az/?/az/report/79 (azərbaycan dilində)  
189 Ingilis dilində http://www.mia.gov.az/?/en/speech/view/33 və azərbaycan dilində  
http://www.mia.gov.az/?/az/speech/view/33/  
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6.1 Milli qanunvericilik 
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquqda insan alveri ilə bağlı vacib olan beynəlxalq sənədlərə 
qoşulmuşdur 190  və Azərbaycan Respublikası tərəfindən imzalanmış və ratifikasiya olunmuş 
konvensiyalar və müqavilələr aydın şəkildə qəbul olunmuşdur. Buna görə də, Azərbaycan 
Respublikası öz milli qanunvericiliyinin, siyasətlərinin və ya təcrübələrinin bu müqavilələrin 
tələblərinə cavab verməsini və onun standartlarına uyğun olmasını təmin etmək kimi beynəlxalq 
hüquqi öhdəlik daşıyır. Bu öhdəliklərin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsi və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi müvafiq yurisdiksiyaya malik beynəlxalq 
məhkəmələrdə və tribunallarda və daxili qanunvericilikdən asılı olaraq, milli məhkəmələrdə 
məhkəmə qaydasında məcburi şəkildə yerinə yetirilməsi təmin oluna bilər. 191 

Azərbaycan Respublikası insan hüquqları, məcburi əmək və insan alveri ilə bağlı beynəlxalq sənədlərə 
qoşulduğuna görə, beynəlxalq və milli hüququ tətbiq edərkən, hakimlər və prokurorlar bunları 
nəzərə almalıdırlar. Azərbaycanın Konstitusiyasının 151-ci maddəsində 192  deyilir ki, nə vaxtsa 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemindəki normativ-hüquqi aktlar (Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası və referendum yolu ilə qəbul edilmiş aktlar istisna olmaqla) və 
Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq sazişlər arasında ziddiyyət yarandıqda, beynəlxalq 
sazişlərin müddəaları üstünlüyə malik olur və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları birmənalı şəkildə 
tətbiq edilir.193 

Qanunvericilik 

2015-ci ilin iyun ayında Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci və 144-2-ci maddələrinə insan 
alverini və məcburi əməyi əlavə etməklə İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (2004-cü il) qəbul edilmişdir.  

144-1-ci maddəyə 2013-cü ildə düzəliş edilmişdir və indi o, İnsan alveri ilə mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.1-ci maddəsindəki anlayışa oxşardır.  

İnsan alverinə dair 144-1-ci maddəsində deyilir:  

“144-1.1. İnsan alveri, yəni istismarla bağlı məqsədlər üçün,  güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya 
güc tətbiq etməklə, qorxutma və ya digər formalarda oğurlama, dələduzluq, aldatma, 
səlahiyyətdən və ya müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadə yolu ilə, yaxud da digər şəxsə 
nəzarət edən şəxsin razılığına nail olmaq üçün ödəniş və ya mənfəət, imtiyaz və ya güzəştlər 
verməklə və ya almaqla şəxsin cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, 
daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi—beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

                                                            
190 Bax 1-ci Əlavə. 
191 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı. 2014-cü il İnsan hüquqları və insan 
alverinə dair məlumat bülleteni Nr.26, səh.9.  
192 Azərbaycan:Məhkəmədə söz azadlığı, aprel 2014-cü il, Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyasının İnsan Hüquqları 
İnstitutunun hesabatı (BVAİHİ), səh.13. 
193 Azərbaycan Konstitusiyasının 151-ci maddəsində beynəlxalq hüquqi sazişlərin ölkənin milli normativ hüquqi 
aktları üzərində primatlığı aydın şəkildə təsbit olunmuşdur. Həmin maddədə bu kateqoriya altına düşməyən iki 
gözlənilən halla bağlı mühüm qeyd də vardır. Bunlar, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının özü və 
referendum yolu ilə qəbul edilmiş aktlardır. Əlavə olaraq, bununla bağlı 12-ci maddədə nəzərdə tutulur ki, “bu 
Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları” Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə 
uyğun şəkildə yerinə yetirilməlidir. 
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Qeyd: 

1. Bu maddədə «insanın istismarı» dedikdə, məcburi əmək (xidmət), cinsi istismar, köləlik, 
köləliyə bənzər adətlər və onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti, insan orqanlarının və 
toxumalarının qanunsuz köçürülməsi, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi tədqiqatların aparılması, 
qadının surroqat ana kimi istifadə edilməsi, qanunsuz, o cümlədən cinayətkar fəaliyyətə cəlb 
etmə başa düşülür. 

2. İnsan alverindən zərərçəkmiş şəxsin istismar olunmasına dair razılığı, həyat tərzi, və ya 
əxlaqsız davranışı insan alverində şübhəli bilinən şəxsin cəzasını yüngülləşdirən hal qismində 
nəzərə alına bilməz. 

3. Azyaşlının istismarla bağlı məqsədlər üçün cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, 
gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi, 144-1.1-ci maddədə nəzərdə tutulmuş 
vasitələrdən istifadə olunmadığı halda belə, insan alveri hesab edilir.  

Məcburi Əməyə dair 144-2-ci maddədə deyilir: 

"144-2.1. Şəxsi hədə-qorxu, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə, habelə 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş xüsusi hallardan başqa şəxsin azadlığını məhdudlaşdırmaqla 
müəyyən işin yerinə yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcburetmə - dörd ildən səkkiz 
ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

Milli qanunvericiliyi beynəlxalq qanunvericiliyə uyğunlaşdırmaq üçün 9 may 2013-cü il tarixdə 
Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər edilmişdir. Cinayətin zəruri ünsürü kimi sərhədi keçməklə, daşınmanı 
çıxarmaqla, məcburi əməyə görə cəzanı artırmaqla, uşaqların cinsi istismarı ilə bağlı cinayəti sübuta 
yetirmək üçün güc, dələduzluq və ya məcburetmə vasitələrinin nümayiş etdirilməsinə ehtiyac 
duyulmadığına aydınlıq gətirməklə və insan alveri məqsədilə törədildiyi halda şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədlə dələduzluğa görə cinayət məsuliyyətini müəyyənləşdirməklə Cinayət Məcəlləsinə düzəliş 
edilmişdir. 

Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər insan alverinin anlayışının insan alverinin həm milli, həm də transmilli 
formalarının əhatə olunmasını və bu anlayışın beynəlxalq hüquqa uyğun olmasını təmin edir. Yenə də 
beynəlxalq hüquqa uyğunluğu təmin etmək üçün Cinayət Məcəlləsinin 144-1.1-ci maddəsinə 
vasitələrin siyahısı da əlavə edilmişdir.  

 

6.2 Milli hüquq sistemi 

6.2.1 Məhkəmələr 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin fəaliyyəti və statusu 
Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Bakıda, Gəncədə, Şəkidə, 
Lənkəranda və Naxçıvan MR-də yerləşən Ağır Cinayətlər Məhkəmələri, müvafiq yurisdiksiya 
çərçivəsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq, ağır cinayət işlərinə 
baxır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan cinayətləri törətmiş şəxslərin 
təhvil verilməsi (ekstradisiyası) məsələsinə dair qərar verir. Azərbaycan Respublikasının Ağır 
Cinayətlər Məhkəmələri cinayətlərə öz hüquqi səlahiyyətləri çərçivəsində birinci instansiya 
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məhkəməsi kimi baxır. Bu məhkəmələr Azərbaycan Respublikasında insan alveri ilə bağlı işlərə 
baxmaq səlahiyyətinə malikdir. 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi 2009-cu ildə qəbul edilmiş və 1 sentyabr 
2010-cu ildə qüvvəyə minmişdir. 1-ci maddə “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual 
Məcəlləsinin tətbiq dairəsini” təyin edir. 1.1-ci maddə inzibati hüquqi münasibətlərlə bağlı 
mübahisələr üzərində yurisdiksiya, bu mübahisələrə məhkəmə tərəfindən baxılması və onların həll 
edilməsi üzrə  prosessual prinsipləri və qaydaları müəyyənləşdirir. 2-ci maddə “inzibati mübahisələr 
üzərində yurisdiksiya” məsələləri ilə bağlıdır və 2.1-ci maddədə deyilir ki, “inzibati mübahisələrə dair 
işlərdə məhkəmə prosesi”, qanunvericilikdə başqa yurisdiksiya qaydaları nəzərdə tutulmamışdırsa,  
inzibati-iqtisadi məhkəmələr və inzibati-iqtisadi kollegiyalar tərəfindən aparılır. 

İnsan alveri 

UNTOC və BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolu cinayət hüquqi sənədlərdir və buna görə də insan 
alveri ilə bağlı bütün işlərə inzibati məhkəmələr tərəfindən deyil, cinayət məhkəməsi tərəfindən 
baxılmalıdır. İnsan alveri hallarının ilk əvvəldən dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsi vacibdir, belə ki, 
bu, Cinayət Məcəlləsinin və Azərbaycan Respublikasının Qanununun müvafiq maddələrinin tətbiqinə 
və işin Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən baxılmasına imkan verəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasında məcburi əmək halları əmək qaydalarının pozuntusu kimi təqib olunur, 
ona görə ki, onlar insan alverinin anlayışı çərçivəsində cinayət əməlləri və ya istismar forması kimi 
qəbul edilmir yaxud müəyyənləşdirilmir. Bundan sonra dövlətin işi onlarla əmək qaydalarının 
pozuntusu ilə məşğul olmaqdan və işə İnzibati Məhkəmə tərəfindən baxılmasından ibarət olur. 

İnsan alveri halları cinayət əməlidir və onlara Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən baxmalıdır. 
Aşağıdakı halda Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin baxılmalı olacaqı insan alveri ilə bağlı işin bir növü 
verilir.  

 

6.2.2 Təfsir 
Prokurorlar və hakimlər insan alveri hallarının məhdud təfsirini tətbiq eləməməlidirlər. 194 Onlar insan 
alverinin təyin olunan bütün vasitələrini (Bax, 2-ci Fəsil – vasitələr) və xüsusən də borc asılılığı və ya 
müdafiəsizlik vəziyyətindən sui-istifadəni nəzərə almalıdırlar. İnsan alveri kimi təyin etmə kəskin 
zorakılıq və ya hərəkət azadlığından məhrumedilmə ilə məhdudlaşmamalıdır.  

2013-cü ildə Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci və 144-2-ci maddələrinə düzəliş edilənə 
qədər Azərbaycan Respublikasında potensial qurbanları cəlb etmək üçün insan alverçiləri tərəfindən 
istifadə olunan vasitələr insan alverinin anlayışında onu təşkil edən ünsürlərdən biri kimi (bu vasitələr 
uşaqlara aid deyildir) tələb olunmurdu. 2013-cü ildə Cinayət Məcəlləsinin həm 144-1.1-ci maddəsinə 
və 144-2.1-ci maddəsinə (məcburi əmək) vasitələrin siyahısı əlavə edilmişdir və indi Cinayət 
Məcəlləsi beynəlxalq hüquqi sənədlərə, o cümlədən AŞ Konvensiyasına uyğundur. 

Milli qanunvericilikdə insan alveri ilə mübarizədə prokurorlar və hakimlər tərəfindən istifadə oluna 
bilən digər hüquqi sənədlər də vardır. 2013-cü ilin may ayında Cinayət Məcəlləsinə “İnsan alveri 
məqsədi ilə sənədlərlə bağlı qanunsuz hərəkətlər” barədə 144-3-cü maddə əlavə edilmişdir. Bu, insan 
alveri məqsədilə törədildiyi halda, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə bağlı dələduzluğa görə cinayət 
məsuliyyətini müəyyən edir. 
                                                            
194Azərbaycana səfər etdikdən sonra ATƏT-in insan alveri üzrə xüsusi nümayəndəsinin hesabatı, sentyabr 2012-
ci il 
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“İnsan alveri məqsədi ilə sənədlərlə qanunsuz hərəkətlər” adlı 144-3-cü maddədə deyilir: 

 “144-3.1. İnsan alveri məqsədi ilə şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin, pasportunun və ya şəxsiyyətini 
təsdiq edən digər sənədinin, yaxud yol (sərhədkeçmə) sənədinin saxtalaşdırılması bir ildən üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

144-3.2. İnsan alveri məqsədi ilə insan alverçisini və ya insan alveri qurbanını saxta şəxsiyyət 
vəsiqəsi, pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd, yaxud yol (sərhədkeçmə) sənədləri 
ilə təminetmə bir ildən üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

144-3.3. İnsan alveri məqsədi ilə insan alverçisini və ya insan alveri qurbanını saxta şəxsiyyət 
vəsiqəsi, pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd, yaxud yol (sərhədkeçmə) sənədləri 
ilə təmin etmək üçün belə sənədləri əldəetmə bir ildən üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

144-3.4. İnsan alveri məqsədi ilə hər hansı bir şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsini, pasportunu və ya 
şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənədini, yaxud yol (sərhədkeçmə) sənədini götürmə, saxlama, 
gizlətmə, zədələmə və ya məhvetmə iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır”. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 25-ci maddə əlavə 
edilmişdir. Bu, AŞ Konvensiyasına uyğundur və əməyin istismarı məqsədilə insan alveri ilə 
mübarizəyə kömək edə bilər. Bu qanun, cinayət əməllərinə, o cümlədən insan alveri ilə bağlı 
əməllərə görə hüquqi şəxslərin məsuliyyətini nəzərdə tutur. 

25-ci maddə. İnsan alverinə görə hüquqi şəxslərin məsuliyyəti: 

 “25.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs (onun filialı, 
nümayəndəliyi) insan alveri ilə əlaqəsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilmiş qaydada məhkəmənin qərarı əsasında ləğv edilə bilər.  

25.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq insan alveri ilə əlaqəsi 
müəyyən edilmiş hüquqi şəxs ləğv edilərkən, ona mənsub olan vəsait insan alveri qurbanlarına 
kömək fondunun hesabına keçirilir”.  

Cinayət Məcəlləsində insan alveri ilə bağlı olan və insan alveri hesab edilən əməlləri təqib etmək 
üçün istifadə edilən bir sıra müddəalar vardır. 

Cinayət Məcəlləsinin müddəaları. 

137-ci maddə. İnsan orqanlarının çıxarılmasına məcburetmə.  

151-ci maddə. Seksual xarakterli hərəkətlərə məcburetmə.  

171-ci maddə. Yetkinlik yaşına çatmayanları fahişəliyə cəlbetmə 

242-ci maddə. Pornoqrafik materialları qanunsuz yayma. 

243-cümaddə.Fahişəliyə cəlbetmə. 

244-cü maddə. Əxlaqsızlıq yuvaları saxlama. 
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Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsi və İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu çərçivəsində insan alveri ilə mübarizəyə dair xüsusi qanunvericilik və bundan əlavə Nazirlər 
Kabinetinin qərar və aktları da qəbul edilmişdir.195  

AZE004 (102)-207-2009 nömrəli işdə (bax, aşağıda) Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin hakimləri qərar 
verərkən, həm insan alveri prosesini, həm də insan alverçisi qurbanları cəlb etdikdən sonra onları 
istismar etmək niyyətinin olub-olmadığını nəzərdən keçirməli idilər. Əgər qurbanlar vasitələrdən 
birindən istifadə edilməklə, məsələn, istismar məqsədi üçün məcburetmə və ya aldatma yolu ilə cəlb 
edilmişlərsə, əməli törədən insan alveri əməlində təqsirli bilinməlidir. 

AZE004 İş nr. (102)-207-2009 Azərbaycan (Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, nr. 1(102-
207/2009, 29 aprel 2009-cu il)   
 
Müttəhimlər qurbanları Rusiyada, Moskvada fahişəlik üçün cəlb etmişdilər. Onların Moskvaya 
getmək üçün nəqliyyat xərcləri qurbanları Moskvada cinsi istismar etmiş şəxs tərəfindən 
ödənilmişdi. Bu şəxs Moskvada təqsirli bilinə və ya həbs edilə bilməzdi.  

Ali Məhkəmə belə qərara gəlmişdir ki, müttəhimin insan alverində təqsirli bilinməsini sübuta 
yetirmək üçün kifayət qədər dəlil yoxdur. Müttəhim tərəfindən qurbanların başqa ölkəyə 
aparılmasının təşkil edildiyinə dair dəlil yox idi. Müttəhimin xarici ölkədə fahişəliklə məşğul olmaq 
niyyətilə qurbanlarla Azərbaycan Respublikasının sərhədini keçməsi faktı o demək deyildir ki, 
müttəhim insan alveri cinayətini törətmişdir. Müttəhim və qurbanlar başqa bir şəxs tərəfindən 
istismar olunmuşdu. 
 

 

6.3 İstismar 
Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1.1-ci maddəsində deyilir ki, insan alveri istismar məqsədilə 
olmalıdır və Məcəllədə istismarın formaları da nəzərdə tutulur. 

 “Qeyd. 1. Bu maddədə «insanın istismarı» dedikdə, məcburi əmək (xidmət), cinsi istismar, 
köləlik, köləliyə bənzər adətlər və onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti, insan orqanlarının və 
toxumalarının qanunsuz köçürülməsi, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi tədqiqatların aparılması, 
qadının surroqat ana kimi istifadə edilməsi, qanunsuz, o cümlədən cinayətkar fəaliyyətə 
cəlbetmə başa düşülür”. 

Məcburi əmək  

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində deyilir ki, istismar məcburi əmək (kölə 
vəziyyətinə salma) deməkdir və o, insan alveri cinayəti kimi müəyyən olunur. 144-2-ci maddədə 
məcburi əmək cinayət əməli kimi təsbit olunur və ona anlayış verilir. Burada deyilir: 

 “Hədə-qorxu, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə, habelə qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş xüsusi hallardan başqa şəxsin azadlığını məhdudlaşdırılmaqla müəyyən işin 
yerinə yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcburetmə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır”. 

Əmək Məcəlləsinin “Məcburi əməyin qadağan edilməsi” adlı 17-ci maddəsində deyilir ki, “Hər hansı 
qayda və üsulla zor işlətməklə, həmçinin əmək müqaviləsinə xitam veriləcəyi hədə-qorxusu ilə işçini 
                                                            
195 Bax, 5-ci Əlavə. 
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əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmək qadağandır” və orada 
nəzərdə tutulur ki, bu əməli törədənlər “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb 
edilirlər”. 196 

        25 fevral 2013-cü il tarixdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Azərbaycan vətəndaşını Cinayət 
Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan insan alveri və 144-2-ci maddəsində nəzərdə 
tutulan məcburi əməklə bağlı əməllərin ağırlaşdırıcı hallarda törədilməsinə görə məhkum etmişdir.

Qurbanlar Azərbaycanda bu əməli törədən şəxs tərəfindən cəlb edilmiş və donuz fermasında 
işləmək üçün Rusiya Federasiyasına, Samara şəhərinə göndərilmiş digər azərbaycanlı kişilər 
olmuşdur. Qurbanlar aldadılmışdır, belə ki, onlara deyilmişdir ki, onlar tikinti sahəsində 
işləyəcəklər.Onlar güc tətbiq etmək hədəsi ilə işləməyə məcbur edilmişlər, fermada ağır şəraitdə 
yaşamalı olmuşlar və onların pasportları işəgötürən tərəfindən əllərindən alınmışdır. 

