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Kitabda transmilli cinayətlərin xüsusi növü olan insan alveri
cinayəti beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin milli qanunvericilikləri
kontekstində

araşdırılıb.

İnsan

alveri

cunayətinin

anlayışı,

mahiyyəti, bu cinayətlə beynəlxalq və milli mübarizə, hüquqi
məsuliyyət məsələləri nəzəri və normativ aspektdən təhlil edilir.
Kitab insan alveri qurbanları ilə mübarizədə effektiv preventiv
vasitə

kimi

elektron

maarifləndirməyə

xidmət

etməklə,

hüquqşünaslar, o cümlədən beynəlxalq hüquq mütəxəssisləri və
ümumilikdə bu sahəyə maraq göstərən geniş oxucu kütləsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
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ÖN SÖZ

Müasir dünyada baş verən müxtəlif xarakterli
ictmiai-siyasi

proseslər,

epidemiyalar,

iqtisadi

insanlığı
böhran

sarsıdan
və

qlobal

kataklizmlər, müharibə və konfliktlərin, xüsusilə
2020-ci ildə ölkəmizə qarşı Ermənistanın hərbi
təcavüzünün və müharibə cinayətlərinin davam
etdiyi və bəşəriyyətin koronovirus pandemiyası ilə
mübarizə

apardığı

bir

məqamda

beynəlxalq

çinayətkarlıq yeni rakursda inkişaf edir. Bir sıra
məqamlarda isə bu şəraitdən istifadə edən
kriminal

elementlər

aktivləşir

və

öz

mənfur

niyyətlərini reallaşdırmağa cəhdlər edirlər. Daha
doğrusu,

bu

proseslərdən

öz

cinayətkar

məqsədləri üçün yararlanmaq və ya sui-stifadə
etmək

istəyən

xüsusi

kateqoriya

beynəlxalq

cinayətlər və yeni kriminal ünsürlər yaranır. Belə
transmilli

cinayətlərdən

biri

də

insan

alveri

cinayətidir. Qeyd olunmalıdır ki, insan alverinin
6

cinayət

hüquqi

tənzimlənməsi

məsələsinin

beynəlxalq və milli hüquqi aspektləri dövrün tələbi
kimi çıxış edir. Müasir dövrdə insan alveri ilə
mübarizənin səmərəli nəticələrinə nail olunması
üçün ilk növbədə beynəlxalq hüquq normaları və
dünyanın

müxtəlif

hüquq

sistemlərinə

malik

dövlətlərində insan alveri cinayətinin qanunvericilik
aspektindən araşdırılmasını və hüquq-mühafizə
orqanlarının bu cinayətlə mübarizə təcrübəsinin
müqayisəli təhlilini xüsusilə zəruri hesab edirik.
Buna görə də, bu kitabda dünyanın regional
hüquq coğrafiyası nöqteyi-nəzərindən qeyd olunan
transmilli cinayət əməlinin elmi-praktiki tədqiqatına
ABŞ, Avropa, Afrika, Cənub-Şərqi Asiya və Orta
Şərqin bəzi ölkələrinin insan alveri cinayəti ilə
mübarizə üzrə qanunvericiliyinin tətbiqi, habelə
məsələ ilə bağlı nəzəri problemlər də daxil olmaqla
bu ölkələrdə insan alverinə qarşı həyata keçirilən
institusional, inzibati və cinayət hüquqi təcrübəyə
və hər bir ölkədə tətbiq olunan standartlara, o
7

cümlədən istifadə

olunan terminlərin izahına

diqqət yetirəcəyik.
Bu mənada İ. Kozaçenko və E. Avdeeva
haqlı

olaraq

qeyd

edirlər

ki,

insan

alveri

formulunun qanunvericilik əsasında tənzimlənməsi
cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş ictimai
təhlükəli hüquqazidd hərəkətlərin düzgün hüquqi
qiymətləndirilməsindən ötrü lazımdır. Burada ən
əlverişli vasitə istifadə olunan terminlərin etimoloji
mənasını

nəzərə

almaqla

standartların

təkmilləşdirilməsidir.1
İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, insan alveri
cinayəti 21-ci əsrdə əksər dünya ölkələrində
müasir mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən ən
müxtəlif formalarda həyata keçirilən və maddi gəlir
əldə etmək məqsədilə törədilən ağır cinayətlərdən

1

Kozachenko, I., Avdeeva, E. Pressing issues of criminal
law regulation of human trafficking and use of slave labor.
Criminological Journal of Baikal State university of
economics and law, 4. 2012, p. 65
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biridir. Təsadüfi deyil ki, insan alveri cinayəti ilə
mübarizəyə müasir qlobal çağırışlardan biri kimi
yanaşan ABŞ Dövlət Departamenti hər il qeyd
olunan

cinayətlə

mübarizə

üzrə

dövlətlər

tərəfindən görülən işlərə dair hesabatlar dərc edir.
Bu qurum hesab edir ki, son illər əksər dövlətlər
insan alverinin bütün formalarını kriminallaşdıran
və kifayət qədər ağır cəzalar müəyyən edən
qanunlar

qəbul

etmiş,

qurbanların

həyatına

münasibətdə müdafiə xarakterli, habelə digər
preventiv tədbirlər görmüşlər. 2 Bu gün dünyanın
müxtəlif

ölkələrinin

qaunvericiliklərində

bu

beynəlxalq cinayət - insan orqanlarının alqısatqısı, qadınlarıncinsi

istismarı, uşaq alveri,

qanunsuz məcburi əmək və s. formalarda təsbit
olunmuşdur. Müasir qanunvericiliklər insan alveri
cinayətinin

hədəfləri

sırasına

2

müxtəlif

dünya

Trafficking in Persons (TIP) Report, June
2016.https://www.state.gov/documents/organization/258876
.pdf
9

ölkələrində yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq kişi
və qadınları, o cümlədən uşaqlar və azyaşlı
qızları, habelə aldadılma, dələduzluq, hədə qorxu,
zorakılıq və qaçırılma üsullarının tətbiq olunduğu
müxtəlif kateqoriyaya məxsus həssas qrupları aid
edir.
BMT Baş Assambleyasının 2015-ci ildə 70ci sessiyasında yaxın illərdə qlobal miqyasda
yoxsulluğun

aradan

qaldırılması,

sülhün

və

bərabərliyin bərqərar olmasına və gələcəkdə ətraf
mühitin qorunmasına dair səylərini birləşdirmək
məqsədilə qəbul edilmiş “2030 - Davamlı İnkişaf
Gündəmi”ndə

17

davamlı

inkişaf

məqsədləri

sırasına insan alverinə qarşı mübarizə üzrə vahid
elementləri

birləşdirən

üç

məqsəd

daxil

edilmişdir.3

3

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformin
gourworld
10

Ümumiyyətlə, son dövlər dünyada miqrasiya
proseslərinin

sürətli

inkişafı

insan

alveri

ilə

transmilli mübarizəni də şərtləndirmişdir.
Ona görə də, biz bu kitabda müxtəlif
dövlətlərin qanunvericilikləri nəzərə alınmaqla, bu
cinayətə kompleks yanaşaraq, insan alverinin
anlayışı, mahiyyəti, hüquqi məsuliyyət və bu
hüquqazidd əməlin əsas xüsusiyyətlərini nəzəri və
normativ aspektdən təhlil edəcəyik.
Müəllif vəsaitin ərsəyə gəlməsində əməyi
şəxslərə,

olan

dəstəyinə

görə

xüsusilə

göstərilən

Azərbaycan

maliyyə

Respublikasının

Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasına və kitabın elektron çapını
məqbul hesab etdiyinə görə Daxili İşlər Nazirliyinə,
elmi

rəyə

görə

Ədliyyə

Nazirliyinin

Ədliyyə

Akademiyasına, habelə təşkilati məsələlərə görə
Avropaya

İnteqrasiya

Mərkəzinə

bildirir.
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təşəkkürünü

I FƏSİL
BEYNƏLXALQ HÜQUQDA İNSAN ALVERİ:
NƏZƏRİ VƏ NORMATİV HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR.
1.1. Beynəlxalq hüquqda insan alveri cinayətinin
anlayışı və elmi konsepsiyalar.
1.2. İnsan alveri cinayəti üzrə müasir beynəlxalq
hüquqda qüvvədə olan beynəlxalq normalar.
1.1. Beynəlxalq hüquqda insan alveri
cinayətinin anlayışı və elmi konsepsiyalar.
İnsan alveri cinayətinin mahiyyəti və onunla
mübarizə məsələlərinin araşdırılması zamanı ən
mühüm

nəzəri

problemlərdən

və
biri

konseptual
bu

transmilli

əhəmiyyətli
cinayətin

anlayışının verilməsidir. Çünki, dünyanın müxtəlif
hüquq sistemlərinə və ayrı-ayrı ölkələrinin milli
qanunvericiliklərinə diqqət yetirdikdə insan alveri
fenomeninə münasibətin birmənalı olmadığı, o
cümlədən insan alverinin anlayışı və növləri
12

arasında müəyyən fəqliliklərin olduğunu görmək
mümkündür.
Bununla əlaqədar tanınmış hüquqşünas
alim A.B.Bekmaqambetov qeyd edir ki, insan
alveri kompleks, çoxtərəfli bir fenomen olub, öz
təbiəti

və

parametrləri

baxımından

dialektik

cəhətdən vahid multidisiplinar yanaşma tələb edir.
O yazır ki, "İnsan alveri" və "insan alveri ilə bağlı
cinayətlər" və onların tərkib elementləri (cinayət
tərkibi) və tam tərkibi (insanların istismarına
yönəlmiş

ümumi

xüsusiyyətləri)

arasındakı

qarşılıqlı əlaqə terminlərinin doktrinal, hüquqi və
məhkəmə təfsirlərinin unifikasiyası problemi açıq
qalmaqdadır. 4 Qeyd olunan fikirlərə şərik çıxaraq
vurğulamaq lazımdır ki, insan alveri cinayəti və
bununla bağlı anlayışlar beynəlxalq hüquqda,
həmçinin milli hüquqi implementasiya baxımından
4

Bekmagambetov A.B. Crimes Related to Human
Trafficking: Nature, Parameters, Legislative Counter Tools,
Asian Social Science; Vol. 11, No. 7; 2015, c 157.
13

hal hazırda inkişaf mərhələsində olan proses
hesab edilir.
İnsan alverinə hüquq sferasında diqqət
yetirilməklə bu termin köləlik və “köləliyə bənzər”
praktikalar, o cümlədən məcburi köləlik və məcburi
əmək termininlərini əvəz etməklə istifadə edilir.
2000-ci ilin 15 dekabrında Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Məclisi BMT-nin İnsan Alverinə
dair Protokolu, əsasən “Palermo Protokolu” kimi
tanınan

İnsan

dayandırılması

Alverinin
və

qarşısının

alınması,

cəzalandırılması

Protokolunu 5 qəbul etdi. Bu sənəd beynəlxalq
standartlara uyğun olduğu üçün insan alveri ilə
qlobal səviyyədə mübarizədə digər dövlətlərə də
tövsiyə edilir. Beynəlxalq hüquq insan alverinin
qurbanları ilə o baxımdan əlaqəlidir ki, insan alveri

5

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, supplementing
the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime, https://treaties.un.org
14

cinayətləri iki və daha çox ölkədə baş verə bilər,
işəgötürənlər və insan alveri qurbanları ticarət
məqsədləri üçün başqa ölkələrə göndərilə bilərlər.6
İnsan alveri qlobal xarakterə malik olduğu
üçün

beynəlxalq

səviyyədə

ona

ümumqəbul

olunmuş anlayış verilməklə, onun tərkib ünsürləri
müəyyən olunur. Bununla yanaşı, onun müxtəlif
formaları və növləri müəyyən edilir, milli və ya
transmilli cinayət olduğu aşkarlanır.
İnsan alveri özünün müasir formasında
qlobal miqrasiyanın dinamikası ilə ayrılmaz şəkildə
əlaqəli olan və bununla formalaşan bir hadisədir.
Bir

çox

qanunlarının

təyinat
və

ölkələrində
siyasətinin

immiqrasiya
sərtləşdirilməsi

beynəlxalq miqrasiya üçün qanuni imkanların
azalmasına

gətirib

çıxararaq

miqrant

qaçaqmalçılığına çox münbit mühit yaratmışdır.
6

Human
Trafficking
and
International
Law,
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1understanding-human-trafficking/14-human-traffickinglaws/international-law/
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Araşdırma

onu

göstərir

məhdudlaşdırılmasına

ki,

önəm

immiqrasiyanın
verilən

tədbirlər

miqrantların müdafiəsizliyini artıra və sui-istifadə
hallarına şərait yarada bilər. Bu gün insan alveri
bütün dünyada, o cümlədən Avropada əsas
problemlərdən biridir.