Məhkəmə, müttəhimi, Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci və 144-2-ci maddələrinə əsasən, səkkiz il altı 
ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum etmişdir və 11 fəhləyə kompensasiya 
ödənilmişdir. 
 
AŞ Konvensiyasının Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair GRETA-nın 2014-cü il üçün 
Hesabatı, Birinci Qiymətləndirmə Mərhələsi, səh.44. 
 

Cinsi istismar 

Azərbaycan Respublikasında yalnız Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində “cinsi istismara” 
istinad edilir. Lakin İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.4-cü 
maddəsində cinsi istismara aşağıdakı kimi anlayış verilir:  

 “şəxsin fahişəlikdə, seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların istehsalında istifadə 
edilməsi, digər şəxslərin cinsi istismarından mənfəət əldə edilməsi” 

AZE003 İş nr. (102)-267-2010 Azərbaycan 
Qərarın verildiyi tarix: 2010-05-05 – Məhkum olunma tarixi: 2010-05-05 
 
Müttəhim qurbanı aldadaraq onu inandırmışdır ki, o, Bəhreyndə zinət əşyaları mağazasında 
işləyəcəkdir. Qurban Bəhreynə vizanın alınmasını gözləmək üçün Türkiyəyə aparıldıqdan sonra, 
Türkiyədə onu qəbul edən insanlar bir ay müddətində onu cinsi istismar etmişlər. Bundan sonra, 
onlar ona viza almamış, onu Dubaya, BƏƏ-yə göndərmiş və onu yenə də cinsi istismar etmişlər. 
Müttəhim ikinci qurbanı da Dubaya, BƏƏ-yə göndərmiş və onu fahişəliyə məcbur etmişdir. 
 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı, nr. 1(102)-267/2010, 5 may 2010-cu il 
 

Köləlik 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.6-cı maddəsində 
köləliyə bənzər adətlərin anlayışı verilir; “1956-cı il 30 aprel tarixli “Köləliyin, qul ticarətinin və 
köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiya”nın 1-ci 
maddəsində göstərilmiş institut və adətlər”. İstismarın bu formalarının anlayışı onların BMT-nin İnsan 
Alverinə dair Protokolunda istifadəsinə tətbiq edilə bilər.  
Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 106-cı maddəsində köləliyin də anlayışı verilir: 
                                                            
196AŞ Konvensiyasının Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair GRETA-nın 2014-cü il üçün Hesabatı, 
Birinci Qiymətləndirmə Mərhələsi, səh. 41.  
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“106.1. Köləlik, yəni şəxs üzərində mülkiyyət hüququna xas olan səlahiyyətləri tam və ya 
qismən həyata keçirmə beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
106.2. Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayana qarşı və ya şəxsi xarici ölkəyə daşımaq məqsədi 
ilə törədildikdə yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
106.3. Kölə ticarəti, yəni şəxsi köləliyə yönəltmək və ya kölə kimi istifadə etmək, satmaq və ya 
dəyişdirmək məqsədi ilə saxlama, onun barəsində sərəncam vermə, habelə kölə ticarəti və 
kölələrin daşınması ilə bağlı hər hansı bir əməl, eləcə də cinsi köləlik və ya köləlik əsasında cinsi 
azadlığa qəsd edən əməl beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır”. 
 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.5-ci maddəsində 
köləliyə aşağıdakı kimi anlayış verilir:  

“şəxs üzərində mülkiyyət hüququna  xas olan səlahiyyətlərin tam və ya qismən həyata 
keçirilməsi”. 

 

  Orqanların çıxarılması 

 Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinə, Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsi və İnsan 
alveri ilə mübarizə haqqında Qanunun 1.0.2-ci maddəsinə əsasən, “insan orqanlarının və 
toxumalarının qanunsuz çıxarılması” kimi istismar kimi təfsir olunur. 197  Lakin Azərbaycan 
Respublikasında belə hallar qeydə alınmamışdır.  

Ev köləliyi 

Azərbaycanda ev köləliyi ilə bağlı heç bir hal qeydə alınmasa da, insan alverinin bu növü nəzərdə 
tutulmalıdır. 
 
Şəxs üzərində qanunsuz biotibbi tədqiqatların aparılması 

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində və İnsan alveri ilə mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.2-ci maddəsində deyilir ki, “Şəxs üzərində qanunsuz 
biotibbi tədqiqatların aparılması” istismarın bir formasıdır, lakin onun dəqiq mənasını verən heç bir 
anlayış yoxdur.  
 
Qadının surroqat ana kimi istifadə edilməsi 

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində və İnsan alveri ilə mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.2-ci maddəsində deyilir ki, “qadının surroqat ana kimi 
istifadə edilməsi” istismarın bir formasıdır, lakin onun mənasını müəyyənləşdirən heç bir izah 
verilmir.  

Cinayətkar fəaliyyətə cəlbetmə 

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci maddəsində və İnsan alveri ilə mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.2-ci maddəsi “cinayətkar fəaliyyətə cəlbetməni” 
istismarın bir forması kimi nəzərdə tutur. Nə BMT-nin İnsan Alverinə dair Protokolunda, nə də AŞ 
                                                            
197 Vilayət Eyvazov - İnsan Alverinə qarşı Mübarizə üzrə Milli Əlaqələndirici 2 noyabr 2012-ci il tarixli 
hesabatında bildirmişdir ki, “Orqan və toxumaların köçürülməsinin qaydaları və şərtləri, belə əməliyyatları 
həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibbi müəssisələrin siyahıları, köçürmə məqsədilə orqanların çıxarılması, 
hazırlanması və saxlanılması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuşdur”. 
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Konvensiyasında “cinayətkar fəaliyyətlə” bağlı heç bir qeyd yoxdur. Lakin Aİ-nin 2011/36/ EU nömrəli 
Direktivinin 2-ci maddəsində “cinayətkar fəaliyyətin istismarı” istismarın bir forması kimi nəzərdə 
tutulur və deyilir: 

 “şəxsin cibgirlik, mağazalarda oğurluq, narkotik alveri və cəzaların nəzərdə tutulduğu və 
maliyyə gəlirini ehtiva edən digər oxşar hərəkətləri törətmək üçün şəxsin istismarı kimi başa 
düşülür”. 

Azərbaycan Respublikasında “cinayətkar fəaliyyətə cəlb etməklə” istismar halları qeydə alınmamışdır. 
Lakin digər ölkələrdə belə hallar qeydə alınmışdır.198 
Sosial problemlərin nəticəsi kimi, Niderlandda da cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunmuş azyaşlılar 
barədə məlumatlar199 qeydə alınmışdır (bax, aşağıda). 
 
Dilənçilik  

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsində və İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda istismarın bir forması kimi “dilənçilik” haqqında heç bir qeyd olmasa da, 
belə deyilə bilər ki, Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində “cinayətkar fəaliyyət” anlayışı 
beynəlxalq hüquqi sənədlərdə nəzərdə tutulan “dilənçiliyi” də əhatə edəcək qədər genişdir.  

6.4 Ölkə hüdudlarında insan alveri  
9 may 2013-cü il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə sərhədi keçməklə daşıma 
zərurətini aradan qaldıran düzəlişlər prokurorlara və hakimlərə ölkə hüdudlarında mümkün halları 
müəyyənləşdirmək imkanını verir.  

6.5 Uşaqlar 

6.5.1. Uşaq alverinin milli anlayışı 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsində deyilir:  

“yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, 
saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi bu maddədə göstərilən 
üsullardan istifadə olunmasa da, insan alveri hesab edilir”. 

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs 18 yaşadək olan şəxsdir. 

Azərbaycanın Konstitusiyasının 151-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, beynəlxalq müqavilələr, o 
cümlədən Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya milli qanunvericilik üzərində üstünlüyə malikdir. 
Azərbaycan Respublikası ratifikasiya olunmuş beynəlxalq müqavilələrə hüquqi prioritetlik verir və 
məhkəmələr Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı tətbiq etməlidirlər.  

Həm sərhədi keçməklə, həm də ölkə hüdudlarında insan alveri hallarında, uşaq qurbanlarla, onların 
özlərinin, valideynlərinin və ya qəyyumlarının irqindən, dinindən, yaşından, ailə vəziyyətindən, 

                                                            
198 Belə görünür ki, insan alverçiləri və cinayətkar dəstələr yaşlılara nisbətən uşaqlara üstünlük verirlər, belə ki, 
uşaqlara nəzarət etmək daha asandır və onların nisbətən kiçik bədən quruluşları oğurluq və mağazalarda 
oğurluq kimi cinayətlərin törədilməsində onlara üstünlük verir. Azyaşlılarla bağlı belə hallar qeydə alınmışdır, 
məsələn, İtaliyanın şimalında insan alveri ilə məşğul olan dəstə 13 yaşlı qızı istismar etmiş və onu mağazalarda 
oğurluq etməyə məcbur etmişdir. (Basko, F. et al. 2009 İnsan alveri modelləri  red. Friesendorf, C. İnsan alveri 
əleyhinə strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.50.) 
199 RACE 2015 Avropada cinayətkar fəaliyyətə və dilənçiliyə cəlb etmə üçün insan alveri 2015-ci il, səh.58. 
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mədəniyyətindən, dilindən, etnik mənsubiyyətindən, milli və ya sosial mənşəyindən, 
vətəndaşlığından, cinsindən, cinsi mənsubiyyətindən, siyasi və ya digər fikirlərindən, əlilliyindən, 
əmlak, doğum, immiqrasiya vəziyyətindən, uşağın insan alverinə məruz qalması və ya qazanc üçün 
cinsi xidmətlərin göstərilməsinə cəlb edilməsi faktından və hər hansı bir digər vəziyyətdən asılı 
olmayaraq, ədalətli və bərabər şəkildə davranılmalıdır. 200  

Milli Fəaliyyət Planları  

2008 - 2013-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planındakı (MFP) əsas tədbirlərə, milli qanunvericiliyə uyğun 
olaraq, insan alverinin uşaq qurbanlarının hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi üçün 
görülməli olan tədbirləri nəzərdə tutan “İnsan alverinin uşaq qurbanlarına göstərilən yardımın 
təkmilləşdirilməsi” də daxil idi.  

2014 – 2018-ci illərin əhatə edən MFP uşaq alveri ilə mübarizə aparmaq üçün tədbirləri müəyyən 
edir. Bura Avropa Şurasının Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında 
Konvensiyasının ratifikasiya olunması (3.3) kimi qanunvericiliklə bağlı tədbirlər də aiddir. İnsan 
alverinə, o cümlədən uşaq alverinə qarşı cinayət qaydasında təqiblər intensivləşdirilməlidir (5.6). 

“İnsan alverinin qurbanı olmuş və ya potensial qurbanı olan uşaqlara göstərilən yardımın və onların 
müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi” (7) üçün tədbirlər nəzərdə tutulur və bu tədbirlərə aşağıdakılar 
aiddir: 

 “7.1. İnsan alverinin qurbanı olmuş və ya potensial qurbanı olan uşağa yardım göstərilərkən 
onun mənafeləri üstün tutulmalı, “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” və “Uşaq hüquqları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, “Uşaq hüquqları haqqında” BMT-nin 
Konvensiyasına, habelə Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, uşağın hüquqlarının və qanuni maraqlarının qorunması 
üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bu normativ hüquqi aktlarla yanaşı, yetkinlik yaşına 
çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında qanunvericiliyin 
müddəaları rəhbər tutulmaqla, insan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sosial reabilitasiyası 
xüsusi tərtib edilmiş proqramlar əsasında həyata keçiriləcək”.  

2013-cü ildə Prezident insan alverinin qurbanı ola bilən uşaqların müdafiəsini gücləndirmək və insan 
alverində iştirak edənlərə qarşı cəzaları artırmaq üçün Cinayət Məcəlləsinə və İnsan alverinə qarşı 
mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa bir sıra düzəlişləri imzalamışdır.Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də Uşaq 
Əməyinin İstismarının Aradan Qaldırılması üzrə Birgə Fəaliyyət Planını (2013-2015-ci illər) 
imzalamışlar.  

Yaşın müəyyənləşdirilməsi 
 
Uşağın yaşı qeyri-müəyyən olduqda və qurbanın uşaq olduğunu güman etmək üçün səbəblər 
olduqda ehtimal edilməlidir ki, qurban uşaqdır. Qurbanın yaşını müəyyənləşdirənədək, qurbanla 
uşaq kimi davranılacaqdır və uşağın hüququ olduğu bütün müdafiə tədbirləri görüləcəkdir. 201 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 16.3-cü maddəsində 
deyilir:  

                                                            
200 ATƏT 2011-ci il. İnsan alveri: potensial və təxmin edilən qurbanların müəyyənləşdirilməsi. İcma siyasət 
yanaşması. səh.13 
201 UNICEF 2006 İnsan alverinin uşaq qurbanlarının müdafiəsi üzrə tövsiyələr, səh.15. 
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 “Şəxs sığınacağa qəbul edilərkən onun yaşını dəqiq müəyyən etmək mümkün olmadıqda, lakin 
həmin şəxsin 18 yaşına çatmadığı ehtimal edildikdə, o, uşaq hesab edilir. Uşaqların 
sığınacaqda qalma müddəti 60 gündür. Sığınacaq verilmə müddəti xüsusi polis qurumunun, 
qəyyumluq və himayə orqanının və ya Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının 
müdafiəsi üzrə komissiyanın vəsatəti ilə uzadıla bilər. Uşaqlar sığınacağa yerləşdirilərkən və 
burada saxlama müddəti uzadılarkən, 10 yaşından böyük uşaqların məsələyə dair münasibəti 
öyrənilir və nəzərə alınır. 

Qurbanların müəyyənləşdirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının MFP-də “Milli Fəaliyyət Planının Yerinə Yetirilməsinin Məqsədləri və 
Prinispləri” adlı başlıqda deyilir: 

 “2.1. Milli Fəaliyyət Planının məqsədi aşağıdakı istiqamətlərdə görülən tədbirlərin 
davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir:  

2.1.4. insan alverinin bütün formalarının müəyyənləşdirilməsi və onların qarşısının alınması, 
habelə onların nəticələrinin qarşısının alınması”.  

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverinə qarşı 
mübarizə üzrə xüsusi polis qurumu” adlı 8-ci maddəsində deyilir:  

“insan alverinin qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi olan 
xüsusi polis orqanının vəzifəsidir”. 

Ümumi müddəalarla “İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi Qaydaları (indikatorları)”nın 
təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 131 nömrəli qərarında (2009-cu il) deyilir: 

 “1.2. Qurbanların müəyyənləşdirilməsi insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin müdafiəsi üzrə 
tədbirlər sisteminin vacib elementlərindən olmaqla, onların zəruri yardım almaq hüquqlarının 
həyata keçirilməsinə təminat verən, o cümlədən onların cəmiyyətə reinteqrasiyasına, normal 
həyat tərzinə qayıtmasına şərait yaradan, habelə yenidən qurbana çevrilmələri riskini azaldan 
başlıca amillərdəndir. 

1.3. Bu Qaydaların məqsədi qurbanların daha asanlıqla aşkarlanması və hüquqlarının 
müdafiəsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsindən, həmçinin aidiyyəti 
qurumların əməkdaşlarının insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı zəruri biliklərə yiyələnmələrini təmin etməkdən ibarətdir”. 

İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi üçün “İndikatorlara dair Qaydalar”da qurbanın 
müəyyənləşdirilməsinin hüquqi aspektlərinin anlayışları, istismarın müəyyən formaları üçün səciyyəvi  
qurban olma indikatorları (ümumi indikatorlar), qurbanların müəyyənləşdirilməsi metodları, 
müəyyənləşdirmə üçün sorğu, qiymətləndirmə üçün suallar, təsdiqedici əlavə materiallar və insan 
alveri qurbanının sorğu-sual edilməsi ilə bağlı əlavə tövsiyələr verilir.  

“İndikatorlara dair Qaydalar”da vurğulanır ki, bəzən qurbanlar məruz qaldıqları psixoloji travma 
üzündən özlərini qurban kimi görmürlər. “İndikatorlara dair Qaydalar”da insan alverinin potensial 
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qurbanlarını müəyyənləşdirmək məqsədilə sorğu zamanı görülməli tədbirlərin siyahısı və ehtimal 
edilən qurbanla müsahibə apararkən riayət edilməli metod da verilir. 202 

 

6.6. Azərbaycan Respublikasında qurbanlara yardım 
“2014 – 2018-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizə haqqında MFP-
nin məqsədləri və həyata keçirilmə prinsipləri”ndən biri “2.1.5. insan alveri qurbanlarının müdafiəsi, 
hüquqlarının bərpası və sosial reabilitasiyasının təmin edilməsi”dir. Bu, “insan alveri qurbanlarını 
müdafiə etmək” məqsədini daşımış 2008 – 2013-cü illər üçün MFP-də də təsbit edilmişdir. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.10-cu maddəsi 
əməkçi miqrantları əhatə etmir. Onlar, insan alverinin qurbanı olduqları təqdirdə, beynəlxalq hüquqi 
sənədlərə əsasən, yalnız müdafiə və yardım almaq hüququna malikdirlər. 

 

6.6.1 Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi 
Azərbaycan Respublikası “İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 123 nömrəli 
11 avqust 2009-cu qərarı ilə, Milli Əlaqələndiricinin nəzarəti altında həyata keçirilməsi üçün MİM-i 
formal olaraq təsis etmişdir. Bu qərar “İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə 2009 – 2013-cü illər üçün 
Azərbaycan Respublikasının Milli Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq hazırlanmış qaydaları müəyyən 
etmişdir və o, insan alveri qurbanları ilə bağlı milli istiqamətləndirmə mexanizminin həyata 
keçirilməsi üçün qaydaları təyin edir.  

Ümumi müddəaların 1-ci bəndində deyilir: 

“1.2. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizminin əsas məqsədləri 
qurbanların hüquqlarının qorunmasını və onların aidiyyəti quruma təhvil verilməsini, 
təhlükəsizliyini, repatriasiyasını, sosial reabilitasiyasını təmin edəcək səmərəli sistemin 
yaradılması və bu sahədə qaydaların formalaşdırılmasıdır. 

1.3. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi aşağıdakı prinsiplər 
rəhbər tutulmaqla həyata keçirilir: 

1.3.1. qurbanların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi; 

1.3.2. qurbanlar haqqında məlumatların konfidensiallığının təmin edilməsi; 

1.3.3. müdafiə və sosial reabilitasiya tədbirlərinin tətbiqində qurbanların bərabərliyinin təmin 
edilməsi; 

1.3.4. qurbanların ehtiyaclarına uyğun müdafiə və sosial reabilitasiya tədbirlərinin fərdiliyinin 
təmin edilməsi; 

1.3.5. dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarının qarşılıqlı əməkdaşlığının təmin edilməsi; 

                                                            
202GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan tərəfindən 
yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.30.  
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1.3.6. regional və beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliliyinin təmin edilməsi”. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun IV Fəsli “İnsan alveri 
qurbanlarının sosial reabilitasiyası və müdafiəsi”ni  müəyyən edir. 2013-cü ildə tətbiq edilən 14-1-ci 
maddə insan alveri qurbanlarına “bərpa və fikirləşmə müddətindən” yararlanmaq imkanını verir.  