Hər

il

minlərlə adam,

əsasən, qadınlar və uşaqlar, ya öz ölkələrində, ya
da

xaricdə

seksual

istismar

və

ya

başqa

məqsədlərlə insan alverinin qurbanı olurlar. İnsan
alveri əleyhinə fəaliyyət bütün dünyada diqqət
mərkəzindədir,

çünki

o,

insan

hüquqları

və

demokratik cəmiyyətlərin fundamental dəyərləri
üçün təhlükə yaradır. İnsan alveri keçmişdə bütün
dünyada geniş yayılmış qul alverinin müasir
formasıdır. İnsanlara alınıb-satıla bilən bir əşya
kimi baxılır, onlar əsasən seks sənayesi, eləcə də
kənd təsərrüfatı sahəsində tər tökməyə, qəpikquruşa,
işlərə

çox vaxt isə tamamilə pulsuz məcburi
cəlb

edilirlər.

müəyyənləşdirilənlərin

Alver

qurbanı

əksəriyyəti
16

kimi

qadınlardır,

lakin bəzən kişilər də alver qurbanına çevrilirlər.
Bundan əlavə, zərər çəkənlərin çoxu gənclərdir,
bəzən

isə

İnsan

uşaqlardır.

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 mədəni dəyərin olmaması, gender
bərabərsizliyi

və

qadınlara

qarşı

zorakılıq,

münaqişə və münaqişədən sonrakı vəziyyətlər,
sosial

inteqrasiyanın

məşğulluğun,

olmaması,

imkanların,

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,
17

orqanların çıxarılması üçün istismar edilir, yaxud
insan alverinin meydana çıxan digər formalarına, o
cümlədən

şəkildə

mütəşəkkil

dilənçilik,

müavinətlərlə dələduzluq, ev köləliyi və məcburi
nikah kimi hallara cəlb olunurlar. İnsan alveri həm
milli, həm də transmilli xarakter daşıyır. İnsan
alveri, eyni zamanda, fərdi səviyyədə təsirə
malikdir və qurbanların sağlamlığına və rifahına
təsir göstərə bilər. O, korrupsiyaya səbəb olur,
qanunun aliliyini zəiflədir və təhlükəsizliyi təhlükə
altına alır. İnsan alverinin nisbətən aşağı riskləri
və böyük gəlirlər, cinayətkarları digər, daha riskli
cinayətkar əməllərə deyıl, məhz İnsan alverinə
meylləndirir.
ABŞ Dövlət Derpartamenitinin 2020-ci il
üçün hesabtında qeyd olunur ki, 20 ildir ki, İnsan
Alveri

Hesabatı

(TIP

Report)

ABŞ-ın

insan

alverinin qlobal bir cavab tələb edən qlobal bir
təhlükə olduğuna inandığını nümayiş etdirir. İnsan
alveri cinayətkarları 25 milyona yaxın insanı təməl
18

azadlıq hüquqlarını inkar edir, kölə vəziyyətdə
yaşamağa və istismarçı qazancları üçün zəhmət
çəkməyə məcbur edirlər. Bu hesabat insan
alverçilərinin

təqibini

artırmaq,

insan

alveri

qurbanları üçün qurban mərkəzli və travma
məlumatlı qoruma təmin etmək və bu cinayətin
qarşısını almaq üçün lazım olan məlumatlarla
hökumətləri silahlandırır. İnsan alverinə qarşı
mübarizən hər zaman aktual olsa da, COVID-19
pandemiyasının nəticələri bütün maraqlı tərəflərin
mübarizədə hər zamankindən daha çox birlikdə
çalışması zərurətini artırdı. İnsan alverçilərinin ən
həssas insanları ovladığını və onları istismar
etmək

üçün

imkanlar

axtardığını

bilirik.

Pandemiyanın yaratdığı qeyri-sabitlik və kritik
xidmətlərə çatışmazlıq insan alverçiləri tərəfindən
istismara məruz qalan insanların sayının sürətlə
artdığını göstərir.7

7

2020 Trafficking in Persons Report, https://www.state.gov
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi (UNODC) 2019cu ilin əvvəlində İnsan Alverinə dair son Qlobal
Hesabatında bildirir ki, hər iki ildən bir hazırlanan
Hesabat 142 ölkəni əhatə edir və qlobal, regional
ərazilərdə və milli səviyyələrdə insan alverinə
ümumi baxışı təqdim edir. 2014-2016-cı illər
arasında aşkar edilmiş insan alveri faktrlarına
əsaslanır və bu cinayətlə mübarizə üzrə BMT-nin
Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq ilə bağlı
fəaliyyəti gücləndirir.8
Qeyd edək ki, 2009-cu ildə yalnız 26 ölkədə
insan alveri

hadisələri

haqqında

məlumatları

sistematik şəkildə toplayan və yayan qurum var
idisə, 2018-ci ilə qədər isə bu rəqəm 65-ə
yüksəlmişdir.

8

Global Report on Trafficking in Persons 2018,
https://globalinitiative.net/
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Hər il on minlərlə insan istismara məruz
qalır və bu artan templə davam edir. Baymayaraq
ki, Davamlı İnkişaf Məqsədlərini qəbul edərək
qlobal cəmiyyət 2025-ci ilədək uşaq əməyinə,
2030-cu ilədək məcburi əməyə və insan alverinə
son qoymağı öhdəsinə götürmüşdür.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) son
hesablamalarına görə, qlobal tədarük zəncirləri
daxil olmaqla 152 milyon uşaq uşaq əməyində, 25
milyon böyük və uşaq məcburi əməyə cəlb
edilmişdir. Hədəflərə çatmaq üçün hökumətlər, iş
yerləri, maliyyə sektoru və vətəndaş cəmiyyəti bu
insan hüquqları pozuntularının əsas səbəblərini və
müəyyənedicilərini aradan qaldırmaq üçün güclü
addım atmalıdır.9

9

Ending child labour, forced labour and human trafficking
in global supply chains, https://www.ilo.org
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Birləşmiş

Millətlər

Təşkilatının

Uşaq

Fondunun (UNICEF) hesablamasına görə silahlı
qarşıdurmadan

təsirlənən

ölkələrdə

təhlükəli

işlərin görülmə halı dünya səviyyəsindən 50%
yüksəkdir. Hər 10 uşaqdan biri - təxminən 152
milyon uşaq əməyinə cəlb olunur, bunların demək
olar ki yarısı təhlükəli şəraitdə işləyir. 30 milyon
uşaq doğulduqları ölkədən kənarda yaşayaraq
cinsi istismara və digər işlərə görə insan alverinə
məruz qalma riskini artırır. 2025-ci ilə qədər,
təqribən 121 milyon uşaq, 52 milyon davamlı
təhlükəli iş ilə uşaq əməyinə cəlb edilmə ehtimalı
var.10 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. BƏT-in hesablamasına
görə məcburi əməyə məruz qalanların 40 -50 faizi
10

Child labour, https://www.unicef.org/protection/childlabour
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18 yaşınadək olanlardır.
qalanların

insan

İnsan alverinə məruz

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

təsirinnəzərə 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.
23

İnsan
baxımdan

alveri
az

cinayəti

işlənmiş

bir

elmi

konseptual

mövzu

olmasına

baxmayaraq son illər bu sahədə həm beynəlxalq
təşkilatlar müstəvisində, həm milli

dövlətlərin

dövlət və qeyri-hökümət təşkilatları çərçivəsində
kifayət qədər çoxsaylı təlimlər vasitəsilə biliklər
yayılmaqdadır. Ona görə də biz ilk növbədə insan
alveri cinayətinin anlayışına universal və regional
sənədlər kontekstində nəzər yetirilməsini zəruri
hesab edirik.
1.2.

İnsan

alveri

cinayəti

üzrə

müasir

beynəlxalq hüquqda qüvvədə olan beynəlxalq
normalar.
İnsan alveri cinayəti üzrə müasir beynəlxalq
hüquqda qüvvədə olan beynəlxalq normaları şərti
olaraq iki növə ayırmaq olar: universal və regional
normalar. İnsan alverinin transmilli cinayət olaraq
ilk anlayışı universal müqavilə olan BMT-nin İnsan
alverinin,

xüsusən

qadın
24

və

uşaq

alverinin

qarşısının

alınması,

aradan

qaldırılması

və

cəzalandırılması haqqında 2000-ci il Protokolunun
3-cü maddəsində verilmişdir.

11

Burada insan

alverinə aşağıdakı anlayış verilir:
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
düşülür.

İstismar

ən

və ya alınması başa
azı

digər

şəxslərin

fahişəliyinin istismarını və ya cinsi istismarın digər
formalarını, məcburi əməyi və ya xidmətləri,

11

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, supplementing
the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime, https://treaties.un.org
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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.
Palermo Protokolunda verilən tərif bir sıra
məqamları

etibarilə

mübahisəli

olmuşdur.

Xüsusilə, fahişəliyi insan alveri cinayətinin tərkib
elementini təşkil etməsi və fahişəliyi iş əməyi
hesab edənlər arasında cinsi sənayenin insan
26

alverinin baş verdiyi bir sektor olaraq qəbul
edərək, böyük bir mübarizə və mübahisə mövzusu
olmuşdur. 12 Lakin qeyd olunanlara baxmayaraq,
bu sənəd insan alveri cinayətinin anlayışı və tərkib
elementlərinin

aydınlaşdırılması

baxımından

mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Bundan sonrakı mərhələdə insan alveri
cinayətinin

regional

səviyyədə

hüquqi-nəzəri

əsaslarının Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında 16 may 2005-ci il tarixli (1
fevral

2008-ci

ildə

qüvvəyə

minib)

Varşava

Konvensiyasında (Azərbaycan 11 may 2010-cu
ildə bu sənədi ratifikasiya edib) təsbitinin şahidi
oluruq. Həmin Konvensiyanın 4-cü maddəsində
qeyd olunur: “a) "İnsan alveri" dedikdə, hədəqorxu və ya zor tətbiq etməklə, yaxud başqa cür

12

European Platform Against Trafficking in Human Beings,
http://lastradainternational.org/human-trafficking/legalframework/united-nations
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məcbur etməklə, qaçırma, dələduzluq və ya
aldatma yolu ilə, vəzifədən və ya şəxsin köməksiz
vəziyyətindən süi-istifadə etməklə və yaxud pul və
ya digər maddi vəsaitlər vermək və ya almaqla hər
hansı bir şəxsdən onun himayəsində olan şəxs
barəsində
məqsədləri

razılıq
üçün

almaqla,
cəlb

şəxslərin

edilməsi,

istismar

daşınması,

ötürülməsi, gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi başa
düşülür. İstismar dedikdə, ən azı, başqalarını
məcburi fahişəliyə cəlbetmə və digər cinsi istismar
formaları, məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik,
daxili orqanların çıxarılması və buna bənzər
əməllər nəzərdə tutulur.”13
Qeyd olunan Konvensiyada digər anlayışlar
demək olar ki, Palermo Protkolu ilə mahiyyətcə
eynilik təşkil edir.

13

Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings. Adopted by the Council of
Europe on 16 May 2005 (entered into force on 1 February
2008). https://ec.europa.eu/
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Vurğulamaq lazımdır ki, Avropa Şurasının
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.
Bununla yanaşı, insan alveri ilə bağlı
regional
dilənçiliyi

əsaslı
və

Aİ-nin

2011/36/EU

cinayətkar

fəaliyyəti

Direktivi
istismarın

formaları kimi əhatə etmişdir. Bəzi ədəbiyyatlarda
insan alverinin beynəlxalq anlayışı ilə bağlı
tənqidlər olmuş 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
29

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.
İnsan

alveri

ilə

bağlı

qanunvericilik

tədbirlərinin görülməsinin zəruriliyi ilə bağlı BMTnin

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”.14
Palermo

Protokoluna

qoşulan

bütün

dövlətlər, 5-ci maddəyə əsasən, insan alverini ya
bir cinayət əməli kimi, ya da ən azı bu anlayış

14

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, supplementing
the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime, https://treaties.un.org
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altına düşən bütöv davranışı əhatə edən cinayət
əməllərinin birləşməsi kimi cinayət qanuna daxil
etməlidirlər. Bütün dövlətlərin insan alverinə qarşı
hərtərəfli tədbirlərin görülməsini təmin edən milli
qanunvericilik çərçivəsinin işlənib hazırlanması
vacibdir. Konvensiyasının 18-ci maddəsində bu bir
daha qeyd olunur və deyilir ki, “hər bir iştirakçıdövlət, Konvensiyanın 4-cü maddəsində nəzərdə
tutulan davranış qəsdən törədildiyi təqdirdə, onun
cinayət əməlləri kimi müəyyənləşdirilməsi üçün
zəruri ola bilən qanunvericiliyi qəbul etməlidir”.
Cinayət əməlləri kimi müəyyənləşdirmək
öhdəliyi birbaşa “insan alveri” anlayışı ilə bağlıdır.
Buna görə də bu anlayış Protokolu tətbiq etməyə
yönələn qanunvericilikdə önəmli yer tutur. İnsan
alveri anlayışı üç tərkib ünsürdən ibarətdir və
Protokolun pozulması hallarında bu ünsürlərdən
hər biri olmalıdır. Bu ünsürıər aşağıdakılardır: 1)
Şəxsin cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi,
gizlədilməsi və ya alınması fəaliyyəti (fəaliyyət –
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nəyin edildiyidir). 2) Vasitələr: güc tətbiq etmək
hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya digər
formalarda məcburetmə, oğurlama, dələduzluq,
aldatma, səlahiyyətdən və ya zəiflik vəziyyətindən
suiistifadə yolu ilə, yaxud da digər şəxsə nəzarət
edən ödəniş və ya mənfəət verməklə və ya
almaqla (vasitələr – bunun necə edilməsidir). 3)
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).
Palermo

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. Anlayışın ilk
komponenti, “fəaliyyət” ünsürü bir hissədir və uşaq
alveri olduğu halda, insan alveri əməlini təşkil
edən

yeganə

hissəsidir.
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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

vasitələrdən biri

yaxud

nəzərdə

tutulan

vasitəsilə mümkün olduqda)

istismara səbəb olacağını bilir. Buna görə də insan
alveri səciyyəvi və ya xüsusi niyyətin olduğu bir
cinayətdir (xüsusi niyyətli).
İnsanların oğurlanma və onların seksual
zəmində istismarı faktlarının sayı isə ildən-ilə
artmaqdadır.
İnsan alverinin beynəlxalq səviyyədə qəbul
edilmiş

“uşaq”

anlayışı

qurbanların

müəyyənləşdirilməsinə və müdafiə olunmasına
imkan yaratmaq və insan alverçilərinin təqib
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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: (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. 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
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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.
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.
Ədəbiyyatlarda uşaq alverinə aşağıdakı
faktorların səbəb olduğu vurğulanır.
1) Yoxsulluq və işsizlik. Əsasən insanlar
kasıbçılıq

və
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işsizlikdən

qurtulmaq

məqsədi ilə uşaq əməyindən istifadə
edirlər.

Bir

çox

hallarda

valideynlər

uşaqlarını girov qoyur və yaxud satırlar.
2) Təhsilin aşağı səviyyədə olması
3) Qadının cəmiyyətdə rolunun azaldılması
4) Uşaq alveri risklər və həssas məqamlar
5) Ailə səviyyəsində risklər:
6) Valideynlərin

itirilməsi

və

böyüklərin

dəstəyindən məhrum olma
7) Məişət zorakılığı: məişət zorakılığından
əziyyət

çəkən

uşaqlar

evdən qaçıb

küçələrdə yaşayır və bu halda istismar,
zorakılıq və insan alverinə məruz qalma
riski yüksəkdir.
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
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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
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edir. 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 qeyristabillik aiddir. 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
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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. “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
şəraitlərini

təxminən

80

yaxşılaşdırmaq

faizi
istəyini

öz

yaşayış

mühacirətə

getmələrinin əsas səbəbi kimi göstərmişdir.
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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
Tələbi

xarakter

azaltmaq

üçün

maddəsində deyilir:
qadınların

və

alır.

AŞ

Konvensiyasının

tədbirlər

adlı

6-cı

“İnsanların, xüsusilə də

uşaqların
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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”.
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II FƏSİL
İNSAN ALVERİ İLƏ MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ
XARİCİ ÖLKƏLƏRİN QANUNVERİCİLİYİ VƏ
PRAKTİKASI.
2.1. Xarici ölkələrdə insan alveri ilə mübarizənin
xüsusiyyətləri.
2.2.

ABŞ

qanunvericiliyində

insan

alveri

ilə

mübarizə.
2.3.

Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrində insan alveri

ilə mübarizənin hüquqi məsələləri.
2.3.1. Fransa.
2.3.2. İtaliya.
2.3.3. Almaniya.
2.4. Türkiyədə insan alveri ilə mübarizənin hüquqi
xüsusiyyətləri
2.5.

Çin

Xalq

Respublikasının

(ÇXR)

qanunvericiliyində insan alveri üzrə normalar və
milli təcrübə.
2.6. Yaponiya qanunvericiliyi və təcrübəsi
2.7. Filippin və Banqladeş təcrübəsi
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2.8. Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) insan
alveri ilə mübarizə məsələləri.
2.1. Xarici ölkələrdə insan alveri ilə
mübarizənin xüsusiyyətləri
XXI əsrdə dünyadakı qlobal elmi-texniki,
habelə miqrasiya proseslərinin sürətli

inkişaf

dinamikası insan alveri cinayətinə də müxtəlif
prizmalardan yanaşmanı xüsuxilə xarici ölkələrin
qanunvericiliklərində bu cinayətlə bağlı normativ
və təcrübi yanaşmaları zəruri etmişdir. Ona görə
də

hesab

edirik

ki,

müxtəlif

dövlətlərin

qanunvericlikləri, habelə hüquq-mühafizə orqanları
və məhkəmə təcrübəsi nəzərə alınmaqla insan
alveri cinayətini kompleks şəkildə tədqiq etmək
daha da faydalı olardı.
Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın müxtəlif
regionlarında mövcud olan işsizlik, yoxsulluq,
seksual diskriminasiya, iqtisadi krizislər, gender
bərabərsizliyi və digər spesifik elementlər də bu
43

cinayətlə

mübarizədə

qanunvericilik,

həm

dövlətlərin
də

cinayət

həm
hüquqi

praktikasındakı fərqliliklərin əsas qaynaqlarından
biri kimi çıxış edir. Bu səbəbdən də, dünya hüquq
sistemləri baxımından yanaşsaq, insan alveri ilə
mübarizədə Müsəlman hüquq sisteminə malik
Şərq ölkələrinin, adət normalarının üstünlük təşkil
etdiyi Çin və Yaponiyanın, habelə kontinental
Avropa və anqlosakson ABŞ-ın qanunvericilik
siyasətləri

və

cinayət

hüquqi

mübarizə

praktikasında aşkar fərqləri də müşahidə etmək
mümkündür.
Bundan əlavə, əgər bu ölkələrin bəzilərində
milli mentalilet baxımından insan alverinin seksual
istismar və ya qız qaçırma elementləri daha çox
yayılmışdırsa, digərlərində işsizlik faktoru ilə bağlı
məcburi əmək və ya insanların ev işlərinə məcburi
cəlb olunması, habelə tibbi nailiyyətlərə malik olan
digər qrup ölkələrdə isə insan orqanları və
toxumalarının transplantasiyası üstünlük təşkil
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edir.

Eyni

zamanda,

regional

aspektdə

bu

cinayətin formalarına yanaşsaq, məsələn, Şərq
mentalitetində qız qaçırma əməlinin dekriminlallıq
kəsb etməsi bu kateqoriya cinayətlərlə mübarizəyə
də təsirsiz otüşməmişdir.
Bu gün qeyd olunan cinayətlə mübarizənin
qanunvericilik

və

praktiki

elementləri

hətta

beynəlxalq proseslərə, o cümlədən qloballaşma və
inteqrasiya məsələlərinə də mühüm təsir göstərir.
Məsələn,Türkiyənin Aİ-yə qəbulu ilə bağlı ortaya
çıxan problemlərdən biri də qanunvercilikdə və
cinayət

hüquqi

praktikada

yüzilliklərdən

bəri

formalaşan tendensiyanın – qız qaçırma adətinin
cinayət hüquqi mahiyyəti ilə bağlı da rolu az
deyildir. Göründüyü kimi, bu gun insan alveri ilə
mübarizə üzrə dövlətlərin qanunvericiliyində və
praktikasında mövcud olan müsbət və mənfi
nüanslar həmin ölklərin Avropaya inteqrasiya
prosesinə təsir edən amillərdən biri kimi çıxış edir.
Vaxtilə, Litva qanunvericiliyində də insan alveri ilə
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bağlı məsələdə bu prosesdə rəsmi

Vilnüsə

təzyiqlər az olmamışdır.
Xarici ölkələrdən tarix baxımından insan
alverinin normativ hüquqi çərçivəyə salındığı ölkə
ABŞ olduğu üçün araşdırmamıza məhz bu ölkənin
qanunvericiliyi və praktikasını tədqiq etməklə
başlamağı zəruri hesab edirik.
2.2. ABŞ qanunvericiliyində insan alveri
ilə mübarizə.
İnsan
qanunvericliyində

alveri

sahəsində

nəzərdə

tutulan

ABŞ
və

tarixi

baxımdan formalaşmış müddəalar bir çox dövlətlər
üçün model olaraq qəbul edilir. Tarixən qul
alverinin daha çox yayıldığı Amerika kontinenti
ölkələri öz qanunvericilik siyasətlərində bu sahədə
dəyişiklik etməyə və qeyd olunan əməlin cinayət
xarakteri almasına nail olmuş və bu cinayətlə
mübarizə üzrə xüsusi praktikaya sahib olmuşlar.
Ona görə də,ilk növbədə ABŞ qanunvericiliyində
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bu cinayətlə mübarizənin

nəzəri

və

praktiki

incələnməsinə başlayaq.
ABŞ-da insan alveri ilk dəfə Mann Aktı ilə
kriminal mahiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Ağ
qul alveri Aktı kimi tanınmış bu sənəd konqresmen
Ceyms Robert Mannın adı ilə bağlı olmuş, 1909cu ilin iyun ayında Konqresə təqdim olunmuş və
dərhal

qəbul

edilərək,

prezident

tərəfindən

imzalanmış, 1910-cu ildən qüvvəyə minmişdir. Bu
qanunun qəbul edilməsi ilə ilk dəfə olaraq
qadınların fahişəlik və ya əxlaqsızlıq və ya hər
hansı digərqeyri-əxlaqi məqsədlərlə daşınması
cinayət hesab edilmişdir. Uzun müddətdir qüvvədə
olan Mann Aktına 20-ci əsrin sonlarında bir neçə
əsaslı düzəlişlər edilmişdir. Konqres 1978-ci ildə
qanunda“daşınma”

anlayışını

yeniləyərək

kommersiya xarakterli cinsi istismara qarşıcinsi
yetkinlik

yaşına

çatmayanların

müdafiəsi

məqsədilə və 1986-cı ildə isə “əxlaqsızlıq” və “hər
hansı digər əxlaqsız məqsəd”lə “hər hansı bir
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seksual fəaliyyət həyata keçirən şəxsin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması” ilə bağlı düzəlişlər
etmişdir.15
Hazırda

ABŞ

hökumətinin insan

alveri

qarşısını almağa istiqamətlənən səyləri İnsan
alveri qurbanlarının qorunması haqqında 2000-ci il
tarixli Qanunu ilə tənizmlənir. Bu qanun insan
alveri

ilə

mübarizədə

federal

hökumətin

fəaliyyətinin üç aspektini müəyyən edir: qurbanları
müdafiə, cinayət təqibi və cinayətin qarşısının
alınması.