14-1-ci maddədə deyilir:  

“14-1.1. İnsan alverinin qurbanına öz vəziyyətini bərpa etmək, cinayətkarların təsirindən 
yayınmaq və cinayət təqibi orqanları ilə əməkdaşlıq etmək barədə düşünülmüş qərar qəbul 
etmək üçün 30 gün bərpa və fikirləşmə müddəti verilir. 

14-1.2. Bərpa və fikirləşmə müddətində insan alverinin qurbanı təhlükəsizlik və müdafiə 
ehtiyaclarının təmin edilməsi, fiziki, psixoloji və sosial vəziyyətinin bərpası üçün bu Qanunun 
12-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xüsusi müəssisələrin xidmətlərindən istifadə edə bilər. 

14-1.3. Bərpa və fikirləşmə müddətində insan alverinin qurbanına Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxartma tətbiq edilmir. 

14-1.4. Şəxsin insan alverinin qurbanı olmadığı müəyyənləşdirildikdə, bərpa və fikirləşmə 
müddəti verilmir, bu müddət başlandıqda isə dayandırılır.”. 

14-1-ci maddədə dəqiq şəkildə müəyyən edilmir ki, “şəxsin insan alveri qurbanı olduğunu güman 
etmək üçün məntiqli əsaslar mövcud olduqda”  bərpa və fikirləşmə müddəti verilməlidir. Azərbaycan 
qanununda “insan alveri qurbanı”nın anlayışına “insan alverinə məruz qaldığı güman edilən şəxs” 
aiddir. Buna görə də, AŞ Konvensiyasına uyğun olmaq üçün Azərbaycan qanununun 14-1-ci maddəsi 
“insan alverinin qurbanı olduqlarını güman etmək üçün məntiqli əsasların mövcud olduğu” mümkün 
qurbanları əhatə edəcək şəkildə təfsir olunmalıdır”. 203 

İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydalarının “Qurbanların 
aidiyyəti quruma təhvil verilməsi” başlıqlı 4-cü maddəsində riayət edilməli aşağıdakı prosedurlar 
nəzərdə tutulur: 

4.1. Şəxsin insan alverindən zərər çəkməsi ehtimal olunduqda, yaxud insan alveri cinayətinin 
hazırlanması və ya törədilməsi digər qurumlar tərəfindən aşkar edildikdə, qurbanların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara peşəkar yardımın göstərilməsi, insan alverinə qarşı 
mübarizə sahəsində məlumatların vahid mərkəzdə cəmlənməsi və qorunması məqsədi ilə bu 
barədə xüsusi polis qurumuna dərhal məlumat verilməlidir. 

4.2. İnsan alveri cinayətinin qurbanları və ehtimal olunan qurbanları müəyyən edildikdən sonra 
onların müraciətləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada rəsmiləşdirilərək, 24 saatdan 
gec olmayaraq, şəxsin xüsusi polis qurumuna təhvil verilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər 
görülməklə, onun müvafiq sənədləri həmin quruma təqdim edilir və lazımi köməklik göstərilir. 

4.3. İnsan alveri cinayəti qurbanlarının və ehtimal olunan qurbanların müəyyən edilməsi və 
xüsusi polis qurumuna təhvil verilməsi prosesində onların hüquq və azadlıqları pozulmamalı, 
şərəf və ləyaqətinə toxunan hərəkətlərə yol verilməməli, hər biri ilə nəzakətlə davranılmalıdır. 

4.4. İnsan alveri cinayətinin qurbanları, ehtimal olunan qurbanlar və onlar barədə müvafiq 
sənədlər yalnız xüsusi polis qurumunun növbətçisinə təhvil verilir. 

                                                            
203  GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.36.   
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4.5. Qurbanların və ya ehtimal olunan qurbanların başqa polis qurumuna, yaxud hüquq - 
mühafizə orqanına təhvil verilməsi qadağandır. 

 

6.6.2. Azərbaycan Respublikasında uşaqlar üçün Milli İstiqamətləndirmə 
Mexanizmi 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 16-cı maddəsi 
Azərbaycan Respublikasında istiqamətləndirmə mexanizmi üçün hüquqi əsası təmin edir. 19 noyabr 
2009-cu il tarixdə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qəbul edilmiş «İnsan alverinin qurbanı olmuş 
uşaqların sığınacaqda yerləşdirilməsi və saxlanılması Qaydaları»nda nəzərdə tutulur ki,  yardım 
göstərilərkən, uşağın qanuni maraqlarına önəm verilməli və Azərbaycan qanunvericiliyinə və müvafiq 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq uşaq hüquqlarını qorumaq üçün bütün zəruri tədbirlər 
görülməlidir. 204 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverinin qurbanı 
olmuş uşaqlara yardım göstərilməsi” başlıqlı 16-cı maddəsində deyilir: 

 “16.1 İnsan alverinin qurbanı olmuş uşağa yardım göstərilərkən, onun mənafeləri üstün tutulmalı, 
«Uşaq hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Uşaq hüquqları haqqında» 
BMT-nin Konvensiyasına, habelə Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq uşağın hüquqlarının və qanuni maraqlarının qorunması üçün 
bütün tədbirlər görülməlidir”. 

16-cı maddədə uşağın müdafiəsi üçün məlumat vermə mexanizmləri, sığınacaqda yerləşdirmə üçün 
tədbirlər və uşaq alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası nəzərdə tutulur. 

 

6.7. Repatriasiya 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverinin qurbanı 
olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin repatriasiyası” başlıqlı 20-ci maddəsində deyilir: 

20.1.  Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs insan alverindən zərər çəkmiş şəxs hesab 
olunduqda, onun barəsində 1 il müddətində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara 
inzibati qaydada çıxartma tətbiq edilmir. 

20.2. Bu qanunun 20.1-ci maddəsində göstərilən müddət başa çatdıqda, lakin əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxs insan alveri ilə bağlı cinayət işləri üzrə cinayət təqibi orqanlarına 
yardım göstərdikdə, həmin şəxs barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara 
inzibati qaydada çıxartma cinayət təqibi başa çatanadək tətbiq olunmur”. 

2013-cü ilin sentyabr ayında Nazirlər Kabineti qurban kimi tanınmış insanlara bir il müddətinə 
müvəqqəti yaşayış üçün icazələrin verilməsinə (qurbanın müraciəti əsasında) imkan verən insan 
alverinin qurbanı olmuş əcnəbi şəxslərin repatriasiyasına dair insan alveri əleyhinə qanunvericiliyə 
düəzlişləri təsdiq etmişdir (2.3-cü maddə) .205 

                                                            
204  GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.34.   
205 ABŞ-ın 2014-cü il üçün İnsan alverinə dair hesabatı.  
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Qanunvericilikdə deyilir: 

“İnsan alverinin qurbanı hesab edilmiş hər bir əcnəbi vətəndaşa ölkədən çıxarılma tətbiq 
edilməyərək avtomatik şəkildə verilən bir il müddətində ölkədə qalma müddəti başa çatdıqda,  
qurban cinayət araşdırmasına / proseslərinə kömək etmək qərarını verərsə,  həmin şəxs cinayət 
prosesləri başa çatanadək cəza tətbiq edilmədən Azərbaycan Respublikasında qala bilər”.  

2014 – 2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı “İnsan alveri qurbanlarının reabilitasiyası və 
reinteqrasiyası” başlıqlı 6-cı bənddəki tədbirlərdən biri kimi  aşağıdakıları müəyyən edir:  

 “6.1.  İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası, cəmiyyətə reinteqrasiyası onların normal həyat 
tərzinə qaytarılması məqsədi ilə həyata keçirilir və insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım 
göstərilməsi, onların təhsilinin davam etdirilməsi, psixoloji, tibbi və peşə reabilitasiyası üçün müvafiq 
tədbirlər görülməsi, həmin şəxslərin işlə və yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi imkanlarından istifadə 
olunmasını nəzərdə tutur”. 

 

6.7.1 Uşaqların repatriasiyası 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverinin qurbanı 
olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin repatriasiyası” başlıqlı 20-ci maddəsində deyilir: 

 “20.3. İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar barəsində Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxartma tətbiq olunmur. İnsan alverinin qurbanı olmuş 
uşaqların öz ölkələrinə, yaxud valideynlərinə qaytarılmasına yalnız uşağın yenidən insan 
alverinin qurbanı olması ehtimalı istisna edildikdə yol verilir. İnsan alverinin qurbanı olmuş 
uşaqların öz ölkələrinə, yaxud valideynlərinə qaytarılması məsələsi həll olunarkən 10 yaşından 
böyük uşaqların məsələyə dair münasibəti öyrənilir və nəzərə alınır”. 

Uşaqlar yalnız onların ən vacib maraqlarına uyğun olduqda və yenidən insan alverinin qurbanına 
çevrilmə riski olmadıqda repatriasiya olunmalıdır. Uşaq 10 yaşdan böyük olduqda, onun rəyi 
soruşulmalı və bu, nəzərə alınmalıdır. Uşaq qurbanın repatriasiyasından əvvəl risk qiymətləndirilməsi 
aparılmalıdır. Bura yenidən insan alverinə məruz qalma riski, əməli törədənlər tərəfindən hədələr və 
yardımın mövcudluğu aiddir. 206 

 

6.8 Konfidensiallıq 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17-ci maddəsində deyilir:  

“17.4. İnsan alveri qurbanlarının şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların yayılması 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə səbəb olur. İnsan 
alverindən zərər çəkmiş şəxsin, onun yaxın qohumlarının, habelə insan alverinə qarşı 
mübarizəyə yardım göstərən şəxslərin həyat və sağlamlığına təhlükə yarada bilən məlumat 
konfidensial hesab edilir və onun yayılması qadağandır. 

17.5. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxs haqqında konfidensial məlumatları və ya onun 
barəsində tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatları qanunsuz olaraq toplama, 

                                                            
206  GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.40.   
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yaxud bu məlumatları qəsdən yayma Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. 

 

6.9. Hüquqi yardım 
2009 – 2013-cü illər üçün Azərbaycanın Milli Fəaliyyət Planının “insan alveri cinayətləri əleyhinə 
təqibləri gücləndirmə”  adlı 6-cı fəslində «məhkəmə proseslərində qurbanların müdafiəsinə vəkilləri 
cəlb etmək »lə bağlı müddəa daxil edilmişdir. Bundan əlavə, MFP-də Hökumətdən qurbanlara 
göstərilən hüquqi yardımın effektiv, uzunmüddətli və davamlı olmasını təmin etmək tələb olunurdu. 

207 

İnsan alveri qurbanları üçün Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydalarının “Qurbanların 
hüquqlarının müdafiəsi” başlıqlı 3-cü maddəsində deyilir:  

“3.1. Qurbanlar pulsuz hüquqi yardım almaq hüququna malikdirlər. Qurbanlar pulsuz hüquqi 
yardım və bu yardımı göstərən təşkilatlar barədə xüsusi polis qurumu və qeyri-hökumət 
təşkilatlarından məlumat alırlar”. 

İnsan alveri qurbanına qurbanın qohumu və ya Vəkillər Assosiasiyasının üzvü ilə təmsil olunmaq 
imkanını vermək üçün 2014-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycanda qanuna düzəliş edilmişdir. 

 

6.10 Azərbaycan Respublikasında prokurorların və hakimlərin rolu 
İnsan alveri ilə bağlı işlər beş regional Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin səlahiyyətinə aiddir. Regiondakı 
prokurorlar insan alverinin törədildiyi şübhə edilən işlərlə rastlaşdıqda onları Baş Prokurorluğa 
göndərməlidirlər və Baş Prokuroluq isə dərhal işlə bağlı bütün məlumatları Daxili İşlər Nazirliyinin 
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərir, o da öz növbəsində ilkin araşdırmaların aparılması 
üçün Nazirliyin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi ilə əlaqə saxlayır.Baş Prokuror 
araşdırmalara nəzarət edir və iş məhkəməyə çatdıqda onunla məşğul olur. 208  

Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu prosedurlara əsasən və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
hallarda qanunların icrasına və tətbiqinə nəzarət edir; qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda 
cinayət işi başlayır və ibtidai araşdırma aparır; ibtidai araşdırmada prosessual rəhbərliyi həyata keçirir 
və qanunlara riayət olunmasına nəzarət edir; məhkəmələrdə ittihamı müdafiə edir; məhkəmələrdə 
protest verir; mülki və iqtisadi mübahisələrlə bağlı şikayətçi qismində iştirak edir; məhkəmə 
qərarlarından apelyasiya şikayəti verə bilir.  

Prokurorluq, həmçinin məhkəmələr tərəfindən təyin olunmuş cəzaların icrasına, araşdırma orqanları 
tərəfindən qanunların icrasına, tətbiqinə və əməliyyat axtarış fəaliyyəti və qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş hallarda qanunların icrasına və tətbiqinə nəzarət edir. Prokurorluğun üzərinə qanunda və 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmayan vəzifələrin qoyulması 
qəbuledilməzdir. 209 

                                                            
207 145 ATƏT Ehtiyacların Qiymətləndirilməsinə dair Hesabat. Azərbaycan Respublikasında insan alveri əleyhinə 
tədbirlər. 2010-cu il, səh. 22. 
208 Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, https://www.azerbaijans.com › Ana səhifə › HÖKUMƏT 
ORQANLARI. 
209  GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.14.   
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Məhkəmə prosesləri zamanı dövlət ittihamçısının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 84-cü maddəsində təsbit olunmuşdur. 

 “Prokuror cinayət proseslərində tələb olunan sübutetmə standartına uyğun olaraq 
təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihamları əsaslandırmaq, yəni əsaslı şübhə olmadan 
təqsirləndirilən şəxsin günahkar olduğunu müəyyənləşdirmək üçün araşdırmanın nəticələrinə 
və toplanmış bütün dəlillərə əsaslanır. 

Əgər cinayət prosesində digər tərəflər və / və ya iştirakçılar prokurora qarşı etiraz edirlərsə, 
CPM-nin 322.1.14 və 322.1.15-ci maddələri tətbiq olunur. CPM-nin 112 və 109-cu maddələri 
etiraz üçün səbəbləri müəyyən edir. 

Prokuror məhkəmə prosesinin gedişatında subutetmə standartlarına uyğun olaraq, mövcud 
dəlillərin bəzi ittihamları əsaslandırmadığını aşkar edərsə, təqsirləndirilən şəxsə qarşı bu 
ittihamları geri götürə bilər”.210   

Məhkəmə proseslərində ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən hakimlərin peşə vəzifələri və 
öhdəlikləri, habelə onlar öz vəzifələrini yerinə yetirmədikdə onların məsuliyyəti Azərbaycan 
Respublikasının Hakimlərin Etik Davranış Kodeksində təsbit olunmuşdur (HEDK). Kodeksin IV Fəslinə 
əsasən, Məhkəmə-Hüquq Şurası hakimlərin işini tənzimləyən məhkəmə standartlarını 
müəyyənləşdirən və onlara nəzarət edən və hakimlərin fəaliyyətinin tələb keyfiyyət standartlarına 
uyğun olmasını təmin edən dövlət qurumudur. 

Hakimlərin Etik Davranış Kodeksinin aşağıda sitat kimi gətirilən I fəsli məhkəmə işlərində ədalət 
mühakiməsini həyata keçirərkən hakimlərin əsas vəzifələrini tənzimləyir  

Maddə 1. Hakim bütün fəaliyyəti dövründə dövlətin, vətəndaşın və ədalət mühakiməsinin qarşısında 
onun məsuliyyətini təcəssüm etdirən hakim andına sadiq olmalı, səlahiyyətlərini həyata keçirərkən 
və xidmətdən kənar fəaliyyətində bu anda uyğun davranış nümayiş etdirməlidir. 

Maddə 2. Hakim bütün hallarda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına riayət etməli, «Məhkə-
mələr və hakimlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu və digər normativ hüquqi 
aktları rəhbər tutmalı, cəmiyyətdə məhkəmə hakimiyyətinə, habelə hakimlərin müstəqilliyinə və 
qərəzsizliyinə hörmətin artmasına rəvac verməlidir. 

Maddə 3. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üzrə vəzifələrin icrası hakimin fəaliyyətində üstün 
əhəmiyyətə malikdir. 

Maddə 4. Hakim ona həvalə olunmuş işlərə baxarkən, öz vəzifəsini ləyaqətlə icra etməli, fəaliyyə-
tində ədalətli, qərəzsiz və dəyanətli olmalıdır. 

Maddə 5. Hakim hər bir şəraitdə şərəf və ləyaqətini qorumalı, məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzuna, 
hakimin yüksək adına xələl gətirə, ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən onun obyektivliyini və 
müstəqilliyini şübhə altına ala bilən hər cür davranışdan çəkinməlidir. 

ATƏT Bakı Ofisi, Qanunun aliliyi və insan hüquqları bölməsi. Hakimlər üçün mühakiməyə dair əyani 
vəsait: birinci instansiya cinayət məhkəmələri. səh.7. 

 

                                                            
210 ATƏT Bakı Ofisi – Qanunun aliliyi və insan hüquqları bölməsi. Hakimlər üçün mühakiməyə dair əyani vəsait: 
birinci instansiya cinayət məhkəmələri. səh.8.  
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6.11 Araşdırma üzrə qabaqcıl təcrübələr  

6.11.1 Maliyyə araşdırmaları 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverindən əldə 
edilmiş əmlakın  müsadirə edilməsi və istifadə olunması” başlıqlı 22-ci maddəsində deyilir:  

“22.1. İnsan alverindən əldə edilmiş bütün əmlak (daşınmaz əmlak, pul vəsaitləri, qiymətli 
kağızlar və sair əmlak) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmənin qərarı ilə 
müsadirə olunur və xüsusi yaradılmış insan alveri qurbanlarına kömək fonduna keçirilir. 

22.2. İnsan alveri qurbanlarına kömək fondunda toplanmış vəsaitlər insan alveri qurbanlarına 
kompensasiyaların ödənilməsinə, onların sosial reabilitasiyasına, tibbi və digər zəruri 
xərclərinin ödənilməsinə yönəldilir. 

22.3. İnsan alveri qurbanlarına kömək fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsində və 
xərclənməsində şəffaflıq təmin edilir. İnsan alveri qurbanlarına kömək fondunun fəaliyyətinin 
hüquqi əsasları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən edilir. 