Qeyd

olunan

qanun

insan

alveri

qurbanlarına bir sıra yeni müdafiə və yardımların
göstərilməsini

nəzərdə

tutmuş;

insan

alveri

cinayətlərinin dairəsini genişləndirmiş və cəzaları
artırmışdır ki, bu da insan alveri cinayətini
törədənləri təqib edən federal müstəntiqlər və
prokurorların işini

daha

15

da

asanlaşdırmışdır;

The Mann Act,
https://www.pbs.org/unforgivableblackness/knockout/mann.
html
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şəxslərin

insan

qarşısını

almaq

fəaliyyətini

alverinin
üçün

qurbanı

olmasının

ABŞ-ın

genişləndirmişdir.

16

beynəlxalq

Xüsusi

qeyd

olunmalıdır ki, insan alveri ilə bağlı ABŞ-ın
qanunvericilik normaları, bəzi fərqli terminoloji
izahlar istisna olmaqla, müasir beynəlxalq hüquq
normaları ilə demək olar ki, eynidir.
İnsan alveri termininə münasibətdə biz belə
mövqeyin bu ölkənin qanunvericiliyində əyani
təzahürünün

şahidi

qanunvericiliyində,
konvensiyalarında

ola

bilərik.

həm
insan

Həm
də

alverinə

ABŞ
BMT

inter

alia,

“məcburi cinsi istismar, məcburi köləlik və ya borc
asılılığı” 17 kimi anlayış verilir. Belə ki, ABŞ-ın
16

Model State Anti-Trafficking Criminal Statute,
www.csg.org/.../docs/pubsafety/ModelStateAntiTraffickingCriminalStatute.pdf
17

U.S. and U.N. statutory definitions.Victims of Trafficking
and Violence Protection Act of 2000, Pub.L.No. 106-386,
114 Stat. 1464 (2000). G.A. Res. 55/25, annex II, U.N.
GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49
(Vol. I) (2001).
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2003-cü il tarixli “İnsan alverinə qarşı mübarizə
haqqında Qanunu”na əsasən burada təsbit olunan
əsas normativ-hüquqi müddəalar BMT-nin 2001-ci
il tarixli “İnsan alverinin qarşısının alınması,
dayandırılması

və

Konvensiyası”ndan

cəzalandırılması
implementasiya

haqqında
olunmaqla

eynilik təşkil etsə də, lakin bu beynəlxalq sazişdən
irəli gələn bir sıra məsələlər milli qanunvericiliklə
dövlətlərin özlərinin ixtiyarına buraxıldığı üçünqeyd
olunan qanunda yalnız bəzi terminlərin anlayışı
verilir.
Həmin Qanunda xüsusən “istismar” anlayışı
“vasitəçilik,

sutenyorluq,

kömək

etmək,

fahişəlikdən mənfəət əldə etmək, fahişəxanalar
saxlamaq, uşaq pornoqrafiyasıilə məşğul olmaq və
bunlarla

məhdudlaşmayan

hərəkətlərin

daxil

olduğu istənilən formalı kommersiya məqsədli
cinsi istismar…”18 kimi izah olunur. Konvensiyada
18

Victims of Trafficking and Violence Protection Act of
2000, Pub.L.No. 106-386, 114 Stat. 1464 (2000).
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qeyri-müəyyən formada göstərilən “başqalarının
fahişəliyinin

istismar

olunması”

ifadəsi

ABŞ

qanununda “digər şəxsin fahişəliyindən maliyyə və
ya başqa formada mənfəət əldə edilməsi” kimi
şərh edilir.
Bundan

əlavə,

insan

alveri

ilə

bağlı

dövlətlərin qanunvericiliklərində aydınlıq gətirilən
terminlərdən biri də “borc asılılığı” anlayışıdır. Borc
asılılığına ABŞ-ın “İnsan alverinə qarşı insan
alverinin qurbanları və zorakılıqdan qorunması
haqqında 2000-ci il tarixli Qanunu”nda izah verilib.
Həmçinin, yuxarıda qeyd etdiyimiz 2003-cü il
Qanununda da borc asılılığı və insan alveri ilə
bağlı müddəalar BMT-nin Konvensiyasında təsbit
olunmuş yanaşma ilə demək olar ki, eynidir.
Hal-hazırda ABŞ-da qüvvədə olan İnsan
alveri ilə mübarizə haqqında Qanunabir neçə dəfə
dəyişiklik edilmiş, sonuncu belə dəyişiklik 2013-cü
ilin mart ayında edilmişdir.Eyni zamanda, ABŞ-da
insan alveri ilə mübarizə üzrə qüvvədə olan
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aşağıdakı normativ hüquqi aktlar mövcuddur:
İnsan alveri qurbanlarına dəstək Aktı (2015-ci ildə
insan alveri

qurbanları üçün ədalətin bərpa

olunması Aktının 115-ci bölməsi), İnsan alveri
qurbanlarının qoruması ilə bağlı 2013-ci il tarixli
reavtorizasiya (hüquqbərpa) Aktı (Qadınlara qarşı
zorakılıqla bağlı 2013-ci il tarixli Reavtorizasiya
Aktı, XII fəsil), 2008-ci il tarixli İnsan alveri
qurbanlarının müdafiəsi ilə bağlı Viliam Vilberfors
Reavtorizasiya Aktı, 2005-ci il tarixli insan alveri
qurbanlarının qoruması haqqında Reavtorizasiya
Aktı, Uşaqların istismarına son qoyulmasına dair
prokurorluq və digər prossesual tədbirlər haqqında
2003-cü il tarixli Müdafiə Aktı, 2003-cü il tarixli
insan alveri qurbanlarının müdafiəsi haqqında
Reavtorizasiya
malyariya

üzrə

Aktı,

HİV/AİDS,

ABŞ-ın

rəhbər

haqqında 2003-cü il Aktı.19
19

U.S. Laws on Trafficking in Persons,
https://www.state.gov/j/tip/laws/
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vərəm

və

müddəaları

ABŞ-da

insan

alveri

əleyhinə

həyata

keçirilən institusional və inzibati tədbirlər də
maraqlı və digər ölkələrə nümunə sayıla biləcək
addımlardan

hesab

olunur.Bu

ölkədə

Dövlət

Departamenti yanında fəaliyyət göstərən İnsan
alveri ilə mübarizə və monitorinq İdarəsi birabaşa
insan alveri cinayətinin qarşısının alınması və
istintanqı, bu sahədə proqramların hazırlanmasına
məsul olan qurumdur. 2000-ci ildə İnsan alveri
qurbanlarının müdafiəsi haqqında Qanununun
(Aktı) qəbul edilməsi nəticəsində 2001-ci ildə
yaradılmış bu İdarə tərəfindən həm ABŞ-da, həm
də digər ölkələrdə insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı
illik hesabatlar hazırlanaraq Konqresə təqdim
olunur.

İdarənin

əsas

missiyası

ictimaiyyəti

məlumatlandırmaq, qurbanların müdafiəsi, hüquq
pozuntusu tərədən şəxslərə qarşı qanuni tədbirlər
görmək, cinayətkarları lazımi qaydada və ədalətli
şəkildəcəzalandırmaq,

habelə
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hüquq-mühafizə

orqanlarının əməkdaşlarınıbu işin səmərəli həyata
keçirilməsi üçün hazırlamaqdır.20
ABŞ-da isan alveri ilə mübarizə sahəsində
mühüm qurumlardan biri də Səhiyyə Departamenti
tərəfindən yaradılmış İnsan alverinə qarşı Milli
Resurs Mərkəzidir ki, bu qurum tərəfindən 24 saat
ərzində pulsuz xidmətlər göstərilir, habelə insan
alveri qurbanlarına xidmət edən qaynar xəttin
fəaliyyəti

təmin

qurbanların
olmaqla,

olunur.

müdafiəsi

insan

Mərkəz

həmçinin,

məsələlərinə

alveri

ilə

yardımçı

mübarizə

aparan

qurumlarının milli məlumat bazasını formalaşdırır,
eləcə

də

insan

alveri

əleyhinə

resurs

və

materialların toplandığı kitabxananın fəaliyyətini
təmin edir. Eyni zamanda, qeyd olunan Mərkəz
ABŞ-da insan alverinə qarşı mübarizə hərəkatı,

20

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons,
https://www.state.gov/j/tip/
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yəni bu sahədə ixtisdaslaşan bütün qurumlar ilə
qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir.21
Qeyd edək ki, ABŞ-da insan alveri ilə
mübarizə aparam qurumlar bu ölkənin Ədliyyə
Departamenti

tərəfindən

mükəmməl

şəkildə

əlaqələndirilmişdir.Belə ki, bu ölkədə əsas hüquqmühafizə

strukturu

Departamenti

insan

hesab
alveri

olunan
ilə

Ədliyyə

mübarizəni

asanlaşdırmaq və əməkdaşlığı genişləndirmək,
habelə insan alveri qurbanlarını müəyyən etmək
və onları xilas etmək, bu sahədə istintaqı proaktiv
şəkildə aparmaq məqsədilə 42 ərazi yusisdiksiyası
üzrə insan alveri qurbanlarına xidmət göstərən işçi
qruplarıtəsis etmişdir.Bu qruplar insan alverinin
bütün növlərini araşdırmaq və zərər çəkmişlərə
kömək etmək üçün federal, dövlət və yerli hüquqmühafizə

orqanları

və

21

qurbanlara

xidmət

National Human Trafficking Hotline,
http://www.innocentsatrisk.org/human-trafficking/nationalhuman-trafficking-hotline
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təşkilatlarını bir araya gətirir. ABŞ-da əksər hüquqmühafizə orqanları əməliyyatların daha yaxşı
koordinasiya olunması üçün öz daxilində yerli
ərazi

yurisdiksiyalı

alverinə

qarşı

məmurlardan

mübarizə

üzrə

ibarətİnsan
işçi

qrupları

yaradırlar.22
Beləliklə, insan alveri ilə bağlı ABŞ-ın həm
qanunvericilik, həm də təcrübəsi baxımından tarixi
və müasir nüanslar nəzərə alınaraq bununla
əlaqədar aşağıdakı bəzi qənaətlər hasil olunur:
birincisi, ABŞ qanunvericilik qaydasında insan
alverini cinayət kimi tanıyan dünyanın ilk ölkəsi
sayıla bilər. İkinsi, bu ölkə insan alveri ilə bağlı
hesabatlar hazırlamaqla təkcə milli çərçivədə
deyil, eyni zamanda beynəlxalq miqyasda da bu
cinayətlə mübarizə üzrə səylərini davam etdiməsi
təqdirəlayiq hal sayılmalıdır. Üçüncüsü isə ABŞ-da
22

DOJ-Funded Human Trafficking Task Forces,
https://www.nij.gov/journals/262/pages/human-traffickingtask-forces.aspx
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ərazi

yurisdiksiyası

nəzərə

İnsan

alınmaqla

alverinə qarşı mübarizə üzrə işçi qruplarının
yaradılması

bu

cinayətlə

mübarizənin

daha

mütəşəkkil şəbəkəsinin formalaşmasına imkan
verir və bu təcrübənin xüsusilə Azərbaycanda
tətbiqi fikrimizcə, daha faydalı nəticələrin əldə
olunmasına səbəb ola bilər.
2.3.

Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrində insan

alveri ilə mübarizənin hüquqi məsələləri.
İnsan alverinin siyasi və hüquqi cəhətdən
daha çox aktuallıq kəsb etdiyi, bu sahədə
beynəlxalq

standarların

dəqiq

şəkildə

tətbiq

olunduğu və bu cinayətə qarşı mübarizənin daha
da səmərəlişəkildə həyata keçirildiyi region Avropa
regionudur. Burada qeyd olunan istiqamətdə
hüquq normalarının inkişafında həm

Avropa

İttifaqının (Aİ) müqavilə və direktivləri, həm də
İnsan

Hüquqları

üzrə

Avropa

Məhkəməsinin

presedent hüququ mühüm rol oynayır. Bundan
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əlavə,

Aİ-nin

ayrı-ayrı

üzv

dövlətlərinin

qanunvericilikləri və praktikaları da bu sahədə
digər dövlətlər üçün örnək sayıla bilər. Aİ-nin insan
alveri ilə bağlı əsas normativ sənədi İnsan
alverinin qarşısının alınması, onunla mübarizə və
insan alveri qurbanlarının müdafiəsi haqqında
Direktiv (2011/36/EU) 23 hesab edilir.Bu Direktiv
insan alveri cinayətinin anlayışını, onu törədən
şəxslərin məsuliyyəti,insan alverinin qarşısının
alınması

və

qurbanların müdafiəsi

ilə

bağlı

məsələlər üzrə ümumi qaydalar müəyyən edir.
Bununla

yanaşı,

Aİ

özünün

insan

alveri

cinayətlərinin azaldılması istiqamətində göstərdiyi
səylər

nəticəsində,

insan

alverinin

kriminallaşdırılmasına dair qanunvericilik normaları
qəbul

etməklə,

siyasi

23

sənədlərin

və

Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of
the Council of 5 April 2011 on Preventing and Combating
Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims,
and Replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA,
2011 O.J. (L 101) 1, http://eur-lex.europa.eu
58

maliyyələşdirmə proqramlarının hazırlanması və
Avropa İnsan Alverinə qarşı mübarizə

üzrə

Koordinator Ofisinin yaradılması ilə bağlı geniş bir
strategiya hazırlamışdır.24
Aİ

təcrübəsində
insan

mühüm

addımlardan

biri

alveri

şəxsiyyətinin

müəyyənləşdirilməsi

praktiki

qurbanlarının
ilə

bağlıdır.

Bunun üçün üzv dövlətlərdən qanuni olaraq
qurbanların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsini
asanlaşdırmaq və sürətləndirmək məqsədilə insan
alveri qurbanları ilə təmasda olan vəzifəli şəxslərin
maarifləndirilməsi tələb olunur. Elə bu səbəbdən
də, Avropa Komissiyası insan alveri qurbanlarının
şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif
layihələrə maliyyə yardımı göstərir.

24

EU Actions Explained, European Commission, together
against trafficking in human beings, http://ec.europa.eu/antitrafficking/
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2.3.1. Fransa
Avropa İttifaqı ölkələrindən insan alveri ilə
bağlı

mübarizə

məsələləri

üzrə

maraqlı

və

nümunəvi təcrübə Fransaya məxsusdur. Bu ölkə
Aİ-nin

üzvü

kimi

İnsan

alverinin

qarşısının

alınması və onunla mübarizə üzrə 2011/36 / EU
Direktivini tətbiq etməklə, eyni zamanda İnsan
alverinin qarşısının alınması, qadağan edilməsi və
cəzalandırılmasına dair 2000-ci il tarixli Protokolu
(Palermo Konvensiyasının İnsan alverinə dair
Protokolunu) ratifikasiya etmişdir. Bundan əlavə,
Fransa Cəza Məcəlləsinə (225-4-1-ci maddə)
görə, insan alveri – şəxslərin müəyyən şərtlər
daxilində

istismar

məqsədilə

işə

qəbulu,

daşınması, köçürülməsi, mənzillə təmin olunması
və ya qəbul edilməsi kimi hərəkətləri özündə
ehtiva edən cinayət əməli kimi müəyyən olunur və
milli

səviyyədə

cinayətinin

cəzalandırılır.İnsan

anlayışının

tərkib

hissəsi

alveri
kimi

aşağıdakı hallar göstərilir: təhdid, təzyiq, zorakılıq,
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aldatma, nüfuzundan sui-istifadə etmə, qurbanın
zəifliyindən (yaş, xəstəlik, əlilik, fiziki və ya psixi
çatışmazlıq və ya hamiləlikdən) istifadə etmək,
əmək haqqı və ya digər üstünlüklərin mübadiləsi
vəəmək haqqı və ya digər üstünlüklər vəd etmək.
Fransa qanunverciliyində “istismar” termininə də
aydınlıq gətirilmişdir. Belə ki,bu ölkənin cinayət
hüququna görə insan alveri kontekstində “istismar”
dedikdə, aşağıdakı cinayət hüquq pozuntularından
bir və ya bir neçəsini törətmək məqsədilə qurbanın
cinayəti törədən şəxsin və ya digər tərəfin
sərəncamına verilməsi başa düşülür: satınalma,
cinsi təcavüz və zorakılıq, köləlik, məcburi əmək
və

ya

xidmətlər,

orqanlarınıntoplanması,

servitut,
dilənçiliyin

insan
istismarı,

qurbanı insan qüruruna zidd olan iş və ya yaşayış
şəraitinə məruz qoymaq və ya zərər çəkmiş şəxsi
cinayət törətmək
25

məcburiyyətində qoymaq.

Penal Code.art. 225-4-1, http://www.legifrance.gouv.fr
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25

Göründüyü kimi, Fransa qanunvericiliyində insan
alveri

“istismar”

kontekstində

termini

digər

dövlətlərin müvafiq hüquq normalarından fərqli
olaraq daha müfəssəl diapazona malikdir və bu
əməli xarakterizə edən hərəkətlərin siyahısı kifayət
qədər

geniş

dövlətlərin

sadalanmışdır.

qanunvericiliyində

Xüsusilə
rast

digər

gəlinməyən

məqamlardan biri kimi, Fransa Cəza Məcəlləsinin
225-ci maddəsində qeyd olnan “qurbanı insan
qüruruna zidd olan iş və ya yaşayış şəraitinə
məruz qoymaq” ifadəsi insan alveri kontekstində
daha geniş təfsir olunan beynəlxalq hüquqi termin
kimi

dəyərləndirilə

qanunvericiliyində

bilər.
belə

Məsələn,

Çin

hərəkətlər“təşviqedici

fahişəlik və ya fahişəliyə təşviqetmə və sövqetmə”
kimi təsbit olunmuşdur.
Maraqlı

məsələlərdən

biri

də

bundan

ibarətdir ki, Fransa qanunvericliyində “fahişəlik”
terminin izahı verilmir və bu anlayış hüquqi
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leksikonda demək olar ki, olduqca az istifadə
olunmuşdur.
Fransada yerli qurumların insan alveri ilə
mübarizə təcrübəsinə gəlincə, bu ölkədə insan
alveri ilə bağlı qanunların icrasına məsul olan və
bu

cinayətə

qarşı

mübarizənin

müxtəlif

aspektlərinə dair dövlət xidmətləri ilə məşğul olan
əsas dövlət orqanı Milli Polisdir (Police nationale).
İnsan alveri ilə bağlı belə dövlət xidmətləri
göstərən əsas qurumlardan biri də İnsan alveri
repressiyası üzrə Mərkəzdir ki, bu qurumun
ümumilikdə əsas təyinatı və adı insan alveri ilə
məşğul olmağı nəzərdə tutsa da, lakin əslində
onun konkret rolu fahişəliklə əlaqəli insan alveri
məsələləri ilə məşğul olmaqdır.26
Milli polisin digər ixtisaslaşdırılmış qurumları
–Milli

Jandarma,

Mütəşəkkil

26

Cinayətkarlıqla

Training Related to Combating Human Trafficking:
France, https://www.loc.gov/law/help/humantrafficking/france.php
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Mübarizə

Mərkəzi,

Kibercinayətlərə

qarşı

Mübarizə Mərkəzi, Qanunsuz immiqrasiya və
qaçaq əcnəbilərin işlətəminolunma Mərkəzi və
Sərhəd

polisi

də

insan

alverinin

müxtəlif

aspektlərinə dair məsələlərin həlli ilə məşğul
olurlar.
Beləliklə, insan alveri ilə bağlı Fransa
qanunvericiliyinin

və

bu

cinayətlə

mübarizə

təcrübəsinin təhlili iki mühüm məqamın qeyd
olunmasını zəruri edir. Birincisi, Aİ standartlarının
tətbiq

olunduğu

alverinin

və

Fransa

qanunverciliyi
əlaqədar

bununla

olan

insan
digər

terminlərin anlayışını və izahını müfəssəl şəkildə
təsbit

etmişdir.İkincisi,

kifayət

qədər

dövlət

qurumlarının insan alveri ilə mübarizəyə cəlb
olunduğu Fransada bu cinayətə qarşı mübarizənin
müxtəlif

aspektlərinə

dair

dövlət

xidmətləri

göstərən əsas dövlət orqanı kimi Milli Polisin
funksiya və səlahiyyətləri daha çox nəzərə çarpır.
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2.3.2. İtaliya
Avropanın

ən

inkişaf

etmiş

hüquqi

dövlətlərindən biri hesab olunan İtalya Cinayət
Məcəlləsində insan alveri ilə əlaqədar bir sıra
cinayətlər təsbit edilmişdir. Bu ölkənin cinayət
qanunvericiliyi hər hansı bir şəxsin üzərində
mülkiyyət hüquqlarını həyata keçirən və ya insanı
davamlı özünə tabe vəziyyətində saxlayan,

hər

hansı şəxsi iş və ya cinsi xidmət göstərməyə
məcbur etmək, istismara aid olan qanunsuz
fəaliyyətlərə sövq etmək və ya onu icra etmək, ya
da insan orqanların çıxarılmasına yol verən
şəxslərə səkkiz ildən iyirmi ilə qədər həbs cəzası
nəzərdə tutur. Məcəllədə hər hansı bir şəxsin
insan

alverinin

qurbanı

qismində

köməksiz

vəziyyətdə olması və ya saxlanması, onunla
davranış zamanı zorakılıq; hədə-qorxu; aldatma;
nüfuzdan sui-istifadə; zəiflik, fiziki və ya psixoloji
cəhətdən aşağı və ya ehtiyac içində olmasından
istifadə; yaxud öz səlahiyyətləri daxilində pul və ya
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digər üstünlük vermək və ya verilməsini vəd edən
şəxslərə və ya on səkkiz yaşdan kiçik olanları
fahişəliyə cəlb və ya məcbur edən şəxslərə altı
ildən on iki ilədək müddətə həbs və cərimə cəzası
nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, İtaliya cinayət
qanunvericiliyinə əsasə,18 yaşdan kiçik olan
şəxsin fahişəliyə təşviq olunması, istismarı, idarə,
təşkil və ya nəzarət edilməsinə görə və ya onun
istismarından mənfəət əldə edən şəxslər də
cəzalandırılır.27
İtaliya

Cinayət

Məcəlləsinə

əsasən,

köməksiz vəziyyətdə olan bir şəxsi satın alan,
transfer edən və ya başqasına satan şəxs səkkiz
ildən

iyirmi

ilədək

azadlıqdan

məhrumetmə

cəzasına məhkum edilir. Əgər qurban on səkkiz
yaşına

çatmamış

şəxsdirsə

və

ya

istismar

hərəkətləri fahişəliyə və ya qurbanın orqanların
27

Criminal Code, C.C.,
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/deidelitti-contro-la-persona,
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çıxarılmasına yönəldilmişdirsə, cəza üçdə bir
nisbətində artırılır. Bu cəzalar həmçinin, cinayət
xaricdə İtaliya vətəndaşları tərəfindən törədildikdə
və ya İtaliya vətəndaşı əleyhinə törədildikdə və ya
İtaliya vətəndaşı ilə birlikdə əcnəbi tərəfindən
törədildikdə tətbiq edilir.
İtaliyanın

insan

alveri

ilə

mübarizə

praktikasında ən önəmli rol Daxili işlər nazirliyinin
tabeliyində olan Bərabər imkanlar departamentinə
məxsusdur ki, bu qurum insan alveri ilə mübarizə
üzrə fəaliyyətin koordinasiyasını həyata keçirir, bu
sahədə təkliflər verir və rəhbər müddəalar müyyən
edir,

habelə

qurbanlara

sosial

inteqrasiya

xidmətləri göstərir. Həmin Departament Avropa
İttifaqının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə
Koordinatoruna illik hesabat təqdim edir. 28

Bu

qurum tərəfindən iki istiqamətdə - qısamüddətli və
uzunmüddətli proqramlar həyata keçirilir. 4 mart
28

Training Related to Combating Human Trafficking: Italy,
https://www.loc.gov/law/help/human-trafficking/italy.php
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2014-cü il tarixli 24 nömrəli Qanunvericilik Fərmanı
ilə

hər

iki

müdafiə

proqramıinsan

alveri

qurbanlarının fəal inteqrasiyasına yönəlmiş daha
yeni modelin yaradılması məqsədilə vahid bir
proqramda

birləşdirildi.

İtaliyada

insan

alveri

cinayətləri üzrə istintaq və təhqiqat hərəkətləri
regionların Anti-mafia direktorluqları tərəfindən
aparılır ki, bu qurumlara da ümumi rəhbərliyi və
koordinatorluğu Milli Anti-mafia direktorluğu həyata
keçirir.29
Göründüyü kimi, İtaliya qanunvericliyi də
insan alveri cinayəti ilə mübarizə üzrə daha sərt
mövqe ortaya

qoymaqla, eyni

zamanda

bu

cinayətə qarşı istər dövlət proqramlarının həyata
keçirilməsi, istərsə də inzibati və cinayət hüquqi
prosedurları baxımından kifayət qədər potensial
imkanlar yaratmışdır.
29

Italy - 3. Implementation of anti-trafficking policy,
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/italy-3implementation-anti-trafficking-policy_en
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2.3.3. Almaniya.
Almaniyada

insan

alveri

ilə

mübarizə

qanunvericiliyi bu dövlətin üzvü olduğu Avropa
İttifaqının qanunvericliyinin tələblərinə müvafiq
olaraq, cinsi və əmək istismarı hərəkətlərinin
cinayət qanunverciliyində kriminal əməl hesab
olunmasını

şərtləndirmişdir.

Ümumiyyətlə

bu

ölkədə bir sıra qanunlar bu istiqamətdə fəaliyyətin
normativ tənzimlənməsinə yönəlmişdir. Belə ki,
Almaniyanın insan alverinə dair normativ-hüquqi
sistemi Almaniya Cəza Məcəlləsi, Mülki Məcəllə,
Sosial Müdafiə Məcəlləsi və Cinayət qurbanlarına
dair təzminat Aktından ibarətdir.
Almaniya Cəza Məcəlləsində insan alverini
cinayət əməli hesab edən üç müxtəlif müddəa
mövcuddur.

30

Cəza

Məcəlləsinin

232-ci

maddəsinə əsasən, cinsi istismar məqsədilə insan
alveri cinayətinə görə altı aydan on ilədək
30

Criminal Code, Nov. 13, 1998, http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf
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azadlıqdan

məhrumetmə

cəzası

nəzərdə

tutulmuşdur. Ağırlaçdırıcı hallarda - uşaqların cəlb
edilməsi,ağır fiziki xəsarətyetirilməsi və ya ölüm
riski və ya kommersiya məqsədli cinsi istismar
hallarında bir ildən az olmayan həbs cəzası tətbiq
edilir.Məcəllənin 233-cü maddəsi əməyin istismarı
məqsədi ilə insan alveri üzrə də altı aydan on
ilədək və ya ağırlaşdırıcı hallarda isə bir ildən on
ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası müəyyən
edir.Məcəllənin 233a bəndində qeyd edilir ki,
başqa

bir

şəxsin

cəlb

edilməsi,

yönləndirilməsi, gizlədilməsi

daşınması,

və ya sığınacaq

verilməsi yolu ilə232 və ya 233-cü maddələrdə
qeyd

olunan insan alveri

edilməsinə

görə

üç

aydan

cinayətinə
beş

ilə

kömək
qədər

azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir.
Eyni zamanda, bu ölkənin qeyd olunan
cinayət əməli ilə mübarizə praktikasına gəldikdə,
burada insan alveri ilə mübarizəyə bir sıra dövlət
qurumları, hüquq-mühafizə orqanları, hakimlər,
70

prokurorlar və QHT-lər cəlb olunmuş və qarşılıqlı
əməkdaşlıqda xüsusi təlimlər həyata keçirir və
digər maarifləndirici işlər aparmaqla bu prosesdə
yaxından iştirak edirlər.
Həmçinin, insan alveri qurbanlarına dair
müddəaları

Almaniyanın

Mülki

Məcəlləsi

də

özündə ehtiva edir. Bu sənədə əsasən insan alveri
qurbanlarına deportasiya edilməzdən əvvəl ən azı
üç ay düşünmə və ya götür-qoy etmə və
stabilləşmə üçün müəyyən bir vaxt verilir. Həmin
müddət ərzində onlar insan alveri edən şəxslərin
cinayət təqibi ilə bağlı prosesdə şahid qismində
iştirak etmək istəyib-istəmədiklərinə dair qərar
verə bilərlər. 31 Əgər insan alveri qurbanı cinayət
törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin mühakimə
olunduğu məhkəmə prosesinə kömək etmək və

31

Act on the Residence, Economic Activity and Integration
of Foreigners in the Federal Territory Feb. 25, 2008, BGBL.
I at 162, § 59, para. 7, http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/aufenthg_2004/gesamt.pdf
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prosesdə şahid qismində ifadə vermək qərarına
gəlirsə,

mülki

qanunvericiliyə

əsasən,

ona

məhkəmə prosesinin davam etdiyi müddət üçün
humanitar məqsədlərlə yaşayış üçün icazə verilə
bilər.Qurban öz ölkəsində konkret işgəncə və ya
qeyri-insani və ya ləyaqətini alçaldan rəftar və ya
cəza təhlükəsi ilə üzləşdiyi təqdirdə, Məcəllənin
60-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən cinayət
prosesi yekunlaşdıqdan sonra əlavə mühafizə
tədbirlərigörülə bilər.
Almaniyada
mübarizə
nümunələrindən

insan

alveri

cinayəti

qanunvericiliyinin
biri

də

Sığınacaq

ilə

maraqlı
axtaran

şəxslərə yardım Aktına 2014-cü ildə qəbul edilmiş
düzəlişdir. Bu dəyişikliklər xüsusi olaraq insan
alveri qurbanlarının sosial təminat və onlara
ödənilən kompensasiya məsələlərini əhatə edir.
Düzəliş qəbul

edildikdən sonra insan alveri

qurbanları Aktın 1-ci bölməsinin əhatə dairəsindən
kənarda qalırlar ki, bu da resipientləri yalnız
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yaşamaq üçün zəruri olan minimumlarla təmin
edir.Bunun əvəzinə, insan alveri qurbanlarına
Almaniyada

digərsosial

təminat

subyektlərinəmünasibətdə bir neçə məhdudiyyətin
tətbiq

olunmasına

Müdafiə

Məcəlləsinə

baxmayaraq,onlar
əsasən

sosial

Sosial
təminat

hüququna malikdirlər. Bundan əlavə, insan alveri
qurbanları, əgər onlar üçüncü dərəcəli Almaniya
vətəndaşlığına malikdirsə və ya 24 noyabr 1983cü

il

tarixli

Ağır

cinayət

qurbanları

üçün

kompensasiya haqqında Avropa Konvensiyasını
imzalayan üzv dövlətin vətəndaşlığına malikdirsə,
Cinayət qurbanlarına dair təzminat Aktına uyğun
olaraq

kompensasiya

ödənişləri

əldə

etmək

hüququ vardır.32
Almaniyanın dövlət qurumları və hüquqmühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilən
32

Act on Compensation for Victims of Violent Crimes.Jan.
7, 1985, BGBL.I at 1, as amended, § 1, paras. 5, 6,
http://www.gesetze-im-internet.de
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insan alveri ilə mübarizə təcrübəsi də digər
dövlətlərlə müqayisədə bir sıra özəllikləri ilə
xarakterizə olunur. Belə ki, bu ölkədə insan alveri
ilə bağlı demək olar ki, əksər məsələlər üzrə
Federal Polis məsuliyyət daşıyır. Əgər hər hansı
bir əcnəbi şəxs insan alverinin qurbanı kimi yerli
federal polisə müraciət edirsə, o zaman polis
həmin şəxsi müvafiq dövlət cinayət polisinə və ya
federal

cinayətpolisininbaş

idarəsinə

göndərir.33Sığınacaq işləri üzrə ixtisaslaşan dövlət
məmurları

üçün

insan

alveri

qurbanlarının

müəyyənləşdirilməsi üzrə xüsusi təlimlər keçirilir.
Əgər ərizəçi insan alverinin qurbanı qismində
müəyyən edilirsə, dövlət məmurları tərəfindən
onlara Mülki Məcəllənin yuxarıda qeyd olunan
müddəalarına əsasən üç aylıq düşünmə və
stabilləşmə müddəti və sonrakı humanitar yaşayış
33

Federal Police Act, Oct. 19, 1994, BGBL. I at 2978, 2979,
as amended, § 12, para. 1, http://www.gesetze-iminternet.de
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icazəsi və ya əlavə mühafizə olunma hüquqları
barədə məlumat verilir. Eyni zamanda, üç aylıq
təcrid və stabilləşmə dövründə insan alveri
qurbanı olan əcnəbilərə Xarici İşlər Nazirliyi
tərəfindən insan alveri qurbanlarına tətbiq olunan
qaydalar,

proqramlar

və

tədbirlər

barədə

məlumatlar verilir. Həmçinin, Xarici İşlər Nazirliyi
humanitar

yaşayış

qorunmanın

icazəsinin

və

verilməsi

əlavə

ya

səlahiyyətinə

malikdir. 34 Əvvəllər Qadın alveri üzrə FederalDövlət İşçi Qrupu kimi tanınan Federal Dövlət İşçi
Qrupu cinsi istismara məruz qalan insan alveri
qurbanlarını

müdafiə

asanlaşdırmaq
konsepsiyası
əyalətində

və

məqsədi
irəli

sürdü.

qəbul

edilmiş

onlara
ilə

yardımı

əməkdaşlıq

Almaniyanın
bu

13

əməkdaşlıq

konsepsiyası insan alveri sahəsində polisin və
məsləhət mərkəzlərinin rolunu müəyyən edir və bu
34

Residence Act, § 71, para. 1.http://www.gesetze-iminternet.de
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sahədə

ixtisaslaşmış

qurumların,

eləcə

də

ixtisaslaşmış təlim mərkəzlərinin yaradılmasını
təklif edir.