 

6.11.2 Birgə istintaq qrupları 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverinə qarşı 
mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq” başlıqlı 26-cı maddəsində deyilir:  

“Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən insan alverinə qarşı 
mübarizə sahəsində digər dövlətlərlə, onların hüquq-mühafizə orqanları ilə, habelə insan 
alverinə qarşı mübarizə aparan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir”. 

 

6.12 Azərbaycan Respublikasında müdafiə tədbirləri 
Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun 7-ci maddəsində Azərbaycan Respublikasında mövcud olan təhlükəsizlik tədbirlərinin 
növü müəyyən edilir.  

“Təhlükəsizlik tədbirlərinin aşağıdakı növləri vardır: 

1) müdafiə olunan şəxsi, onun mənzilini və əmlakını mühafizəetmə; 

2) müdafiə olunan şəxsə xüsusi fərdi müdafiə vasitələri vermə, onu mövcud təhlükə barədə 
xəbərdaretmə; 

3) müdafiə olunan şəxsi müvəqqəti olaraq təhlükəsiz yerdə yerləşdirmə; 

4) müdafiə olunan şəxs barəsində olan məlumatların məxfiliyini qoruma; 

5) müdafiə olunan şəxsi başqa işə keçirmə, onun iş və ya təhsil yerini dəyişdirmə, onu başqa 
yaşayış yerinə köçürmə; 
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6) müdafiə olunan şəxsin sənədlərini və onun xarici görkəmini dəyişdirmə; 

7) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müdafiə olunan şəxsin iştirak etdiyi hallarda 
məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsi; 

Təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsi qaydaları bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının 
digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. 

 “Müdafiə olunan şəxsin iştirak etdiyi hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş prosedura əsasən 
məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsi” başlıqlı 14-cü maddədə deyilir:  

“Müdafiə olunan şəxslərin təhlükəsizliyi tələb etdiyi hallarda məhkəmənin (hakimin) qərarı ilə 
Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada 
qapalı məhkəmə baxışına yol verilir. Müttəhimin iştirakı olmadan həmin şəxslərin dindirilməsi 
üçün məhkəmə (hakim) bu barədə əsaslandırılmış qərar qəbul edir. Həmin əsaslar ilə bir 
müttəhimin digərindən ayrı dindirilməsinə yol verilir. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alveri ilə bağlı 
işlərə baxılmasının xüsusiyyətləri” başlıqlı 24-cü maddəsində deyilir:  

“24.1. İnsan alveri ilə bağlı cinayət işlərinə, habelə insan alveri nəticəsində dəyən ziyanın 
ödənilməsi üzrə işlərə insan alveri qurbanının müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmənin qərarı ilə qapalı məhkəmə iclasında baxıla bilər. 

24.2. İnsan alveri qurbanlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insan alverçiləri tərəfindən 
onlara təsir göstərilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə, habelə insan alveri qurbanlarının 
fiziki və psixoloji vəziyyəti nəzərə alınaraq məhkəmə baxışı zamanı insan alveri qurbanlarına 
texniki vasitələrdən (telekörpü, videoyazı və s.) istifadə etməklə ifadə vermək imkanı yaradıla 
bilər”. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.2-ci maddəsində 
deyilir:  

“İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslər barəsində tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirləri insan alveri ilə 
bağlı cinayətlərə dair ibtidai araşdırma, məhkəmə baxışı, habelə məhkəmənin yekun qərarı 
çıxarıldıqdan sonrakı dövr də daxil olmaqla, təhlükə tam aradan qalxanadək davam etdirilir”. 

 

 

6.12.1. Azərbaycan Respublikasında qurbanların müdafiəsi 
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18-ci maddəsinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikasında da qurbanlar müdafiə ilə təmin olunmalıdırlar. Bu sənəddə aşağıdakılar 
nəzərdə tutulur: 

 “18.1 İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi «Cinayət 
prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun həyata keçirilir. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın əməkdaşı 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi imkanları və tətbiq edilən müdafiə tədbirləri barədə insan 
alverindən zərər çəkmiş şəxsi xəbərdar etməlidir. 
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18.2. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslər barəsində tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirləri insan 
alveri ilə bağlı cinayətlərə dair ibtidai araşdırma, məhkəmə baxışı, habelə məhkəmənin yekun 
qərarı çıxarıldıqdan sonrakı dövr də daxil olmaqla, təhlükə tam aradan qalxanadək davam 
etdirilir. 

18.3. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin şəxsiyyətinin anonimliyinin təmin edilməsi 
məqsədi ilə uydurma adlardan istifadə edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Alverinə qarşı Mübarizə haqqında 2014 – 2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planında tədbirlərdən biri kimi aşağıdakılar nəzərdə tutulur.  

“5. İnsan alveri cinayətlərinə qarşı cinayət təqibi:    

[…] 5.3. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə şahidlərin və cinayət təqibini həyata keçirən 
orqanlarla əməkdaşlıq edən şəхslərin müdafiəsi işini təkmilləşdirmək və istintaq üçün faydalı 
olan informasiyanın verilməsini stimullaşdırmaq üçün tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur”. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4.0.2-ci maddəsində 
deyilir ki, insan alveri ilə mübarizədə əsas prinsiplərdən biri aşağıdakıdır:  

“İnsan alveri qurbanlarının təhlükəsizliyinin və onlarla nəzakətli rəftarın təmin edilməsi”.  

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17-ci maddəsi “İnsan 
alveri qurbanlarına yardım göstərilməsi və onların müdafiəsi üzrə tədbirləri”ni müəyyən edir. Həmin 
qanunun “İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” başlıqlı 18-ci 
maddəsində cinayət mühakimə prosesi zamanı şahidlərin müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə 
tutulur. 211  

Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda da qurbanların müdafiəsi nəzərdə tutulur. 

“Qanunun təyinatı” adlı 1-ci maddədə deyilir:  

“Bu Qanun cinayət işi üzrə zərər çəkən şəxslərin, şahidlərin və cinayət prosesində iştirak edən digər 
şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini və sosial müdafiəsini nəzərdə tutan tədbirlər sistemini 
müəyyənləşdirir. Bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri o halda tətbiq edilir ki, 
yuxarıda göstərilən şəxslərin təhlükəsizliyinin başqa vasitələrlə təmin edilməsi mümkün deyildir”. 

 

 

6.12.2 Uşaq alverinə görə məhkumetmə 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144(1.2.3)-cü maddəsində yetkinlik yaşına 
çatmayan şəxsə qarşı insan alveri əməlinin törədilməsi nəzərdə tutulur. Cinayət Məcəlləsinin 
144(1.3)-cü maddəsində “on ildən on beş ilədək” artırılmış cəza müəyyən olunur. 

 

 

                                                            
211 Bax, 5-ci Əlavə. 
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6.13 Hüquqi yardım  
2009 – 2013-cü illər üçün Azərbaycanın Milli Fəaliyyət Planının “insan alverinə qarşı təqiblərin 
gücləndirilməsi” başlıqlı 6-cı fəslinə “vəkilləri məhkəmə proseslərində insan alveri qurbanlarının 
müdafiəsinə cəlb etmək” üçün müddəa daxil edilmişdir. Əlavə olaraq, MFP-də, Hökumətdən 
qurbanlara göstərilən hüquqi yardımın səmərəli, uzunmüddətli və dayanıqlı olmasını təmin etmək 
tələb olunurdu. 212 

İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydalarının “Qurbanların 
hüquqlarının müdafiəsi” başlıqlı 3-cü maddəsində deyilir:  

“3.1. Qurbanlar pulsuz hüquqi yardım almaq hüququna malikdirlər. Qurbanlar pulsuz hüquqi yardım 
və bu yardımı göstərən təşkilatlar barədə xüsusi polis qurumu və qeyri-hökumət təşkilatlarından 
məlumat alırlar”. 

 

6.13.1 Qurbanların cəzadan azad olunması  
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alveri 
qurbanlarına yardım göstərilməsi və onların müdafiəsi üzrə tədbirlər” başlıqlı 17.7-ci maddəsində 
deyilir:   

“İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslər bilavasitə insan alverinin qurbanı vəziyyətində olmasının 
nəticəsində məcburetmə və ya təhdid altında törətdikləri əməllərə görə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda mülki, inzibati və 
cinayət məsuliyyətindən azad edilirlər”. 

 

6.14 Azərbaycan Respublikasında kompensasiya 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin (14 iyul 2000-ci ildə qəbul edilmişdir) XX 
Fəslində “Qurbanlara kompensasiyanın ödənilməsi” nəzərdə tutulur. 189-cu maddədə qurbanın 
kompensasiya almaq hüququ nəzərdə tutulur, 190-cı maddədə qurbanlara ödəniləcək 
kompensasiyanın məbləği müəyyən edilir və 191-ci maddəyə əsasən qurbanlar, cinayət əməli 
nəticəsində, cinayət məhkəmələri qarşısında onlara kompensasiyanın ödənilməsini tələb edə bilərlər. 

“Qurbanlara dövlət hesabına kompensasiya verilməsi məsələsinin həlli qaydası”na dair 191-ci 
maddədə deyilir: 

“191.1. Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına zərər çəkmiş şəxsə cinayət 
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməllə vurulmuş ziyana görə kompensasiya verilməsi məsələsini 
zərər çəkmiş şəxsin ərizəsi ilə məhkəmə həll edir. 
191.2. Zərər çəkmiş şəxsə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
kompensasiya verilməsi haqqında qərarı ittiham hökmündə əks etdirərkən məhkəmə həmçinin 
kompensasiya qismində ayrılan pul məbləğinin məhkum edilmiş şəxsdən tutulub dövlət 
büdcəsinə qaytarılmasını hökmdə göstərir”. 

                                                            
212 ATƏT Ehtiyacların Qiymətləndirilməsinə dair Hesabat. Azərbaycan Respublikasında insan alveri əleyhinə 
tədbirlər. 2010-cu il, səh. 22. 
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İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydalarının “Qurbanların 
hüquqlarının müdafiəsi” başlıqlı 3-cü maddəsində deyilir: 

 “3.6.  Qurbanlar kompensasiya almaq, cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi ziyanın 
ödənilməsi məqsədi ilə mülki iddia qaldırmaq hüququna malikdirlər. 

3.7. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində yaradılan İnsan Alveri 
Qurbanlarına Kömək Fondu (bundan sonra - Kömək Fondu) tərəfindən qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş qaydada qurbanlara kompensasiya ödənilir. Kompensasiya zərərçəkmişin 
hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edib-etməməsindən asılı olmayaraq ödənilir. 

3.8. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə dəymiş ziyan prosessual qanunvericiliyə uyğun 
olaraq insan alverçilərinin əmlakı hesabına, bu əmlak kifayət etmədikdə isə məhkəmənin 
qərarına əsasən Kömək Fondunun vəsaiti hesabına ödənilir. 

3.9. Kömək Fondu tərəfindən kompensasiyanın ödənilməsi sonradan qurbanın cinayət 
nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödətdirilməsini tələb etmək hüququnu 
məhdudlaşdırmır”. 

Azərbaycan Respublikasının milli qanunları, insan alveri qurbanlarına, cinayət və ya mülki 
məhkəmələr qarşısında, cinayətkar hərəkət nəticəsində dəymiş maddi və ya qeyri-maddi ziyana görə 
kompensasiya üçün mülki iddia qaldırmaq imkanını verir. (bax, 3-cü maddə, Milli İstiqamətləndirmə 
Mexanizmi Qaydaları). Onlar cinayət məhkəmələri qarşısında, cinayətkar hərəkət nəticəsində məruz 
qaldıqları zərərə görə dövlətdən kompensasiya tələb edə bilərlər (bax, Cinayət Prosessual Məcəllənin 
191-ci maddəsi). Onlar həmçinin Cinayət Prosessual Məcəllənin qəbul edilməsi və tətbiqi haqqında 
Qanunun 2-ci maddəsinə əsasən, cinayət prosesi tamamlandıqdan sonra mülki proseslər vasitəsilə 
kompensasiya tələb edə bilərlər. Məhkəmə insan alveri qurbanlarına kompensasiya ödəmək üçün 
insan alverçilərindən müsadirə edilmiş vəsaitlərdən istifadə edə bilər. 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “İnsan alverindən əldə 
edilmiş əmlakın müsadirə edilməsi və istifadə olunması” başlıqlı 22-ci maddəsində deyilir:  

“22.1 İnsan alverindən əldə edilmiş bütün əmlak (daşınmaz əmlak, pul vəsaitləri, qiymətli 
kağızlar və sair əmlak) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmənin qərarı ilə 
müsadirə olunur və xüsusi yaradılmış insan alveri qurbanlarına kömək fonduna keçirilir. 

22.2. İnsan alveri qurbanlarına kömək fondunda toplanmış vəsaitlər insan alveri qurbanlarına 
kompensasiyaların ödənilməsinə, onların sosial reabilitasiyasına, tibbi və digər zəruri 
xərclərinin ödənilməsinə yönəldilir”. 

İnsan alveri qurbanları İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 
22-ci və 23-cü maddələrinə və İnsan Alveri Qurbanları üçün Yardım Fondunun Əsasnaməsi haqqında 
Nazirlər Kabinetinin 68 nömrəli Qərarında əsasən, Azərbaycan Respublikasından kompensasiya tələb 
edə bilərlər. Bu maddələrdə insan alveri qurbanları üçün yardım fondunun təsis olunması nəzərdə 
tutulur. İnsan alveri qurbanları hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etmədikləri halda belə bu 
fonddan kompensasiya ödənilə bilər. Bu fond insan alverçilərindən müsadirə edilmiş pul və 
vəsaitlərdən istifadə olunmaqla maliyyələşdirilə bilər. Qurban insan alveri qurbanı kimi 
müəyyənləşdirildikdən sonra onlar 400 AZN məbləğində ödəniş alırlar. Hüquq-mühafizə orqanları ilə 
əməkdaşlıq edən qurbanlar insan alverçilərinə qarşı kompensasiya tələbi irəli sürə bilərlər. 
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İnsan alveri qurbanları əmək qanunvericiliyində, onların müqaviləyə malik olub-olmamalarına və ya 
müqavilənin müddəalarına baxmayaraq, mövcud olan hüquqlara malik ola bilərlər. Alternativ olaraq, 
insan alveri qurbanı əmək məhkəməsində iddia qaldırıla bilməklə, şifahi və ya yazılı şəkildə əmək 
müqaviləsinin pozulmasına görə iddia qaldıra bilər. Bu hüquqların və müqavilələrin pozulması 
hallarında məcburi şəkildə tətbiq olunma və kompensasiya tələb oluna bilər. Bu iddialar cinayət 
proseslərinə əlavə olaraq və ya onun əvəzinə qaldırıla bilər.  

İş məcburi əmək üçün insan alveri ilə bağlı olduqda, bu, cinayət əməli kimi tövsif edilməli və proses 
başlanılmalıdır. Bu, insan alveri qurbanlarına yardım fondundan və ona çatmalı əmək haqqı əvəzinə 
dəyən mənəvi və maddi ziayana görə kompensasiya almaq üçün iddia qaldırmaq imkanını verəcəkdir. 

 

6.15 Miqrant qaçaqmalçılığı  
Azərbaycan Respublikası UNTOC və Qaçaqmalçılığa dair Protokolu 13 may 2003-cü il tarixdə 
ratifikasiya etmişdir. Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 318-ci maddəsində Azərbaycan 
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz keçmənin anlayışı aşağıdakı kimi verilir: 

 “318.1. Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini müəyyən edilmiş 
sənədlər olmadan və ya dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənarda keçmə iki 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
 
318.2. Bu Məcəllənin 318.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər qabaqcadan əlbir olan bir 
qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən, yaxud zor tətbiq etməklə və ya belə zor 
tətbiqetmə hədəsi ilə törədildikdə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır. 
 
QEYD: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə təsbit edilmiş siyasi sığınacaq hüququndan 
istifadə etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini 
keçmə qaydalarını pozmaqla Azərbaycan Respublikasına gəlmiş əcnəbi və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsə, onun hərəkətlərində başqa cinayət tərkibi yoxdursa, bu maddənin müddəaları 
şamil edilmir. 

 

1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Əməkçi fəhlələrin və onların ailə 
üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya (1990-cı il) qoşulmuşdur. 11-ci 
maddədə deyilir “(i) heç bir əməkçi miqrant və ya onun ailə üzvü köləlikdə və ya kölə vəziyyətində 
saxlanıla bilməz (ii) Heç bir əməkçi miqrantdan və ya onun ailə üzvündən icbari və ya məcburi işi 
görmək tələb olunmamalıdır”. 
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6.16 Azərbaycan Respublikasında insan alverinə dair hüquqi sistemlər 
(UNODC-nin İnsan alverinə qarşı mübarizə qanunlarına dair məlumat bazası) 
 

AZE004 İş no. (102)-207-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-03-02 – Məhkum olunma tarixi: 2009-03-02 

Müttəhimlər qurbanları Moskvada, Rusiyada fahişəlik etmək üçün cəlb etmişdilər. Onların 
Moskvaya yol xərcləri onları cinsi istismar edən Moskvada yaşayan şəxs tərəfindən ödənilmişdir. 
Bu şəxsi Moskvada aşkar və həbs etmək mümkün olmamışdır. 

Ali Məhkəmə belə qərar vermişdir ki, müttəhimin insan alveri cinayətində təqsirini sübuta yetirən 
kifayət qədər sübut yoxdur. Müttəhim tərəfindən qurbanların başqa ölkəyə aparılmasının təşkilinə 
dair kifayət qədər dəlil olmamışdır. Müttəhimin qurbanları xarici ölkədə fahişəliyə cəlb etmək 
niyyətilə onlarla birgə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçmə faktı hələ müttəhimin 
insan alveri cinayətini törətdiyi demək deyildir. Həm müttəhim, həm də qurbanlar başqa bir şəxs 
tərəfindən istismar olunmuşlar.  

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı Nr.1 (102)-207/2009, 29 aprel 2009-cu il. 

 

AZE003 İş no. (102)-267-2010 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2010-05-05 – Məhkum olunma tarixi: 2010-05-05 

Müttəhim ilk qurbanı aldadaraq onu inandırmışdır ki, o, Bəhreyndə zərgərlik mağazasında işə 
götürüləcəkdir. Qurban Bəhreynə vizasını gözləmək üçün Türkiyəyə getdikdən sonra onu 
Türkiyədə qəbul edən şəxslər onu bir ay cinsi istismar etmişlər. Onlar onun vizasını təşkil 
etməkdən imtina etdikdən sonra qurbanı Dubaya BƏƏ-yə göndərmişlər və onu cinsi istismar 
etməkdə davam etmişlər.Müttəhim sonra ikinci qurbanı Dubaya, BƏƏ-yə göndərmiş və onu 
fahişəlik etməyə məcbur etmişdir. 

22 yanvar 2010-cu il tarixdə Bakı Apelyasiya Məhkəməsi azadlıqdan məhrumetmə cəzasının 
müddətini 8.5 ildən 6 ilə endirilmişdir. Səbəb bu olmuşdur ki, müttəhimin törətdiyi cinayət əməli 
Cinayət Məcəlləsinin 144-1.2.5-ci maddəsi (insan alveri) ilə əhatə olunduğu üçün o, eyni əmələ 
görə 243.1-ci maddə (fahişəliyə cəlb etmə) əsasında məsuliyyətə cəlb oluna bilməz.İnsan alveri 
anlayışına görə, fahişəliyə cəlb etməni də əhatə etdiyindən 243.1-ci maddə əsasında irəli sürülən 
ittiham çıxarılmalıdır. 

Apelyasiya müraciəti əsasında azadlıqdan məhrumetmə cəzasının müddəti 2 ilə endirilmişdir. 
Hüquqi əsas bu olmuşdur ki, aşağı instansiya məhkəmələri yüngülləşdirici amilləri (müttəhimin 
peşmançılığı, ailənin vəziyyəti və s.) nəzərə almamışdılar. Eyni zamanda, aşağı instansiya 
məhkəmələri cəzanın müddətini düzgün hesablamamışdılar. 

Müttəhimin vəkili onun qurbanları aldatmadığını iddia etsə də, dəlillər bunun əksini göstərirdi. 
Vəkil iddia etmişdir ki, BMT-nin Protokoluna və İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, qurban könüllü şəkildə cinsi istismar olumasına 
razılıq verdiyi və aldadılmadığı halda insan alveri halı ola bilməz. Bu arqument nəzərə 
alınmamışdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Qərarı, №. 1(102)-267/2010, 5 may 2010-cu il.  

AZE002 İş №.(102)-384-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-07-28 – Məhkum olunma tarixi: 2009-07-28 

Müttəhim qurbanın Dubaya, BƏƏ-yə uçması üçün ona bilet almış və zəruri olan viza əldə etmişdir. 
Müttəhim qurbanla Dubayda tanış olmuş, onu öz evinə aparmış və qurbanın fahişəliklə məşğul 
olmasını təşkil etmiş və onu işlətmişdir. 

Ali Məhkəmə belə bir qərar vermişdir ki, müttəhimin hərəkətləri artıq Cinayət Məcəlləsinin 144-
1.1-ci (insan alveri) ilə əhatə olunmuşdur və buna görə də o, 243.1-ci maddə (fahişəliyə cəlbetmə) 
ilə məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Məhkəmə onu əsas gətirmişdir ki, Cinayət Məcəlləsinə əsasən, 
insan alveri, eyni zamanda, qazanc üçün cinsi istismar məqsədilə şəxsi cəlbetmə, daşıma, 
təhvilvermə, gizlətmə və ya qəbul etmə deməkdir. Beləliklə də, Məhkəmə bu qənaətə gəlmişdir ki, 
artıq insan alveri anlayışı ilə əhatə olunduğuna görə fahişəliyə cəlb etmə ittihamı çıxarılmalıdır. 
Məhkəmə bu fikirdə olmuşdur ki, müttəhim yalnız 144-1.1-ci maddəyə əsasən məsuliyyət daşıyır 
və ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrumetmə cəzasının müddəti 2 ilədək azaldılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı Nr. 1 (102)-384/2009, 28 iyul 2009-cu il. 

AZE001 İş №. (102)-339-2008 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2008-05-20 – Məhkum olunma tarixi:  2008-05-20 

Müttəhim qurbana Dubaya, BƏƏ-yə getmək üçün bilet və viza almışdır. Müttəhim qurbanı 
Dubayda onu fahişəliyə cəlb edən və onun qazandığı bütün pulu onun əlindən alan şəxsə 
göndərməyi planlaşdırmışdır. Qurban Bakıda, Azərbaycanda hava limanında onun insan alverinin 
qurbanı olduğunu şübhə edən polis tərəfindən saxlanılmışdır.Polis sonra müttəhimi həbs etmişdir. 

 Ali Məhkəmə bildirmişdir ki, nə daşınma, nə də qurbanın cinsi istismarı baş vermədiyi üçün 
cinayət tamamlanmamışdır. Buna görə də, Məhkəmə azadlıqdan məhrumetmə cəzasının 
müddətini 2 ilədək azaltmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı №. 1 (102)-339/2008, 20 may 2008-ci il. 

Bu qərar Cinayət Məcəlləsinə düzəliş edilməmişdən qabaq verilmişdir və bu qərar verilən vaxt 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində (Azərbaycanda cinayət məsuliyyətini nəzərdə 
tuta bilən yeganə qanun) insan alverinə “şəxs üzərində sahibliyə dair alqı-satqı sazişlərinin və ya 
hər hansı digər sazişlərin bağlanması, yaxud şəxsin istismar məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
ərazisindən başqa əraziyə aparılması yaxud şəxslərin istismar məqsədilə cəlb edilməsi, alınması, 
saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və qəbul edilməsi” kimi anlayış verilmişdir. 

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının 
alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında" Protokolundan fərqli olaraq Cinayət 
Məcəlləsində əməlin insan alveri kimi tövsif olunması üçün “güc tətbiq etməklə hədələmə və ya 
güc tətbiqetmə və ya digər formalarda məcburetmə, oğurlama, dələduzluq, aldatma, 
səlahiyyətdən və ya zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etmə, yaxud da digər şəxsə nəzarət edən 
şəxsin razılığına nail olmaq üçün ödəniş və ya mənfəət vermə və ya qəbul etmə” kimi üsullardan 
istifadə tələb olunmurdu. Cinayət Məcəlləsinə əsasən, bu üsulların mütləq şəkildə olması şərt 
deyil; sadəcə “cinsi istismar məqsədilə şəxslərin cəlb edilməsi, alınması, saxlanması, gizlədilməsi, 
daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi” və ya yuxarıda anlayışda qeyd olunan hər hansı digər 
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ünsürlər əməlin insan alveri kimi tövsif olunmasına kifayət etmir.  

Buna görə də, burada ya müttəhim İnsan Alverinə dair Protokolda nəzərdə tutulan vasitələrdən 
istifadə etməmişdir, ya da məhkəmə bu vasitələri müzakirə etməmişdir (belə ki, Azərbaycanda 
insan alveri cinayətinin müəyyən edilməsində bu, gərəkli deyil).  
 

AZE010 İş №. 101-683-2014 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2014-07-31 – Məhkum olunma tarixi:  2014-07-31 

Müttəhim üç qurbana Dubayda, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mehmanxana inzibatçısı kimi 
qanuni işə götürüləcəklərini vəd edərək onları aldatmışdır, həqiqətdə isə onun niyyəti bu şəxsləri 
hədəf seçilən ölkədə fahişəlik məqsədilə cinsi istismar etməkdən ibarət olmuşdur. İqtisadi çətinliyə 
görə qurbanların müdafiəsiz vəziyyətdə olmasından sui-istifadə etməklə və saxta vədlər verməklə, 
müttəhim onların razılğını almağa və onlarda əməkdaşlıq üçün ilkin marağın oyanmasına nail 
olmuşdur. Dubaya gəldikdən sonra qurbanlar onların pasportlarını və yol sənədlərini onların 
əlindən alan müttəhimin əlbir olduğu şəxslər tərəfindən qarşılanmış və saxlanılmışlar. Müttəhimin 
əlbir olduğu şəxslər onların pullarını əllərindən almışlar və sözə baxmayacaq halda hədələyərək 
onları çox vaxt nəzarət altında saxlamışlar. Bu üç qurbanın hamısı həmin şəxslər tərəfindən 
istismar niyyətilə, fahişəlik etməyə məcbur edilmişlər.  

Üç qurban pasportlarını almağa və onların növbəti iki gün ərzində qaldıqları mehmanxanaya 
qaçmağa müvəffəq olmuşdur. Onların etibar etdikləri tanışları onlara bilet almaqda kömək etmiş 
və onların Bakıya qayıdışını təşkil etmişdir. O, həmçinin onlara Bakıya qayıtdıqdan sonra hüquq-
mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə etmişdir.  

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi şahidlərin və qurbanların ifadələrindən toplanmış dəlillər əsasında 
müttəhimi dörd il müddətinə həbs cəzasına məhkum etmişdir. Müttəhimin iqtisadi vəziyyətinin 
çətin olmasını nəzərə alaraq, onun cəzası 5 ildən 4 ilə endirilmiş, habelə hər hansı çəkişmə 
xərclərini ödəmə və hər hansı bir formada xüsusi müsadirə tətbiq olunmamışdır.  

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı .1(101)-683/14, 31 iyul 2014-cü il. 

Bu qərar Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər edilməmişdən əvvəl verilmişdir, buna görə də ya 
müttəhim İnsan Alverinə dair Protokolda nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə etməmişdir, ya da 
məhkəmə bu vasitələri müzakirə etməmişdir (belə ki, Azərbaycanda insan alveri cinayətinin 
müəyyən edilməsində bu gərəkli deyil). 

AZE006 İş №.(103)-81-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-02-09 – Məhkum olunma tarixi: 2009-02-09 

Müttəhim qurbanları Türkiyəyə aparmış və İstanbulda, Türkiyədə onları fahişəlik üçün istismar 
etdiyi mehmanxanada yerləşdirmişdir. Qurbanlar 20 gün cinsi istismar olunmuşlar. Qurbanlar 
Azərbaycana qayıtdıqdan sonra onlardan biri polisə (İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinə) 
insan alverinin qurbanı olduğu barədə məlumat vermişdir. 

Bundan sonra polis müttəhimi həbs etmiş və ona qarşı insan alveri cinayətinə görə ittiham irəli 
sürülmüşdür. 

Aşağı instansiya məhkəməsi düzgün olaraq müttəhimin insan alveri cinayəti törətdiyini 
müəyyənləşdirmiş və cəza təyin edərkən bütün yüngülləşdirici halları nəzərə almışdır. Müttəhim 2 
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il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmişdir. 

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarı . 1 (103)-81/2009, 9 fevral 2009-cu il. 

Bu qərar, Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər edilməmişdən əvvəl verilmişdir, buna görə də ya 
müttəhim İnsan Alverinə dair Protokolda nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə etməmişdir, ya da 
məhkəmə bu vasitələri müzakirə etməmişdir (belə ki, Azərbaycanda insan alveri cinayətinin 
müəyyən edilməsində bu, gərəkli deyil). 

AZE005 İş №. (103)-115-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-03-02 – Məhkum olunma tarixi:  2009-03-02 

Qurbanın maliyyə ehtiyacı içərisində olduğunu öyrəndikdən sonra müttəhim ona yalan söyləmiş və 
onu aldadaraq ona Türkiyədə evdə xadimə işi vəd etmişdir. Müttəhim qurbanı Türkiyəyə aparmış 
və onu mehmanxanada saxlamışdır. Mehmanxanada birinci gün bir kişi cinsi xidmət üçün onun 
otağına daxil olaraq qurbanla cinsi əlaqədə olmaq üçün müttəhimə pul verdiyini demişdir. Qurban 
müqavimət göstərmişdir və müştəri otağı tərk etmişdir. Müttəhim bunu bildikdən sonra o, qurbanı 
dəfələrlə döyərək onu fahişəliyə məcbur etmişdir. 

Aşağıda instansiya məhkəməsi müttəhimi insan alveri cinayətində düzgün olaraq təqsirli bilmiş və 
işə dair qərar verərkən yüngülləşdirici halları (onun peşmançılığı, ailəsinin vəziyyəti və s.) kifayət 
qədər nəzərə almışdır. Müttəhim 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunma cəzasına məhkum 
edilmişdir. 

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarı №. 1 (103)-115/2009, 2 mart 2009-cu il.  

AZE009 İş №. (102)-457-2010 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2010-07-28 – Məhkum olunma tarixi: 2010-07-28 

Müttəhim qurbanı cəlb etmiş və qazanc üçün cinsi istismar məqsədilə onu Dubaya, BƏƏ-yə 
aparmışdır (və onun yol xərclərini ödəmişdir). 

Müttəhim təqsirli bilinmiş və 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunma cəzasına məhkum 
edilmişdir. Bakı Apelyasiya Məhkəməsi bu işə mahiyyəti üzrə baxmamağa qərar vermişdir. 
Müttəhim qərardan Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti vermişdir. Ali 
Məhkəməsi belə qərar vermişdir ki, Bakı Apelyasiya Məhkəməsi bu işə mahiyyəti üzrə baxmaq 
səlahiyyətinə malik deyildir. Ali Məhkəmə Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə 
saxlamışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı №.1 (102)-457/2010, 28 iyul 2010-cu il. 

AZE008 İş №.(102)-465-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-10-13 – Məhkum olunma tarixi: 2009-10-13 

Azərbaycan vətəndaşı H.A. qız uşağını dünyaya gətirdikdən sonra müttəhimə demişdir ki, onun 
həyat yoldaşı oğlan uşağı istəyir. Müttəhim isə ona demişdir ki, o, həkim T.İ. vasitəsilə yeni 
doğulmuş oğlan uşağının tapılmasını təşkil edə bilər. T.İ. müttəhimə demişdir ki, o, təsadüfən 
körpə oğlan uşağı tapmışdır və onu 2000 ABŞ dollarına sata bilər. Müttəhim H.A.-dan 2000 ABŞ, 
dolları götürmüş və uşağı almaq üçün bu pulu T.İ.-yə vermişdir. 
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Ali Məhkəmə vurğulamışdır ki, insan alveri maliyyə mənfəəti üçün törədilən 
cinayətdir.Məhkəmənin fikrinə əsasən, müttəhim yeni doğulmuş körpəyə görə 2000 ABŞ dolları 
götürdüyünə və bu məbləği bütövlükdə körpəni tapan və gətirən həkimə verdiyinə görə, 
müttəhim bu cinayətdə yalnız iştirakçıdır və buna görə də müttəhimin cəzası azaldılmışdır. 
Məhkəmə azadlıqdan məhrum müddətini 3 ilə qədər azaltmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı №.1 (102)-465/2009, 13 oktyabr 2009-cu il. 

Bu qərar Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər edilməmişdən əvvəl verilmişdir, buna görə də ya 
müttəhim İnsan Alverinə dair Protokolda nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə etməmişdir, ya da 
məhkəmə bu vasitələri müzakirə etməmişdir (belə ki, Azərbaycanda insan alveri cinayətinin 
müəyyən edilməsində bu, gərəkli deyil). 

AZE007 İş №. (102)-674-2009 Azərbaycan 

Hökmün tarixi: 2009-12-30 – Məhkum olunma tarixi 2009-12-30 

Müttəhim qurbanı fahişəlik üçün təqdimetmə məqsədilə ona pasport və onun Türkiyəyə səfərini 
təşkil etmişdir. Qurban Türkiyədə Ərzurumda yataqxanada qalmış və cinsi istismar edilmişdir. 

Müttəhim 4 il müddətinə cəzaya məhkum edilmişdir. Müttəhim Ali Məhkəməyə müraciət edərək 
aşağı instansiya məhkəməsinin qərarına əsasən ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrum olunma 
müddətinin qalan hissəsinin şərti cəza ilə əvəz olunmasını xahiş etmişdir. İddiaçı Məhkəmədən 
onun yaşının, ailə vəziyyətinin və peşmançılığının nəzərə alınmasını xahiş etmişdir. Məhkəmə belə 
bir fikirdə olmuşdur ki, aşağı instansiya məhkəməsi artıq yüngülləşdirici halları nəzərə almışdır və 
verilən cəza həqiqətən qanunlara əsasən belə cinayət üçün minimum azadlıqdan məhrumetmə 
müddətindən aşağıdır. Məhkəmə aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı №. 1 (102)-674/2009, 30 dekabr 2009-cu il.  
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7. Beynəlxalq əməkdaşlıq 
 

 Bu fəsildə beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyi və hüquqi çərçivəsi və qarşılıqlı hüquqi yardım prosesi 
izah ediləcəkdir. Burada insan alveri hallarının təqib olunmasında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu və 
ekstradisiya prosedurları izah ediləcəkdir. Burada həmçinin qurbanların müdafiəsində, onlara yardım 
və onların repatriasiyasında beynəlxalq əməkdaşlığın vacib olduğu izah ediləcəkdir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Əleyhinə Konvensiyasının (UNTOC) 
başlıca məqsədlərindən biri transmilli  mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı 
təşviq etmək olmuşdur.BMT-nin  İnsan Alverinə dair Protokolunun 2-ci maddəsinin məqsədi 
Protokoldakı məqsədlərə nail olmaq üçün iştirakçı-dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək 
olmuşdur. İnsan alveri cinayəti dövlətin sərhədləri çərçivəsində, ölkə hüdudlarında törədilə bilindiyi 
halda, insan alveri hallarının xeyli hissəsi transmilli xarakter daşıyır. 

Cinayətin transmilli xüsusiyyətdə olmasına görə insan alveri hallarının mürəkkəbliklər və problemlər 
yaratdığı üçün  beynəlxalq əməkdaşlıq tələb olunur. Çox vaxt qurbanlar, şahidlər və müttəhimlər 
hamısı müxtəlif dövlətlərdən ola bilər və müxtəlif dövlətlərin ərazisində qala bilər.Əməlin digər bir 
dövlətdə törədilə bilinməsi faktı vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirə bilər. İnsan alverçiləri 
ölkədən kənarda həbs edilə bilər və bu, çox güman ki, beynəlxalq həbs qərarından sonra esktradisiya 
prosesini zəruri edə bilər. Beynəlxalq əməkdaşlığa, həmçinin cinayətkar yolla əldə edilmiş gəlirlərin 
müəyyənləşdirilməsi və müsadirəsi ilə bağlı maliyyə araşdırmalarına dəstək göstərmək üçün də 
ehtiyac duyula bilər. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq hüquqi, mədəni, siyasi və dil məsələlərinə görə problemli ola bilsə də, 
əməkdaşlığa şərait yaratmaq üçün hüquqi qaydalar və prosedurlar və insan alverçilərini təqib etmək 
üçün tələb olunan vasitələr mövcuddur. UNTOC-da cinayət işləri üzrə həm formal, həm də qeyri-
formal əməkdaşlığa dair təfsilatlı müddəalar toplanır. Bunlar həmçinin müvafiq düzəlişlərlə, aşağıdakı 
kimi, İnsan Alverinə dair Protokola da tətbiq edilə bilər. 

• Ekstradisiya (16-cı maddə); 
• Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi (17-ci maddə); 
• Qarşılıqlı hüquqi yardım (18-ci maddə); 
• Birgə istintaqlar (19-cu maddə); 
• Xüsusi araşdırma üsullarından istifadə edilməsində əməkdaşlıq (20-ci maddə); 
• Cinayət işlərinin verilməsi (21-ci maddə); 
• Müsadirə məqsədləri üçün beynəlxalq əməkdaşlıq (13-14-cü maddələr);  
• Hüquq-mühafizə əməkdaşlığı (27-ci maddə). 