35

Qeyd edək ki, insan alveri ilə

mübarizənin daha səmərəli nəticələr verməsini
təmin etmək üçün polis və məsləhətçi qurumların
bu prosesə ilkin mərhələdə cəlb olunması və digər
dövlət qurumları, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi
ilə birgə qarşılılı əlaqələrin yaradılması və bir-birini
məlumatlarındırmaları təklif olunur.
Ümumiyyətlə

qeyd

etmək

lazimdır

ki,

Almaniya insan alveri ilə mübarizə üzrə həm
qanunvericilik, həm də təcrübə baxımından dünya
ölkələri, o cümlədən Aİ dövlətləri ilə müqayisədə
unikal normativ-hüquqi bazaya və fərqli təcrübəyə
malikdir. Bu ölkənin insan alveri ilə bağlı mühüm
konseptual

müddəalarını

35

aşağıdakı

Federal-state working group trafficking in women.
Cooperation concept for the cooperation of specialized
counselling centers and the police for the protection of
victims/witnesses of human trafficking for
sexualexploitation (Nov. 2007), http://www.bmfsfj.de
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kimi

ümumiləşdirmək olar: birincisi, Almaniyanın insan
alverinə dair müddəaları özündə əks etdirən Cəza
Məcəlləsi, Mülki Məcəllə, Sosial Müdafiə Məcəlləsi
və Cinayət qurbanlarına dair təzminat Aktından
ibarət yetkin normativ-hüquqi sistemi mövcuddur;
ikincisi, bu ölkədə insan alveri ilə mübarizəyə bir
sıra dövlət qurumları, hüquq-mühafizə orqanları,
hakimlər, prokurorlar və QHT-lərin cəlb olunduğu
qarşılıqlı səmərəli birgə əməkdaşlıq modeli vardır;
ücüncüsü, maarifləndirmə elementi bu ölkənin
praktikasına da xas amil

olub, istər dövlət

məmurları, istərsə də qurbanlar üçün xüsusi
təlimlər

və digər

maarifləndirici

işlər həyata

keçirilir.
2.4. Türkiyədə insan alveri ilə mübarizənin
hüquqi xüsusiyyətləri
Avrasiyanın insan alveri ilə mübarizə üzrə
mühüm ölkələrindən biri də Türkiyədir. Türkiyə
insan alveri ilə mübarizə məsələlərində həm
77

Avropa ölkələrinin, həm də Yaxın və Orta Şərqin
bir çox dövlətləri ilə müqayisədə mükəmməl
qanunvericiliyə və praktikaya malikdir. İlk dəfə bu
ölkədə

insan

alverinə

görə

2002-ci

ildə

qanunvericiliklə cəza müəyyən olunmuşdur. Yeni
Türk Cəza Qanununun “İnsan alveri” adlı 80-ci
maddəsinə əsasən bu cinayətin anlayışı aşağıdakı
kimi verilmişdir: “zorla işlətmək və ya xidmət
etdirmək və ya analoji işlərə cəlb etmək, bədən
üzvlərinin verilməsini təmin etmək məqsədilə
təhdid, zor tətbiq etmək, sui-istifadə və ya insanlar
üzərində nəzarət etmək imkanlarından və onların
çarəsizliyindən faydalanmaqla razılıqlarını əldə
edərək, insanları bir yerdən başqa yerə daşıyan və
ya onları buna sövq edən, oğurlayan, təhvil
verənvə ya gizlədən şəxslərə səkkiz ildən on iki
ilədək azadlıqdan məhrumetmə və
qədər

cərimə

cəzası

tətbiq

ya on minə

olunur.

Konkret

məqsədinqarşıya qoyulduğu və cinayəti təşkil
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edən hərəkətlərin olduğu təqdirdə qurbanın razılığı
etibarsızdır.36
Türkiyəli doktor Deniz Kızılsümər haqlı
olaraq qeyd edir ki, insan alverinin yalnız cəza
tədbirləri ilə qarşısının alınması mümkün deyildir;
insan alverini gücləndirən, bu cinayətə olan tələbi
artıran iqtisadi və sosial şərtlərin də aradan
qaldırılması zəruridir.37
Türkiyə

BMT-nin

Transmilli

mütəşəkkil

cinayətkalığa qarşı mübarizə haqqında Palermo
Konvensiyasını

və

İnsan

alveri

və

miqrant

qaçaqmalçılığına dair iki Əlavə Protokolu 18 mart
2003-cü

ildə

təsdiq

etmişdir.

ABŞ

Dövlət

Departamentinin 2017-ci il tarixli hesabatında
Türkiyə

uşaq

və

qadınların

cinsi

və

36

Türk Ceza Kanunu, Kanun No: 5237, Kabul Tarihi:
26.9.2004, http://www.mevzuat.gov.tr
37

Deniz Kızılsümer. İnsan Ticareti ile Mücadele:
Uluslararası Belgeler ve Türkiye'nin Çabaları. Ankara
Universitesı SBF Dergisi, 62-1.səh.143, 346 s.
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digər

xidmətlərdə istismarı baxımından tranzit və yekun
çatma dövləti sayılır. İnsan alveri qurbanları
ümumilikdə Şərqi Avropa, Mərkəzi və Cənubi
Asiya, Suriya, İndoneziya, Mərakeş, Moldova,
Qırğızıstan,

Gürcüstan

və

Özbəkistan

vətəndaşlarıdır. Hesabata əsasən Turkiyədə insan
alverinin

qarşısının

alınması

məsələsi

üzrə

beynəlxalq standartlar tamamilə nəzərə alınmır,
eyni

zamanda bu istiqamətdə ciddi

cəhdlər

göstərilir.38
Türkiyə insan alveri qanunvericliyində fərqli
və diqqətçəkən məqamlardan bir də “fahişəlik
məqsədilə istismarın” insan alveri cinayətinin
tərifində yer almamasıdır. Bu cinayətin anlayışına
daxil edilmiş “zorla işlətmək və ya xidmət etdirmək
və ya analoji işlərə cəlb etmək” ifadəsi qanunun
aliliyi baxımından doktrinada tənqid olunmuş və bu
cür

ifadələrin

dövlətin

38

daxili

hüququnda

da

Trafficking in Persons Report, June 2017,
https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
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beynəlxalq hüquq normalarında olduğu kimi yer
almasının zəruriliyi vurğulanmışdır.39
Türkiyənin insan alveri ilə mübarizə üzrə
inzibati tədbirlərinə gəlincə bu ölkədə Xarici işlər
nazirliyinin tabeliyində İnsan alverinə qarşı Milli
Koordinator fəaliyyət göstərir ki, bu qurumun da
əsas funksiyası insan alveri ilə mübarizənin
gücləndirilməsidir. Bundan başqa, 2004-cü ildə
İstanbulda və 2005-ci ildə Ankarada insan alveri
qurbanları üçün sığınacaqlar açılmışdır. 2006-cı
ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik Baş
idarəsi tərəfindən insan alverinin araşdırılması,
zərər çəkmiş şəxslərin müəyyən edilməsi və
qurbanların

müalicə

prosedurlarının

həyata

keçirilməsi ilə məşğul olan bir “Dairə” yaradılmış
və qurumlara, müəssisələrə və valiliklərə “İnsan
alveri ilə mübarizəyə dair təlimat” verilmişdir.
39

ÖNOK, R.M. (2005), "5237 Sayılı Yeni TCK'ya Göre
Uluslararası Suçlar," Hukuk ve Adalet, s. 206, y.2,
s.5:176.219
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Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin insan
alveri ilə mübarizə təcrübəsində geniş yayılmış
vasitələrdən biri də milli fəaliyyət proqramları
vasitəsilə

qısamüddətli

nəticələrin

əldə

olunmasına yönəlik addımların atılmasıdır.
Müvafiq qurumların iştirakı ilə müntəzəm
olaraq toplanan İnsan alveri ilə mübarizə üzrə Milli
Hədəf Qrupu tərəfindən hazırlanmış ilk "İnsan
alverinə

qarşı

Tədbirlər

Planı"

Baş

Nazir

tərəfindən təsdiq edilmiş və həyata keçirilərək
tamamlanmışdır. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən
2006-cı ilin yanvar ayında Avropa İttifaqı-Türkiyə
Maliyyə Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində "İnsan
alveri

ilə

mübarizə

sahəsində

institusional

imkanların gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində
ikinci bir milli fəaliyyət planı hazırlanmış və
müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.
Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, Türkiyənin
insan alveri ilə mübarizə üzrə qanunvericilik və
təcrübəsinin təhlili bir neçə mühüm məqamın
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üzərində dayanmağa imkan verir. Birincisi,hazırda
Aİ-yə

inteqrasiya

prosesi

üçün

hazırlıq

mərhələsində olan Türkiyədə insan alveri əleyhinə
qanunvericlik

təkmilləşməyə

istiqamətlənmiş,
nəzərindən

ikincisi,

həm

cinayət

doğru

paraktiki

nöqteyi-

hüquqi

mübarizə

vazitələri, həm də profilaktik tədbirlər, o cümlədən
insan alveri qurbanları üçün sığınacaqların təşkili,
habelə insan alveri ilə mübarizə təcrübəsində
geniş yayılmış vasitələrdən kimi milli fəaliyyət
proqramların

icrası

təqdirəlayiq

hal

kimi

dəyərləndirilə bilər.
2.5. Çin Xalq Respublikasının (ÇXR)
qanunvericiliyində insan alveri üzrə normalar
və milli təcrübə.
Asiyada özünəməxsus siyasi çəkiyə və
hüquqi

imkanlara

malik

olan

Çin

Xalq

Respublikasının (ÇXR) cinayət qanunvericiliyi də
insan alveri məsələlərinə xüsusi önəm verir və
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özünün qanunvericilik norma və prinsipləri, habelə
bu cinayətlə mübarizə praktikası ilə fərqli çalarlara
malikdir.Belə ki, ÇXRCinayət Məcəlləsinin 240-cı
maddəsi qadın və ya uşaqları qaçırma və ya
satmağı qadağan edir və fahişəliyə cəlb etmə
əməlləri üzrəxüsusilə ağır cəzalar müəyyən edir.
Çinin cinayət hüququna görə qaçırılmış qadın və
ya uşaqların satın alınması, məcburi əmək,
fahişəliyə cəlb edilmə və on dörd yaşına çatmamış
qızların fahişəliyə təşviq edilməsi qadağan edilir.40
Eyni

zamanda,

Məcəllənin 240-cı

yuxarıda

maddəsi

qeyd

qadınları

olunan
və

ya

uşaqları qaçırma və ya satmağı qadağan edir ki,
bu da beş ildən on ilədək azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılır. Bununla yanaşı, qanunda
müəyyən şərtlər daxilində fahişəliyə cəlb olunma
da daxil olmaqla, bu cinayətə görə cəzanın hədləri
daha sərt müəyyən edilmişdir. Belə ki, Çin
Criminal Law of the People’s Republic of China, Mar. 14,
1997, effective Oct. 1, 1997, www.westlawchina.com
40
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qanunvericiliyi insan alverinə görə hətta 10 ildən
az olmayan cəzalara - əmlakı müsadirə edilməklə,
ömürlük həbs cəzası və cinayətin törədilmə şəraiti
xüsusilə ağır olarsa, əmlakı müsadirə edilməklə,
ölüm cəzası da müəyyən edir. Qeyd olunan
ağırlaşdırıcı hallarMəcəllənin 240-cı maddəsində
aşağıdakı kimi təsbit olunmuşdur:
1) Qadın və