 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasınının Qanununun “İnsan alverinə qarşı 
mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq” başlıqlı 26-cı maddəsində deyilir: 

 “Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən insan alverinə qarşı 
mübarizə sahəsində digər dövlətlərlə, onların hüquq-mühafizə orqanları ilə, habelə insan 
alverinə qarşı mübarizə aparan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir”. 
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7.1 Yurisdiksiya 
İnsan alveri hallarında yurisdiksiyaya dair beynəlxalq hüquq normaları mühüm beynəlxalq və regional 
müqavilələrdə müəyyən edilir. Onların məqsədi insan alveri cinayətinin harada baş verməsindən asılı 
olmayaraq cəzalandırıla bilinməsini təmin etməklə, insan alverçiləri üçün yurisdiksiya baxımından 
təhlükəsiz məkanları aradan qaldırmaqdır.Digər bir məsələ birdən çox dövlətin öz yurisdiksiyasını təs-
diq etməsi üçün əsaslar olduğu halda, əlaqələndirmə mexanizmlərinin effektiv olmasını təmin 
etməkdir. 213 
 
UNTOC-un “Yurisdiksiya” başlıqlı 15-ci maddəsində deyilir:  

 “1. 1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq 
cinayət kimi tanınmış  cinayətlərə  dair öz yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün tələb olunan 
tədbirlər görür: 
a)cinayət həmin iştirakçı  dövlətin ərazisində törədildikdə; və ya 
b) cinayət cinayət törədilən zaman  İştirakçı dövlətin bayrağı altında üzən gəminin göyərtə-
sində  və  ya həmin  iştirakçı dövlətin qanunvericiliyinə  uyğun olaraq o zaman qeydiyyatda 
olan hava gəmisində törədildikdə.”  
 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasınının Qanununun “İnsan alveri ilə bağlı 
cinayətlərə dair Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyası” başlıqlı 27-ci maddəsində deyilir: 

“İnsan alveri ilə bağlı cinayət törətmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər cinayətlərin törədilməsi yerindən asılı olmayaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsi əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər”. 

 

7.2 Prosedurlar 
Prokurorlar və hakimər beynəlxalq əməkdaşlıq faydaları, habelə maneələri haqqında məlumatlı 
olmalıdırlar. Beynəlxalq əməkdaşlıq araşdırmaları və təqibləri sürətləndirə və onların keyfiyyətini 
artıra bildiyi halda, güclü milli cəmləşmələr beynəlxalq əməkdaşlıqla maneə olur. Beynəlxalq 
əməkdaşlığın ən çox yayılmış forması kimi qarşılıqlı hüquqi yardım üçün sorğu (QHY), adətən, həqiqi 
beynəlxalq iş qurmaq əvəzinə, məhdud bir məqsəd üçün edilir. 214 

 Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaşlıq prosesində toplanmış dəlil baxımından dəyərli faktlar 

Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq operativ əməkdaşlıq prosesində toplanmış (yardım üçün 
sorğulara cavab olaraq), yəni hüquqi yardım üçün sorğuların icrası zamanı alınmamış faktiki 
məlumatları məhkəmədə dəlil kimi qəbuletmə imkanını nəzərdə tutur. Bu, prosedur qayda əsasında 
edilir ki, məhkəmə və ya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən əldə edilmiş və mənbəyi heç bir şübhə 
doğurmayan sənədlər və onların əldə edilmə üsulu (xüsusən də, əgər bu, dəqiq şəkildə qanunla tələb 
olunursa, məhkəmə qərarı əsasında alınanlar) dəlil kimi istifadə edilə bilər. 

Beynəlxalq müqavilə əsasında digər bir ölkənin hüquq-mühafizə orqanları ilə Azərbaycan 
Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarının sorğusu ilə aparlan birgə gizli əməliyyat, elektron 
nəzarət, nəzarət altında çatdırılma nəticəsində toplanan informasiya da Azərbaycanda dəlil kimi 

                                                            
213 ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.20. 
214 Cernov, A.2009.İnsan alveri, prokurorlar və hakimlər. red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə strategiyalar: 
təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.347. 
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istifadə edilə bilər. 

İƏİT 2013 Hüquq-mühafizə orqanları arasında qarşılıqlı hüquqi yardım və əməkdaşlığın digər 
formaları. səh.12 

Bürokratik məsələlər, o cümlədən ləngimələr, dil problemləri və müxtəlif hüquq sistemləri 
problemlər yarada bilər.Təcrübədə çalışanlar QHY tələbini cinayət işlərində bir maneə hesab edirlər 
və istintaq tapşırıqları kimi hüquqi əməkdaşlıq üçün ənənəvi müddəalar uyğunsuz görünmüşdür. 215 
Prokurorlar İnterpol, Avrocast və SEPAG, habelə MDB-yə üzv-dövlətlərin Baş Prokurorluqları arasında 
hər hansı sazişlər kimi beynəlxalq platformalardan istifadəni nəzərdən keçirməlidirlər. Bu 
platformalar QHY-nin sürətləndirilməsinə, formal və qeyri-formal məsləhətlərin verilməsinə və 
yardımın göstərilməsinə və insan alveri ilə bağlı araşdırmalarda və qurbanların müdafiəsinə yardımın 
göstərilməsində kömək edə bilər. 

Qarşılıqlı hüquqi yardım (QHT) üçün sorğuların birbaşa ötürülməsi, danışıqların transsərhəd 
səviyyədə dinlənilməsinə icazənin verilməsi, gizli araşdırmalar və BİQ-lər beynəlxalq əməkdaşlıq üçün 
imkanları artırmışdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarşılıqlı Hüquqi Yardım üzrə Qeyri-Formal 
Ekspert İşçi Qrupunun Qabaqcıl Təcrübə  Araşdırmalarında qeyd olunmuşdur ki, əməkdaşlıq formal 
QHY sorğularına,  yardım üçün qeyri-formal sorğuları birbaşa ötürmək və təmin etmək imkanı ilə 
qeyri-formal polis kanalları, kommunikasiya mexanizmləri və ya BİQ-lər kimi alternativlərdən istifadə 
vasitəsilə sürətləndirilə bilər. 216 

Prokurorlar və hakimlər, həmçinin operativ əməkdaşlıq və hüquqi yardımın təmin edilməsi və 
alınması üçün GUAM-ın hüquqi çərçivəsindən istifadə edə bilərlər. 

GUAM-a üzv-dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları arasında operativ əməkdaşlıq üçün hüquqi çərçivə 
(…) və GUAM çərçivəsində çoxtərəfli sazişlər. 

• Terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və digər növ 
cinayətlərə qarşı mübarizədə GUAM-a üzv-dövlətlər arasında 20 iyul 2008-ci il tarixli Əməkdaşlıq 
Sazişi (25 avqust 2004-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir) və onun 4 dekabr 2008-ci il tarixli 
Protokolu; 

• Terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və digər növ 
cinayətlərə qarşı mübarizə üzrə GUAM-ın Virtual Mərkəzinin və GUAM-ın Dövlətlərarası 
İnformasiya İdaretmə  Sisteminin yaradılması haqqında 4 iyul 2003-cü il tarixli Saziş (8 oktyabr 
2004-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir);  

• GUAM-a üzv-dövlətlərin hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım 
və əməkdaşlıq haqqında 4 iyul 2003-cü il tarixli Saziş (Azərbaycan və Ukrayna üçün 06 iyul 2004-
cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir).  

Hüquqi çərçivə GUAM üzvlərinin müvafiq orqanları arasında bağlanmış ikitərəfli hökumətlərarası və 
idarələrarası müqavilələri də əhatə edir. 

İƏİT 2013 Hüquq-mühafizə orqanları arasında qarşılıqlı hüquqi yardım və əməkdaşlığın digər 
formaları. səh.7 

                                                            
215 Eyni mənbə. 
216 Dandurand, Y. 2012 Beynəlxalq əməkdaşlıq, red. Vinterdik.C. İnsan alverinin beynəlxalq xüsusiyyətlərinin, 
maraqlarının və Mürəkkəbliklərinin araşdırılması, səh.220 
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7.3 Qarşılıqlı hüquqi yardım 
İnsan alveri həqiqətən beynəlxalq ölçüyə malikdir və adətən, araşdırmalar digər yurisdiksiyalara 
doğru genişlənərək təqiblər üçün xaricdən əldə edilməli olan dəlillər tələb edir. Müxtəlif 
yurisdiksiyalar arasında informasiyanın alınması və mübadiləsi üçün əsas mexanizm onun QHY 
vasitəsilə edilməsidir. QHY cinayət prosesində istifadə üçün və ya araşdırmaya dəstək göstərmək 
üçün məktubda göstərilən dəlillərin alınmasında yardım üçün sorğu məktubu vasitəsilə edilir. QHY 
cinayət proseslərində və təqiblərlərdə hökumətlər arasında birbaşa formal yardımı təmin etmək və 
əldə etmək üçün dövlətlərin istifadə etdikləri bir prosesdir. Dövlətlərin bir-birilərinə verəcəkləri QHY-
nin dəqiq növü milli qanunlarda və beynəlxalq sazişlərdə göstərilir.217 

UNTOC-un “Qarşılıqlı hüquqi yardım” başlıqlı 18-ci maddəsində deyilir:  

1. İştirakçı dövlətlər, 3-cü maddədə qeyd olunduğu kimi, bu Konvensiya ilə əhatə olunan 
cinayətlərlə  əlaqədar istintaqda, cinayət təqibində  və  məhkəmə  araşdırmasında bir-birinə  ən 
geniş qarşılıqlı hüquqi yardım göstərir və əgər sorğu edən İştirakçı dövlətin 3-cü maddənin l(a) 
və  ya (b) bəndlərində  göstərilən cinayətin, təbiətcə  transmilli olmasına, o cümlədən bu cür 
cinayətlərə  dair zərərçəkmişlərin,  şahidlərin, gəlirlərin və  ya sübutların sorğu alan  İştirakçı 
dövlətin ərazisində olmasına, habelə bu cinayətin törədilməsində mütəşəkkil cinayətkar qrupun 
əlaqəsinin olmasına kifayət qədər  əsası varsa, onda onlar bir-birinə  qarşılıqlı  əsaslarla buna 
oxşar digər yardım göstərirlər. 

QHY ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrə və müvafiq müqavilələrin tam tətbiqinə təkan verən və 
müqavilə olmadıqda qarşılıqlı hüquqi yardıma imkan verən milli qanunvericiliyə əsaslanır. QHY-yə 
dəlillərin və ifadələrin götürülməsi, şahidlərin və şübhəli şəxslərin yerlərinin və özlərinin 
müəyyənləşdirilməsi, axtarışlar, əmlakın müsadirəsi, hüquqi sənədlərin icrası, cinayətdən gələn 
gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi və izlənilməsi, informasiyanın və dəlil hesab edilən əşyaların verilməsi, 
ekspert qiymətləndirmələri və ifadə vermək üçün məhbusların köçürülməsi aid edilə bilər. 218 

 

7.4 Ekstradisiya 
Ekstradisiya bir dövlətin (sorğu edən dövlət) digər dövlətdən (sorğu edilən dövlət) sorğu edən 
dövlətdə ona qarşı irəli sürülən ittihamların elan edilməsi və cəzanın tətbiqi üçün fərdin 
qaytarılmasını xahiş etdiyi bir prosesə verilən formal addır. Şəxs artıq məhkum olunduğu əmələ görə 
təqib oluna və ya məhkum oluna bilər, yaxud artıq təyin olunmuş cəzanı çəkə bilər. Bu, formal və 
müddəaların bir dövlətdən başqa dövlətlə fərqlənən və heç də eyni əməli əhatə etməyən 
müddəalarla çox vaxt müqaviləyə əsaslanan bir prosesdir. Dövlətlər, adətən, ən son müqavilələrdə 
ikili cinayət prinsipinin rəhbər tutulduğu çoxtərəfli və ikitərəfli ekstradisiya müqavilələrinə etibar 
edirlər. 219 Müqavilə olmadıqda, hüquqi əsas müvafiq dövlətlərin daxili qanunvericiliyi olur. 

                                                            
217 ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.33 
218 Dandurand, Y. 2012 Beynəlxalq əməkdaşlıq, red. Vinterdik.C. İnsan alverinin beynəlxalq xüsusiyyətlərinin, 
maraqlarının və Mürəkkəbliklərinin araşdırılması, səh.220 
219 Eyni əməl həm sorğu edən, həm də sorğu olunan dövlətlərdə cinayət əməli kimi təsbiq edildikdə və nəzərdə 
tutulan cəzalar müəyyən olunan həddən yuxarı olduqda. Bu yolla, orqanlar daima yeni əməlləri əhatə etmək 
üçün müqavilələri yeniləməli olmurlar. 
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Ekstradisiya, insan alverinə qarşı effektiv cinayət, ədliyyə fəaliyyətinin mühüm komponentidir. 220 Bir 
çox insan alveri hallarının transmilli xarakterdə olması onu göstərə bilər ki, esktradisiya uğurlu 
şəkildə təqib etmək üçün vacibdir. 

Kodos Litva Respublikasının Baş Prokurorluğuna qarşı: Ölkə Birləşmiş Krallıq 
Məhkəmə: Kraliça Məhkəmə Bölməsi: Məhkumetmə tarixi: 28 aprel 2010-cu il. 

İstismarın məqsədi: Cinsi istismar – ekstradisiya prosesləri. 

Baş Prokurorluq, müttəhimi, Litva Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147, 307 və 308-ci 
maddələrinə uyğun olaraq, başqa şəxsin fahişəliyindən qazanc əldə etməklə və başqa şəxsi 
fahişəliyə cəlb etməklə səkkiz qadın barəsində ümumilikdə 22 insan alveri cinayəti ilə bağlı ittiham 
irəli sürmək məqsədilə istəmişdir.  
 

İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasınının Qanununun “İnsan alveri ilə bağlı 
cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi” başlıqlı 29-cu maddəsində deyilir: 

“İnsan alverçiləri və insan alveri ilə bağlı əməllərin törədilməsində iştirak edən digər şəxslər 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə müvafiq olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, yaxud təyin 
edilmiş cəzanın icrası üçün xarici dövlətə verilə bilərlər”. 

 

7.5 Cinayət yolu ilə əldə olunan gəlirlər 
İnsan alveri cinayəti çox vaxtı nisbətən az riskli və yüksək gəlirli ola bilər. 221 

Prokurorlar və hakimlər insan alverinə görə məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərə qarşı ittiham irəli 
sürərkən effektiv strategiyalar tətbiq etməklə və insan alverindən gələn maliyyə gəlirlərini və ya 
vəsaitləri müəyyənləşdirməklə, onların üzərinə həbs qoymaqla və onları müsadirə etməklə bu riskləri 
artıra bilərlər.   

Dövlətlərə cinayət törətmək üçün istifadə edilən vəsaitləri və insan alverindən əldə olunan gəlirlərin 
üzərinə həbs qoymaq və onları müsadirə etmək imkanını vermək üçün xüsusi beynəlxalq əməkdaşlıq 
tədbirlərinin olması zəruridir. Beynəlxalq sərhədlər boyu cinayətdən əldə olunan vəsaitlərin 
qaytarılması qarşılıqlı hüquqi yardımın bir formasıdır.Beləliklə də, qarşılıqlı hüquqi yardıma tətbiq 
edilən qanunlar, prinsiplər, ilkin şərtlər və prosedurlar həm də cinayət əldə olunan gəlirlərin 
qaytarılmasına da şamil ediləcəkdir. 222 

UNTOC-un “Həbs və müsadirə” başlıqlı 12-ci maddəsində deyilir:  

“1. İştirakçı dövlətlər öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində aşağıdakıların: 

a)  bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən əldə olunan gəlirlər və ya dəyəri bu cür 
gəlirlərin dəyərinə müqabil olan əmlakın; 

b)  bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin törədilməsində istifadə olunan və ya onun 
törədilməsi üçün nəzərdə tutulan əmlakın, avadanlıqların və ya digər vasitələrin müsadi-
rə edilməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görürlər. 

                                                            
220 ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.109 
221 ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.91 
222 Eyni mənbə. p97. 
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UNTOC-un 12-ci maddəsində, həmçinin iştirakçı dövlətlərdən yekunda müsadirə edilmə məqsədilə 
əmlakların müəyyənləşdirilməsinə, izlənilməsinə, dondurulmasına və onların üzərinə həbs 
qoyulmasına imkan yaratmaq üçün tədbirlər görmək tələb olunur. UNTOC-un 13-cü maddəsi 
müsadirə məsələlərində beynəlxalq əməkdaşlıq prosedurlarını müəyyən edir və 14-cü maddə isə 
müsadirə prosesinin sonuncu mərhələsini, müsadirə edilmiş vəsaitlər üzərində sərəncam verməni 
tənzimləyir. 

Öz hüquqi vəzifələrini effektiv şəkildə yerinə yetirmək məqsədilə prokurorlar və hakimlər 
“cinayətdən əldə olunan gəlirlər” ifadəsi ilə nəyin əhatə olunduğunu dəqiq şəkildə bilməlidirlər. 
Burada, ümumiyyətlə, cinayətkar fəaliyyətdən əldə olunmuş hər hansı bir əmlak nəzərdə tutulur. 
Cinayətin “alətləri” dedikdə isə əməlin törədilməsində istifadə edilmiş əmlak və ya avadanlıq 
anlaşılır. 223 

“Cinayətdən əldə olunan gəlirlərə” aşağıdakılar aid edilə bilər. 

 Qurbanın xidmətlərindən və istismarından əldə olunan gəlirlər. 

 Qurbanlar tərəfindən ödənilən xərclər (məsələn, pasportların, vizaların alınması və ya daşınma 
üçün vasitəçilərin haqları). 

 Qurbanları daşımaq üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələri.  

 İstismarın baş verdiyi zavodlar, fahişəxanalar və ya qayıqlar kimi məkanlar. 

 Şəxsin bir insan alverçisindən digərinə “satılmasından” əldə olunan gəlirlər. 

 Əks halda istismar edilən şəxsə ödənilməli olan, lakin ödənilməmiş məvaciblərin məbləği. 

 İnsan alverinə şərait yaratmaq üçün hökumət məmurlarına ödənilən rüşvətlər. 

ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.91 

 

 

7.5.1 Qanunsuz vəsaitlərin leqallaşdırılması (çirkli pulların yuyulması)  
Qanunsuz vəsaitlətin leqallaşdırılması əleyhinə beynəlxalq rejim müxtəlif regional və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən çərçivənin və beynəlxalq standartların nəticəsidir. UNTOC-un 7-ci 
maddəsində qanunsuz vəsaitlərin leqallaşdırılması əleyhinə müddəalar vardır və həmin maddədə 
milli qanunların və təcrübələrin uyğunlaşdırıla bilinəcəyi bəzi standartlar da təklif olunur. Qanunsuz 
vəsaitlərin leqallaşdırılmasının qarşısını almaq və cinayətkar yolla əldə edilmiş vəsaitlərin və 
cinayətdən əldə edilən gəlirlərin izlənilməsinə, dayandırılmasına və müsadirəsinə şərait yaratmaq 
üçün hərtərəfli beynəlxalq rejim mövcuddur. 224 

                                                            
223 ASEAN İnsan alveri ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa dair əyani vəsait 2009, səh.91 
224 Skrier, F.2009 İnsan alveri, mütəşəkkil cinayətkarlıq və məlumatlar, red. Friesendorf, C. İnsan alveri əleyhinə 
strategiyalar: təhlükəsizlik sektorunun rolu, səh.221. 
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7.6 Qurbanların müdafiəsi 
UNTOC-un “Şahidlərin müdafiəsi” başlıqlı 24-cü maddəsində deyilir:  

“1. Hər bir  İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində, cinayət icraatında iştirak edən və  bu 
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair ifadə verən şahidlər barəsində və lazım 
gəldikdə,onların qohumları və onlara yaxın olan digər şəxslər barəsində ehtimal olunan 
qisasdan və ya hədə-qorxudan səmərəli müdafiənin təmin edilməsinə yönələn tədbirlər görür”. 

Cinayət prosesi zamanı qurbanlar özlərini müdafiə etmək üçün yaxud onların ifadə verməli olduqları 
dövlət lazımi müdafiəni təmin edə bilmədikdə bir dövlətdən başqa dövlətə gedə bilərlər. Prokurorlar 
və hakimlər, qurbanlara qarşı cinayətdə iştirak edənlər tərəfindən birbaşa hədələrə və təhdidlərə 
səbəb ola biləcək həm fiziki, həm də psixoloji mümkün təhlükələr barədə məlumatlı olmalıdırlar. Bu 
təhlükələr onların qohumlarına və ya onlara yaxın insanlara qarşı da ola bilər və bu, qurbanı cinayət 
prosesinin aparıldığı dövlətdən kənara getməsini və ya onun qohumlarının başqa bir dövlətdə 
müdafiə tələb etmələrini zəruri edə bilər. 

Qurbanları müdafiə ilə təmin etmək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq tələb oluna bilər. Qurbanların 
müdafiəsinə görə cavabdeh olan tərəflər qurbanın müdafiə olunduğu dövlətdəki müvafiq orqanlarla 
əməkdaşlıq etməli olacaqlar. Dövlətin daxili qanunvericiliyi buna icazə verdiyi və ya dövlətlər 
arasında ikitərəfli saziş olduğu halda, qurbanlar müdafiə ilə təmin edildikləri dövlətdən də ifadə verə 
bilərlər.  

 

 

7.7 Qurbanlara yardım və onların repatriasiyası  
Qurbanın repatriasiyası insan alveri ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın özünəməxsus aspektidir. 
Qurbanların effektiv müdafiəsi və sağ salamat şəkildə öz vətənlərinə qayıtmaları üçün əməkdaşlıq 
vacibdir. Buna görə də, təhlükəsiz repatriasiyaya imkan yaratmaq və qurbana repatriasiyadan sonra 
ifadə verməyə icazə vermək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq tələb olunur. 

İnsan alverinin qurbanları öz mənbə və ya digər dövlətə qayıtmaq və repatriasiya olunmaq üçün 
müraciət edə bilərlər. İnsan Alverinə dair Protokolun 8-ci maddəsində və AŞ Konvensiyasının 16-cı 
maddəsində hər ikisində bildirilir ki, qurbanın vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşamaq hüququ olduğu 
iştirakçı-dövlət, həmin şəxsin təhlükəsizliyinə lazımi diqqət yetirməklə, gərəksiz və ya əsassız 
ləngiməyə yol vermədən onun qayıdışına şərait yaratmalı və onu qəbul etməlidir. 

Qurbanın təhlükəsiz şəkildə repatriasiya olunmasını təmin etmə dövlət orqanları arasında 
əməkdaşlıq tələb edəcəkdir. Qurbanı qaytaran iştirakçı tərəf qurbanın təhlükəsizliyinə və “insan 
alverinin qurbanı olması faktı ilə bağlı hər hansı qanuni proseslərin” vəziyyətinə lazımi diqqət 
yetirməlidir. Qurbanın qayıdışı hüququ bərpa və kompensasiya almaq və beləliklə də, müvafiq 
məhkəmə proseslərində zəruri olduğu qədər iştirak etmək hüquqlarını təhlükə altına almamalıdır. 225 

                                                            
225 MSİEBM, 2006-cı il. Hakimlər və prokurorlar üçün insan alveri əleyhinə təlim materialı. Aİ-yə üzv-ölkələrdə, 
qoşulan və namizəd ölkələrdə biliklərin daxil edilməsi üçün sistem proqramı, səh.55 
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1-ci Əlavə.  Beynəlxalq hüquqi sənədlər 
Beynəlxalq sənəd Məqsəd Ratifikasiya / 

Qoşulma
BMT-nin Transmilli mütəşəkkil 
cinayətkarlıq əleyhinə Konven-
siyası (2000-ci il) 

Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını alma 
və onunla mübarizə işində əməkdaşlığı təşviq etmək 
(1-ci maddə) 

2003 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
“İnsan alverinin, xüsusən qadın 
və uşaq alverinin qarşısının 
alınması, aradan qaldırılması və 
cəzalandırılması haqqında" Pro-
rokolu (2000-ci il) 

a) qadınlara və uşaqlara xüsusi diqqət yetirərək, insan 
alverinin qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq; 
b) bu cür alverin qurbanları olan şəxslərə, onların insan 
hüquqlarına tam hörmət bəsləyərək müdafiə və 
yardım etmək; və c) bu məqsədlərin gerçəkləşməsində 
İştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək 
(2-ci maddə).

2003 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Transmilli mütəşəkkil cinayət-
karlıq əleyhinə Konvensiyasına 
əlavə olan Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının “Miqrantların quru, 
dəniz və hava ilə qaçaqmalçılığı 
əleyhinə” Protokolu (2000-ci il). 

Miqrantların qaçaqmalçılığının qarşısını almaq və 
onunla mübarizə aparmaq, habelə bu məqsədlərə nail 
olmaq üçün qaçaqmalçılıq yolu ilə başqa ölkələrə 
aparılmış miqrantların hüquqlarının müdafiəsi zamanı 
İştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək 
(2-ci maddə)  

2003 

Ümumdünya İnsan Hüquqları 
Bəyannaməsi (1948-ci il). 
 

Heç kim kölə vəziyyətində və ya asılı vəziyyətdə 
saxlanılmamalıdır: köləliyin və kölə ticarətinin bütün 
formaları qadağan edilir (4-cü maddə) 

1995 

Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edil-
məsi haqqında Konvensiya 
(1979-cu il)  

Qadın alverinin bütün formalarının və qadınların 
fahişəliyinin, istismarının qarşısını almaq üçün müvafiq 
tədbirlər görmək 

1995 

BMT-nin Köləlik əleyhinə Kon-
vensiyası  
(1926-cı il). 

Köləliyin anlayışı verilir “Köləlik - üzərində sahiblik 
hüququna aid olan səlahiyyətlərdən hər hansı birinin 
və ya hamısının həyata keçirildiyi şəxsin status və ya 
vəziyyətidir” (1-ci maddə).

1992 

Köləliyin, kölə ticarətinin və 
köləliyə bənzər halların ləğv edil-
məsi haqqında Əlavə Konvensiya 
(1956-cı il).   Konvensiya 

“Köləliyə bənzər halların”, o cümlədən borc asılılığının 
və qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyə yol verilən institutların 
və adətlərin anlayışı verilir. 

1996 

Bütün əməkçi miqrantların və 
onların ailə üzvlərinin hüquq-
larının qorunması haqqında Bey-
nəlxalq Konvensiya (1990-cı il)  

Konvensiya miqrantlar üçün insan hüquqlarından 
yararlanma ilə bağlı standartı müəyyən edir. O, 
iştirakçı-dövlətlərin, əməkçi miqrantlara və onların ailə 
üzvlərinə, onların miqrasiya statusundan asılı 
olmayaraq, tətbiq etməli olduqları minimum stan-
dartları müəyyənləşdirməyə çalışır.

1999 

İslamda İnsan Hüquqları haq-
qında Qahirə Bəyannaməsi 
(1990-cı il). 

(a) İnsanlar bərabər doğulurlar və heç kimin onları kölə 
etmək, alçatmaq, sıxışdırmaq və ya istismar etmək 
hüququ yoxdur və Qüdrətli Allahdan başqa heç kimdən 
asılılıq ola bilməz. (b) Köləliyin ən zərərli formalarından 
biri olmaqla müstəmləkəçiliyin bütün növləri tam 
qadağan olunur. Müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən 
insanların azadlığa və öz müqəddəratını təyinetməyə 
tam hüquqları vardır… 11-ci maddə. 
 

1990 

Uşaq hüquqları haqqında Kon- İştirakçı-dövlətlər uşaqlarla ticarət, uşaq fahişəliyi və 2002 
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vensiyaya əlavə olan Uşaq 
alverinə, uşaq fahişəliyinə və 
uşaq pornoqrafiyasına dair 
Fakültativ Protokolu (2000-ci il) 

uşaq pornoqrafiyasını bu Protokolda nəzərdə 
tutulduğu kimi qadağan edəcəklər (1-ci maddə) 

BMT-nin İnsan hüquqları və 
insan alverinə dair tövsiyə etdiyi 
prinsiplər və rəhbər müddəalar 
(2002-ci il). 

İnsan hüquqlarının primatlığı
1. İnsan alverinə məruz qalmış şəxslərin insan hü-
quqları insan alverinin qarşısını alma və onunla mü-
barizə və qurbanları qoruma, onlara yardımetmə və 
onları bərpa imkanları ilə təmin etmə üzrə göstərilən 
bütün səylərin mərkəzində olmalıdır. 

 

Cinayətin və səlahiyyətdən sui-
istifadənin qurbanları üçün 
ədalət mühakiməsinin əsas 
prinsiplərinə dair BMT Bəyan-
naməsi (1985-ci il). 

1.  Cinayətin və səlahiyyətdən sui-istifadənin qurban-
larının hüquqlarının bütün dünyada və effektiv şəkildə 
tanınması və onlara hörmətlə yanaşılmasını təmin 
etmək məqsədilə milli və beynəlxalq tədbirlərin görül-
məsinin zəruriliyini bir daha bəyan edir.

 

Beynəlxalq insan hüquqları 
hüququnun kobud şəkildə pozul-
masının və beynəlxalq huma-
nitar hüququn ciddi pozun-
tularının qurbanları üçün hüquq 
bərpa vasitələrindən yarar-
lanmaq və repatriasiya hüqu-
quna dair əsas prinsiplər və 
rəhbər müddəalar (2005-ci il). 

1. Müvafiq qanunlar toplusuna əsasən nəzərdə tutulan 
beynəlxalq insan hüquqları hüququna və beynəlxalq 
humanitar hüquqa hörmətlə yanaşmaq, hörmətlə 
yanaşılmasını təmin etmək və onları həyata keçirmək 
öhdəliyi aşağıdakılardan irəli gəlir:  
(a) Dövlətin qoşulduğu müqavilələr;  
(b) Beynəlxalq adət hüququ;  
(c) Hər bir dövlətin daxili qanunvericiliyi. 

 

 



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ - DƏRS VƏSAİTİ 
 

 148 

2-ci Əlavə. BƏT Konvensiyaları 
Konvensiya Məqsəd Ratifikasiya / 

Qoşulma 
BƏT-in Məcburi Əmək 
haqqında 29 nömrəli 
Konvensiyası (1930-cu il) (1 
may 1932-ci il tarixdən 
qüvvədədir)  
 
 

Məcburi Əməyin anlayışı verilir (2-ci maddə), 
dövlətlərdən onu cinayət əməli kimi təsbit 
etməyi tələb edir və istisnalar siyahısını özündə 
əks etdirir. Hər bir dövlətdən, ən qısa 
müddətdə, icbari və ya məcburi əməyin bütün 
formalarının ləğv edilməsini tələb edir. 

1992 

BƏT-in Məcburi Əməyin ləğvi 
haqqında 105 nömrəli Konven-
siyası (1957-ci il)  

29 nömrəli Konvensiyaya əlavədir və ona 
əsaslanır. Xüsusi sahələrdə icbari və ya məcburi 
əməyi qadağan etmək (1-ci maddə).  

2000 

BƏT-in Uşaq əməyinin ən ağır 
formaları haqqında 182 nömrəli 
Konvensiyası (1999-cu il) 

18 yaşadək olan bütün uşaqlar üçün köləliyin 
bütün formalarını və ya uşaq ticarəti və alveri, 
borc asılılığı kimi köləliyə bənzər adətləri … və 
fahişəlik məqsədi üçün uşaqları cəlb etməni və 
təklif etməni qadağan edir. (3-cü maddə). 

2004 

BƏT-in Məcburi Əməyin 
anlayışı ilə bağlı Ekspertlər 
Komitəsi  

Ekspertlər Komitəsi Məcburi Əmək haqqında 
29 nömrəli Konvensiyanın 2-ci maddəsini 
nəzərə alaraq, məcburi əməyin ünsürlərinin 
anlayışı ilə bağlı öz fikirlərini bildirir.  

Məlum deyil 

BƏT-in Daxili fəhlələr üçün 
münasib işə dair 189 nömrəli 
Konvensiyası (2011-ci il) 

Daxili fəhlələr üçün xüsusi müdafiə. O, əsas 
hüquqları və prinsipləri müəyyənləşdirir və 
dövlətlərdən daxili fəhlələr üçün münasib işi 
reallığa çevirmək məqsədilə bir sıra tədbirlər 
görməyi tələb edir. 

Ratifikasiya 
olunmayıb 

 



İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ- DƏRS VƏSAİTİ 

 149 

3-cü Əlavə. Avropa Konvensiyaları 
Sənəd Məqsəd Ratifikasiya / 

Qoşulma 
Avropa Şurası, İnsan 
hüquqlarının və əsas əsas 
azadlıqlarının qorunması 
haqqında Konvensiya 
(1950-ci il) 11 və 14 
nömrəli Protokollarla 
edilən düzəlişlərlə. 

4-cü maddə - Köləliyin və məcburi əməyin qadağan 
olunması.  
1. Heç kəs köləlikdə və ya asılılıqda saxlanılma-
malıdır. 
2. Heç kəsdən icbari və ya məcburi əməyə cəlb 
olunmamalıdır.  
3.  Bu maddənin məqsədləri üçün icbari və ya 
məcburi 
əmək» termini aşağıdakıları ehtiva etmir: 
(a) bu Konvensiyanın 5-ci Maddəsinin müddə-
alarına müvafiq olaraq həbsdə olan və ya belə 
həbsdən şərti azad edilmiş şəxsin adətən yerinə 
yetirməli olduğu hər hansı iş; 
(b) hərbi xarakterli hər hansı xidmət və ya hərbi 
xidmətdən əqidəyə görə imtina etmənin qanuni 
hesab edildiyi ölkələrdə məcburi hərbi xidmətin 
əvəzinə müəyyən edilmiş xidmət; 
(c) fövqəladə vəziyyət və ya əhalinin həyatı və 
rifahı üçün təhlükə yaradan fəlakət hallarında hər 
hansı məcburi xidmət; 
(d) adi vətəndaşlıq vəzifələrinin bir hissəsi olan iş 
və ya xidmət. 

2002 

Avropa Şurasının İnsan 
alverinə qarşı mübarizə 
haqqında Konvensiyası 
(2005-ci il).  

a) gender bərabərliyini təmin etməklə insan alve-
rinə qarşı mübarizə aparılması və onun qarşısının 
alınması; 
b) insan alveri qurbanlarının hüquqlarının qo-
runması, qurbanların və şahidlərin müdafiə edil-
məsi üzrə hərtərəfli çərçivənin işlənib hazırlanması, 
gender bərabərliyini təmin etməklə qurbanlara və 
şahidlərə kömək göstərilməsi, habelə səmərəli 
istintaqın və mühakimənin təmin edilməsi; 
c) insan alverinə qarşı mübarizəyə dair beynəlxalq 
əməkdaşlığın təşviq edilməsi (1-ci maddə) 

2010 

Aİ-nin Kibercinayətkarlıq 
haqqında Konvensiyası  

Kibercinayətkarlıq haqqında milli qanunları 
uyğunlaşdırmağa, belə cinayətlərin araşdırılmasını 
təkmilləşdirməyə və araşdırmalar üzrə əməkdaşlığı 
genişləndirməyə yönələn beynəlxalq müqavilə.  

2010 

Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı 
hüquqi yardım haqqında 
Avropa Konvensiyası və 
ona Birinci Əlavə Protokol 
(1959-cu il).  

Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın müd-
dəalarına uyğun olaraq, cəzası yardım haqqında 
sorğu edilən zaman sorğu edən Tərəfin məhkəmə 
orqanlarının cinayət yurisdiksiyası altına düşən 
cinayətlərə görə, cinayət təqibi məsələsində 
qarşılıqlı əsaslarla bir-birinə ən geniş hüquqi 
yardımın göstərilməsini öz öhdələrinə götürürlər. 

2003 

Ekstradisiya haqqında Av-
ropa Konvensiyası və Əlavə 
Protokollar (1960-cı ildə 

Şuranın üzvləri üçün məqbul olan ekstradisiya 
prinsiplərini müəyyən etmək. O, “Tərəflər arasında 
cinayət təqibi üçün və ya cəzasını çəkmək üçün 

2002 
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qüvvəyə minmişdir)  axtarılan şəxslərin ekstradisiyasını nəzərdə tutur. 
Konvensiya siyasi və ya hərbi əməllərə şamil 
edilmir və hər hansı tərəf öz vətəndaşlarını xarici 
ölkəyə verməkdən imtina edə bilər”. 

Zorakı cinayətlərin qurban-
larına kompensasiya haq-
qında Avropa Konvensiyası 
(1983-cü il).  

1.Digər mənbələrdən kompensasiya tam şəkildə 
olmadıqda, dövlət aşağıdakılara kompensasiyanın 
ödənilməsinə kömək etməlidir: 

a. qəsdən törədilən zorakılıq cinayəti ilə bilavasitə 
bağlı olan  ciddi bədən xəsarəti almış və ya sağlam-
lığına zərər dəymiş şəxslərə; 

b. belə cinayət nəticəsində vəfat etmiş şəxsin hi-
mayəsində olanlara. 

 2. Əməli törətmiş şəxsin təqib olunması və ya 
cəzalandırılması mümkün olmadıqda belə, aşağı-
dakı hallarda kompensasiya ödənilməlidir. 

1983 
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4-cü Əlavə. Azərbaycan Respublikasının insan alveri ilə mübarizəyə dair 
qanunvericiliyi 
İnsan alverinə dair qanunvericiliyə aşağıdakılar aiddir:  
 
 28 iyun 2005-ci il tarixdə qəbul edilmiş İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, 609-

İVQD nömrəli 19 aprel 2013-cü il tarixli Qanunla edilmiş düzəlişlərlə; 
 30 dekabr 2011-ci il tarixdə qəbul edilmiş Sosial xidmətlər haqqında Qanun;  
 Bir neçə qanunu əvəz etmiş və əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi 

statusuna, immiqrasiya və əmək miqrasiyasına dair müddəaların toplandığı 2 iyul 2013-cü il 
tarixli 713-İVQ nömrəli Qanunla qəbul edilmiş Miqrasiya Məcəlləsi;  

 11 dekabr 1998-ci il tarixdə qəbul edilmiş Cinayət cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin 
dövlət müdafiəsi haqqında Qanun. 

 
İnsan alverinə dair əlavə qanunvericiliyə aiddir:  
  
 "İnsan alveri qurbanları üçün xüsusi müəssisələrin yaradılması, maliyyələşdirilməsi, fəaliyyəti, 

habelə onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər 
Kabinetinin 203 nömrəli 9 noyabr 2005-ci il tarixli Qərarı;  

 "İnsan alveri qurbanlarına Kömək Fondu haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi haqqında 
Nazirlər Kabinetinin 68 nömrəli 12 yanvar 2006-cı il tarixli Qərarı; 

  “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 62 nömrəli 6 mart 2006-cı il tarixli Qərarı; 

  “İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin 
məbləğinin müəyyən edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin 152 nömrəli 17 iyun 2006-cı il 
tarixli Qərarı;  

 “İnsan alveri qurbanlarının insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis bölməsinə 
göndərilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 21 nömrəli 1 fevral 
2008-ci il tarixli Qərarı; 

 «İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydaları»nın təsdiq 
edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 123 nömrəli 11 avqust 2009-cu il tarixli Qərarı; 

 "İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi Qaydaları (indikatorları)"nın təsdiq edilməsi 
barədə Nazirlər Kabinetinin 131 nömrəli 3 sentyabr 2009-cu il tarixli Qərarı; 

 "İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sığınacaqda yerləşdirilməsi və saxlanılması 
Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 180 nömrəli 19 noyabr 2009-cu il 
tarixli Qərarı;  

 “İnsan alverinə səbəb olan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın təsdiq 
edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 81 nömrəli 20 may 2011-ci il tarixli Qərarı;  

 "İnsan alveri qurbanlarının repatriasiya Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər 
Kabinetinin 252 nömrəli 10 oktyabr 2013-cü il tarixli Qərarı.  

 Daxili İşlər Nazirliyinin 590 nömrəli 12 oktyabr 2007-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “İnsan 
alveri cinayətlərindən zərərçəkmiş şəxslərə, insan alverinin ehtimal olunan qurbanlarına və 
potensial qurbanlarına xidmət edən telefon qaynar xətt haqqında Nizamnamə”. 

 

GRETA 2014-cü il Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının Azərbaycan 
tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair hesabat, səh.12.   
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5-ci Əlavə. Azərbaycan Respublikasında qurbanlara yardım üzrə 
qanunvericilik və siyasət sənədləri 
 2009-2013-cü illər üçün İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı (6 fevral 2009-

cu il tarixdə qəbul edilmişdir);  
 28 iyun 2005-ci il tarixdə qəbul edilmiş İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Qanun; 
 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 123 nömrəli 11 avqust 2009-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi Qaydaları”;  
 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 131 nömrəli 3 sentyabr 2009-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş "İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi Qaydaları (indikatorları)"; 
 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 21 nömrəli 1 fevral 2008-ci il tarixli Qərarı təsdiq edilmiş 

“İnsan alveri qurbanlarının insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis bölməsinə 
göndərilməsi Qaydaları”; 

 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 203 nömrəli 9 noyabr 2005-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş "İnsan alveri qurbanları üçün xüsusi müəssisələrin yaradılması, maliyyələşdirilməsi, 
fəaliyyəti, habelə onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları";  

 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 62 nömrəli 6 mart 2006-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi Qaydaları”; 

 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 180 nömrəli 19 noyabr 2009-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş "İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sığınacaqda yerləşdirilməsi və saxlanılması 
Qaydaları";  

 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 68 nömrəli 12 yanvar 2006-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş "İnsan alveri qurbanlarına Kömək Fondu haqqında Əsasnamə"; 

 Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 152 nömrəli 17 iyun 2006-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin 
məbləğinin müəyyən edilməsi Qaydaları”. 
 

ATƏT 2010 Ehtiyacların Qiymətləndirilməsinə dair Hesabat. Azərbaycan Respublikasında insan 
alveri əleyhinə tədbirlər 
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6-cı Əlavə. Uşaq alverinə dair beynəlxalq sənədlər 
Sənəd Məqsəd Ratifikasiya ili 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Uşaq hüquqları haqqında Kon-
vensiyası və əlavə protokollar. 

Bütün uşaqlara və yeniyetmələrə (17 yaş və 
ondan aşağı) geniş hüquqlar verir.  
 

1992 

BƏT-in Uşaq əməyinin ən ağır 
formaları haqqında 182 nöm-
rəli Konvensiyası (1999-cu il) 

18 yaşadək olan bütün uşaqlar üçün köləliyin 
bütün formalarını və ya uşaq ticarəti və alveri, 
borc asılılığı kimi köləliyə bənzər adətləri … və 
fahişəlik məqsədi üçün uşaqları cəlb etməni və 
təklif etməni qadağan edir. (3-cü maddə). 

2004 

Uşaq alverinə, uşaq fahişə-
liyinə və uşaq pornoqrafiyasına 
dair Fakultativ Protokolu  

İştirakçı-dövlətlər uşaqlarla ticarət, uşaq fahi-
şəliyi və uşaq pornoqrafiyasını bu Protokolda 
nəzərdə tutulduğu kimi qadağan edəcəklər  

2002 

Avropa Şurasının Uşaqların 
cinsi istismardan və cinzi zora-
kılıqdan müdafiəsi haqqında 
Konvensiyası 

Mövcud standartların möhkəmləndirilməsi, ay-
dın və ümumi standartlar və anlayışlar müəy-
yənləşdirməklə, xüsusən də cinayət qanunu və 
digər müvafiq tədbirləri uyğunlaşdırmaqla bü-
tün uşaqlar üçün uzlaşdırılmış və bərabər 
müdafiəni təmin edir.  

Ratifikasiya 
olunmayıb. 

BƏT-in İşə qəbul üçün mini-
mum yaş həddinə dair 138 
nömrəli Konvensiyası: qanun-
vericiliyin tətbiqi və təcrübə. 

Uşaq əməyinin effektiv şəkildə aradan qal-
dırılmasını təmin etmək və məşğulluq və işə qə-
bul üçün minimum yaş həddinin tədricən qal-
dırılması üçün nəzərdə tutulmuş “milli siya-
sətin” həyata keçirilməsi. 

1992 
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7-ci Əlavə. Qurbanların müdafiəsi üzrə əsas prinsiplər 
Başlıca “zərər vurmama” prinsipinə əlavə olaraq, insan alveri qurbanları ilə etik rəftar üçün bəzi 
mühüm prinsiplər işlənib hazırlanmışdır. 
 
(a) İnsan hüquqlarına hörmət və onların qorunması. 
İnsan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusudur. Bütün yardım və müdafiə səyləri insan alveri 
qurbanının hüquqlarının bərpasına yönəlməlidir. 

(b) Məlumatlı şəkildə razılıq vermə 
İnsan alverinin qurbanına yardım qurbanın tam və məlumatlı şəkildə verdiyi razılıq əsasında 
olmalıdır. Alınmalı olan məlumatlı şəkildə verilmiş razılığa imkan yaratmaq üçün bütün müvafiq 
iştirakçıların, siyasətlərin və prosedurların izah olunması vacibdir. Heyət üzvləri qurbanla onların 
başa düşdüyü dildə ünsiyyət qurmaq imkanına malik olmadıqda, tərcüməçinin köməyini təmin 
etmək üçün bütün zəruri səylər göstərilməlidir. 
 
(c) Ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi 
İnsan alveri qurbanlarına xidmətlər gender, cinsi mənsubiyyət, yaş, əlillik vəziyyəti, rəng, sosial 
sinif, irq, din, dil, siyasi əqidə və ya digər vəziyyətlərə görə ayrı-seçkilik olmadan göstərilməlidir. 

(d) Konfidensiallıq və şəxsi həyatın toxunulmazlığı. 
Qurbanla bağlı bütün məlumatlarla qurbanın konfidensiallıq və şəxsi həyatın toxunulmazlığı 
hüququ nəzərə alınmaqla davranılmalıdır. Bütün təşkilatlar öz heyət üzvlərinin qurbana dair 
məlumatlarla məsuliyyətli şəkildə davranmalarını, qurbana dair məlumatları məlumatlı şəkildə 
razılıq vermə prinsipinə riyaət olunmaqla və “bilməsi tələb olunur” zəminində toplamalarını və 
bölüşmələrini təmin etməlidirlər. Heyət tərəfindən qurbanın konfidensiallıq və şəxsi həyatın 
toxunulmazlığı hüququnun pozulması ilə onların həyatının və digərlərinin həyatının risk altına düşə 
biləcəyini bilmə vacibdir.  
 
(e) Öz müqəddəratını təyin etmə və iştirak 
Qurbanın məlumatlı şəkildə öz seçimlərini etmə və qərarlar vermə hüququnu qəbul edərək, onlar, 
özlərinə aid qərarların qəbul edildiyi prosesdə mümkün qədər geniş iştiraka 
həvəsləndirilməlidirlər.  
 
(f) Fərdiləşdirilmiş rəftar və qayğı 
İnsan alveri qurbanlarının məruz qaldıqları bir çox ümumi halların olduğunu qəbul etməklə yanaşı, 
hamının ayrıca fərdlər olduğu da etiraf edilməlidir. Mədəni, gender və yaş fərqləri baxımından 
şəxsin bu cür fərdiliyi, habelə insan alverinə məruz qalarkən və ondan sonra bu şəxslərin 
üzləşdikləri vəziyyətlərdəki fərqlər də qeyd olunmalıdır. Təklif olunan qayğı mümkün qədər şəxsin 
ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. 
 
(g) Yenidən travmaya məruz qoymama. 
Emosional reaksiyanı oyandıqmaq üçün nəzərdə tutulan suallar verməklə insan alveri qurbanını 
yenidən travmaya məruz qoymamaq üçün səy göstərilməlidir.  
BMqT 2010, İnsan alveri əleyhinə təlim modulları: insan alveri köləliyin müasir formasıdır, səh. 38. 
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8-ci Əlavə. Xüsusi araşdırma üsulları 
1. Nəzarət. 

Nəzarətin məqsədi ya həmin şəxsi izləməklə və ya yaşayış yerindən məlumat əldə etməklə şəxs 
barəsində özəl məlumatın əldə edilməsindən ibarətdir. 

2. Gizli hüquq-mühafizə fəaliyyəti. 

Məqsəd, cinayətkar fəaliyyət barədə məlumat və informasiya əldə etmək məqsədilə cinayətkar 
roluna girmiş gizli polis əməkdaşından istifadə etməkdir. 

3. Gizli şəxs qismində məlumat mənbəyi. 

Cinayətkar fəaliyyət barədə məlumat və ya informasiya əldə etmək və ya bu məlumata və 
informasiyaya çıxış imkanı əldə etmək üçün istifadə məqsədilə, xüsusi polis müstəntiqinin təlimatı 
altında, hər hansı bir şəxs gizli şəkildə digər bir şəxslə əlaqə yaradır və saxlayır.  

4. Yoxlama üçün təklifi qəbul etmə 

Hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı özünü xidmətlərin potensial alıcısı və ya işçi kimi qələmə 
verməklə məlumat və ya informasiya əldə edir. Burada məqsəd vəziyyətin qurbanların istismar 
olunduğu vəziyyət olduğuna əmin olmaqdır. 

5. Nəzarət altında aparma. 

İnsan alveri əməliyyatında əməliyyatı izləyən polis müstəntiqləri əvəzinə qurbanların hərəkətinin 
nəzərdə tutulduğuna dair məlumat alındıqda, şəxsin nəzarət altında öz işini davam etdirməsinə 
imkan yaradılır. Qurbanlar və cinayəti törədənlər nəzarət altında saxlanılır və davamlı risk 
qiymətləndirməsi aparılır. Məqsəd, şəxsləri cəlb edənlərdən onların daşınmasına və istismarına 
görə məsuliyyət daşıyanlara qədər insan alverində iştirak etmiş bütün şəxslər barədə məlumat və 
informasiya toplamaqdır. 

6. Telefon danışıqlarının dinlənilməsi / ünsiyyətlə bağlı məlumatlardan istifadə 

Məlumat əldə etmək üçün əlaqə vasitələrinin qanuni şəkildə dinlənilməsi araşdırmada istifadə 
edilə bilən məlumat və ya informasiyanı təmin edə bilər.  
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9-cu Əlavə. Maliyyə bərpa vasitələri 
1. Qanunsuz vəsaitlərin leqallaşdırılması 

Daimi saxlamaq və ya başqa cinayətkar fəaliyyətlərə yönəltmək məqsədilə cinayətdən əldə olunan 
gəlirləri onların qanuni mənbədən olduğunu göstərmək üçün qanuni aktivlərə çevirmə prosesi. 

2. Mülki həbs qoyma. 

Cinayətkar fəaliyyətdən əldə olunduğuna və ya cinayətin törədilməsində istifadə edildiyinə 
inanmaq üçün əsaslı səbəb olduqda nağd vəsaitə həbs qoyma. Üzərinə həbs qoyulmuş vəsait 
sonra cinayət işində saxlanıla bilər. 

3. Müsadirə 

Cinayət əməlinə görə məhkum olunduqdan sonra cinayətkardan vəsaitlərin alınması.  

4. Əmlakın müsadirəsi 

Cinayətin törədilməsində istifadə olunan əmlaklar (məsələn, torpaq, nəqliyyat vasitələri, gəmilər 
və təyyarələr) üzərinə həbs qoyma. Bunlar sonra satıla bilər və vəsaitlər qurbanlara yardıma 
yönəldilə bilər. 

5. Vəsaitləri saxlama / dondurma. 

İnsan alverçisi olduğu güman edilən şəxsin vəsaitlərinin saxlanılması və ya dondurulması üçün hər 
hansı bir “satıla bilən” əmlakla əməliyyatları qadağan edən müraciət.  
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10-cu Əlavə. Kompensasiya hüququnun tətbiqinin təkmilləşdirilməsi üzrə 
ATƏT / DTİHİ-nin tövsiyələri226 
Hüquq-mühafizə orqanları, vəkillər, prokurorlar və məhkəmələr 

• İnsan alverinə məruz qalmış şəxslərə kompensasiya hüququ barədə onlar üçün uyğun dildə və 
vasitəçinin köməyi ilə məlumat verməklə bağlı polis və prokurorların üzərinə düşən öhdəliyi 
gücləndirmək. 

• Polis, hakimlər və prokurorlar üçün insan alverinə məruz qalmış şəxslərin hüquqları və bu 
hüquqların həyata keçirilməsində onların roluna (məsələn, dəymiş ziyana görə iddiaların 
hazırlanması, dəymiş ziyana dair dəlillərin toplanması, iddiaya proseslərdə lazımi şəkildə 
baxılmasını təmin etmə) dair təlimlər keçirmək. 

• Məmurlar tərəfindən istifadə olunması üçün, məsələn, bu hüquqların həyata keçirilməsini 
asanlaşdırmaq məqsədilə standart məlumat vərəqələri və ya anket sorğular formasında praktiki 
bələdçiləri və vasitələri hazırlamaq. 

• Hər bir peşə sahəsində və bütün peşələr boyu uyğun şəkildə tətbiqetməni təmin etmək üçün 
hüquqi və digər iştirakçılar üçün məlumat kitabçası. Aydın olmayan hüquqi statusla çoxlu sayda 
bələdçi sənədlərin buraxılmasına yol verməyin. Tətbiq edilmə imkanları ilə bir əsas sənədin 
olması faydalıdır və məmurların və eynilə qurbanların fikrini cəmləyə bilər. 

• İnsan alveri hallarının araşdırılması ilə məşğul olan xüsusi prokurorlar qrupunun faydalarını 
nəzərdən keçirin. 

• Hər bir prokurorluq orqanında ayrıca qurbanlara / şahidlərə dəstəyə görə cavabdehliyin olduğu 
bir vəzifə təsis edin (məsələn, ABŞ-da qurbanlar-şahidlər üzrə əlaqələndirici). 

• Məsələn, zərərin hesablanması ilə bağlı və bütün peşələrdə və onların arasında hüquqi 
inkişaflara və presedent hüququna dair informasiyanı bölüşmə yollarını inkişaf etdirin (məsələn, 
xəbət bülletenləri, mütəmadi toplantılar və ya vəkillər assosiasiyaları). 

• Cinayətlər barədə məlumat vermə və insan alveri qurbanlarına yardım göstərməni 
həvəsləndirmək məqsədilə, polis və ya prokurorluq orqanına müraciət etmiş tənzimlənməyən 
vəziyyətdə olan fərdlərin avtomatik olaraq immiqrasiya xidmətlərinə göndərilməməsini təmin 
edin. 

• Kompensasiyanın istənilməsi ilə bağlı həll yollarını tapmaq üçün birgə işləmək məqsədilə, 
vəkillər, insan alverinə məruz qalmış şəxslərə kömək edən QHT-lərlə və həmkarlar ittifaqları ilə 
daha çox şəbəkə yaratmalıdırlar. 

• Vəkillər, insan alverinə məruz qalmış şəxslərə yardım edərkən, iddiaların artırılmasını təmin 
etmək üçün mülki və əmək hüququndan yaradıcı şəkildə istifadə etmək üçün təlim, məsələn, 
digər hüquq sistemlərindən hüquqi biliklər və təcrübəyə, hüquqi əsaslandırma, mənbələrdən 
alınan dəlillərdən yaradıcı şəkildə istifadə etmə üzrə təlim keçməlidirlər. Vəkillərin peşəkar 
birlikləri (məsələn, vəkillər assosiasiyaları) həm mənbə, həm də təyinat ölkələrində insan alveri 
qurbanlarının hüquqları və kompensasiya ilə bağlı qanunvericiliyə dair öz biliklərini inkişaf 
etdirməkdə əvvəlcədən aktiv olmalıdırlar.  

                                                            
226 Bu, yalnız tövsiyələrin bir hissəsini əks etdirən siyahıdır. Taç siyahıya ATƏT / DTİHO-nin 2008-ci il üçün ATƏT 
regionunda insan alverinə və istismara məruz qalmış şəxslərə kompensasiya adlı şənədindən əldə etmək olar, 
səh.165-171. 
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• Vəkillər öz imkanlarını bir yerə toplamalı və insan alveri hallarına dair öz təcrübələrini 
bölüşməlidirlər və insan alverinə məruz qalmış şəxs xərcləri ödəmək iqtidarında olmadıqda öz 
köməklərini ödənişsiz şəkildə təklif etməlidirlər. 

ATƏT / DTİHO, 2008-ci il, ATƏT regionunda insan alverinə və istismara məruz qalmış şəxslərə 
kompensasiya, səh.166 
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