uşaqların qaçırılması

və

qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan dəstəyə başçılıq
etmə;
2) Üç və ya daha çox qadının və/və ya
uşağın qaçırılması və alveri;
3) Qaçırılan və insan alverinə məruz qalan
qadına təcavüz etmək;
4) Fahişəliyə cəlb etmək məqsədilə qaçırılan
və insan alveri qurbanı olan qadınları fahişəliyə
təşviq etmək və məcbur etmək və ya belə
qadınları fahişəliyə cəlb olunmağa məcbur edən
hər hansı digər şəxsə satmaq;
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5) Zərərçəkmiş şəxsin satılması məqsədi ilə
zor tətbiq etmə, məcburetmə və ya anesteziya
yolu ilə qadın və ya uşaqların oğurlanması;
6) Qurbanı satmaq məqsədilə körpə və ya
azyaşlı uşaqların oğurluğu;
7) Qaçırılan və insan alveri qurbanı olan
qadınlara və uşaqlara və ya onların qohumlarına
ciddi bədən xəsarəti yetirilməsinə və ya onların
ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb
olduqda;
8) Qadın və uşaqların Çin ərazisindən
kənara satılması.41
Göründüyü kimi, qanunda insan alverinə və
onun müxtəlif formalarına münasibətdə nəzərdə
tutulan ağırlaşdırıcı hallar bu cinayətlə mübarizədə
Çin qanunvericisinin sərt mövqeyini ifadə etməklə,
insan alveri üzrə mütəşəkkil çinayətkarlığı, hədəf
olaraq

xüsusilə

körpə

41

və

azyaşlı

Criminal Law of the People’s Republic of
China.www.westlawchina.com
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uşaqların

seçilməsini, insanların ölümünə və digər ağır
nəticələrə

səbəb

olan

şəraiti,

insan

alveri

qurbanlarının bu və ya digər vasitələrlə bu
hüquqazidd əməlin törədilməsinə təşviq edilməsi
kimi

hallar

aid

edilir.

Bundan

əlavə,240-cı

maddənin 8-ci bəndində nəzərdə tutulan “Çin
ərazisindən kənara satılma” ifadəsi bu dövlətin
qanunvericiliyində

insan

alveri

ilə

mübarizə

kontekstində öz vətədaşlarının hüquqlarına daha
həssas yanaşmanın nümunəsi kimi şərh edilə
bilər.
Lakin

qeyd

olunanlarla

yanaşı

Çin

qanunvericiliyində diqqət yetirilməsi zəruri olan bir
məsələ də vardır ki, bu da kişi və qadınlar
arasında diskriminasiyaya şarait yaradan ziddiyyət
kimi çıxış edir. Belə ki, Çin qanunvericiliyində öz
elmi əhəmiyyətinə görə maraqlı məsələlərdən biri
də yuxarıda şərh etdyimiz Cinayət Məcəlləsinin
240-cı maddəsinin qadağanedici müddəalarının
yalnız

qadın

və

uşaqların
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alverinə

və

qaçırılmasına

aid

edilməsidir.

Həmin

maddə

yetkinlik yaşına çatmış kişi çinsinə mənsub olan
şəxslərin

qaçırılmasına

və

onların

alverinə

münasibətdə tətbiq olunmur və bu kontekstdə
kişilər qurban qismində tanınmır. Ona görə də, Çin
qanunvericiliyində mövcud olan bu boşluq insan
alverinə münasibətdə kişi və qadınlar arasında
diskriminasiyaya şarait yaradan element kimi
dəyərləndirilə

bilərvə

qanunvericisinin

ümumilikdə

belə

mövqeyi

Çin

beynəlxalq

hüququn müasir insan hüquqları konsepsiyaları ilə
ziddiyyət təşkil edir.
Eyni zamanda, Çin qanunvericiliyində insan
alverinə münasibətdə cəzaların sərtliyi məsələsinə
gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki, bu cinayətə görə
ölüm

cəzasının

tətbiqi,

fikrimizcə

əməlin

xarakterinə, baş verən hərəkət və hərəkətsizliyin
miqyasına və mahiyyətinə adekvat deyildir. Eyni
zamanda,

bu

mövqe

baxımından

cəzaların

beynəlxalq

hüquq

humanistləşdirilməsi
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və

ölüm cəzasının ləğv edilməsi ilə bağlı beynəlxalq
aləm tərəfindən edilən müasir çağırışların nəzərə
alınmaması deməkdir.
Göründüyü kimi, Çin öz qanunverciliyində
bu cinayət əməlinə görə ağır sanksiyalar müəyyən
edərək, özünün insan alverinə münasibətdə cəza
siyasətində digər region ölkələrindən heç də az
olmayan effektiv tədbirlərin görülməsi üzrə dövlət
siyasətinə malik olan ölkələrdən biri kimi çıxış edir.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, bu tendensiya özünü
həm Çinin qanunvericiliyində, həm də bu cinayətlə
mübarizə

üzrə

hüquq-mühafizə

orqanlarının

fəaliyyətində əyani şəkildə təzahür etdirir.
Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, ABŞ
Dövlət Departamentinin insan alverinə dair illik
hesabatında (2016) Çin ən aşağı-üçüncü qrupda
olan ölkələr sırasında göstərilmiş, Çinin insan

89

alverinin

qarşısının

alınması

üçün

minimum

standartlara əməl etmədiyi qeyd olunmuşdur.42
Çində insan alveri cinayəti ilə mübarizə
məsələlərinə məsul olan əsas dövlət orqanı
Asayişi Mühafizə Nazirliyidir. Lakin bununla yanaşı
insan alveri ilə mübarizə sahəsində bu dövlətin
digər müxtəlif qurumları da fəaliyyət göstərir. Belə
ki, bu ölkədə bir sıra mərkəzi hökumət orqanları və
onların struktur qurumları, o cümlədən İctimai
təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə Mərkəzi İdarə
və Ədliyyə Nazirliyi də bu cinayətlə mübarizə ilə
məşğul olan qurumlardandır. Çində Qadın və
uşaqların insan alverinə qarşı mübarizə üzrə
nazirliklərarası Birgə Konfransı (Birgə Konfrans)
fəaliyyət göstərir ki, bu qurumun da əsas vəzifəsi
milli fəaliyyət planlarının hazırlanması, müvafiq
dövlət qurumlarının əlaqələndirilməsi və Çinin
42

Trafficking in Persons (TIP) Report, June
2016.https://www.state.gov/documents/organization/258876
.pdf
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müxtəlif vilayətləri üzrə insan alverinə qarşı
mübarizə

tədbirlərinin

həyata

keçirilməsinin

istiqamətləndirilməsi, habelə insan alverinə qarşı
mübarizə

üzrə

beynəlxalq

əməkdaşlığın

koordinasiya və təşviq edilməsidir.43
Cində bu cinayət əməli ilə mübarizə üzrə
təkcə üzunmüddətli tətbiq edilə bilən qanunvericilik
normaları

deyil,

eyni

zamanda

qısamüddətli

mübarizə tədbirlərini özündə əks etdirən milli
fəaliyyət proqramları da qəbul edilərək icra olunur.
Çinin İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli
Tədbirlər Planı ölkə daxilində müxtəlif səviyyələrdə
insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində qanun
pozuntuları ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları
əməkdaşlarının

bacarıqlarının

artırılması

məqsədilə həyata keçirilən insan alverini qadağan

43

China national plan of action on combating trafficking in
women and children (2008–2012) ] (2008–2012 National
Action Plan), http://www.gov.cn/zwgk/200712/20/content_839479.htm,
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edən

qanunvericiliklə

qaydalar

və

bağlı

siyasətlər

maarfiləndirmə,
haqqında

təlim

proqramlarının olmasını tələb edir.
Eyni zamanda, Kamboca, Çin, Laos PDR,
Myanma, Tayland və Vyetnam dövlətləri üzrə
insan alverinə qarşı mübarizə təşəbbüsü ilə
əlaqədarsub-regional Təşkilata -İnsan Alverinə
qarşı

Nazirlər

Təşəbbüsü

üzrə

Mekonq

Koordinatorluğuna(COMMIT) 44 aid müxtəlif təlim
proqramları

da

mövcuddur

ki,

bunlar

da

bütövlükdə Cənub Şərqi Asiyanın insan alveri
cinayəti

ilə

mübarizə

şəbəkəsinin

formalaşmasında mühüm addımlardan biri kimi
dəyərləndirilə bilər. Ümumiyyətlə, bu kateqoriya
əməkdaşlıq,
fəaliyyət

yəni

sub-regional

proqramları

vasitəsilə

44

əsasda

milli

əməkdaşlığın

Bu təşkilatın adı Cənub Şərqi Asiyanın ən uzun
transsərhəd çaylarından biri olan və yuxarıda qeyd olunan
dövlətləri coğrafi olaraq birləşdirən Mekonq çayının adı ilə
bağlıdır.
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gücləndirilməsi insan alveri cinayəti ilə mübarizədə
bu dövlətlər üçün xarakterik olan əlamətlərdəndir.
Çünki, bu cür beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq
formaları insan alveri ilə mübarzədə həm qısa
müddətdə səmərəli nəticələrin əldə edilməsinə
səbəb olur, həm də belə proqram və öhdəliklər bu
cinayətlə mübarizə üzrə digər dövlətlər üçün
faydalı presedent sayıla və ümumilikdə beynəlxalq
hüquq nöqteyi-nəzərindən mühüm töhfələrdən biri
hesab edilə bilər.
Qeyd olunmalıdır ki, İnsan Alverinə qarşı
Nazirlər Təşəbbüsü üzrə Mekonq Koordinatorluğu
BMT-nin 2014-cü il tarixli İnsan alverinə qarşı
əməkdaşlıq naminə Birləşmiş Millətlərin Fəaliyyəti
üzrə İllik Tərəqqi Hesabatına uyğun olaraq, Çin
hökumətinin maliyyə yardımı ilə təlim seminarları
keçirir. Həmçinin, bu təşkilat vasitəsilə Böyük
Mekonq hövzəsinin 6 dövləti (Kamboca, Çin, Laos
PDR, Myanma, Tayland və Vyetnam) insan alveri
ilə mübarizədə çoxtərəfli, ikitərəfli və hökumət93

QHT əməkdaşlığının vacibliyini bəyan etməklə,
insan

alverinə

dair

öz

üzərlərinə

öhdəliklər

götürürlər.
Çin qanunvericiliyi insan alveri cinayətlərinin
növləri məsələsindən də yan keçməmişdir. Çin
qanunvericiliyi insan alveri cinayətinin qaçırılmış
qadın və uşaqların satın alınması, məcburi əmək,
habelə bu cinayətinxüsusi növü olan fahişəliyi
mütəşşəkkil

fahişəlik,

məcburi

fahişəlik

və

digərlərini fahişəliyə təşviqetmə kimi bölgü ilə
təsbit edir. Cinayət Məcəlləsinin 358-ci maddəsinin
1-ci bəndinə edilmiş Doqquzuncu Düzəlişə əsasən
mütəşşəkkil fahişəlik və məcburi fahişəlikbeş ildən
on ilədək azadlıqdan məhrum etmə və cərimə
cəzası ilə, habelə ağırlaşdırıcı hallarda isə 10 ildən
az olmayan həbs və ya ömürlük həbs və cərimə və
ya

əmlakın

müsadirəsiilə

cəzalan-

dırılır. 45 Məcəllənin 359-cu maddəsi isə fahişəliyə
45

Ninth Amendment art. 358.
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təşviqetmə əməlini qadağan edərək, bu cinayəti
törətmiş şəxslər üçün 14 yaşınadək qızların
aldadılaraq fahişəliyə sövq edilməsinə görə beş
ildən yuxarı həbs və cərimə cəzası müəyyən edir.
Məcburi əməyə görə isə Çin qanunvericiliyində üç
ildən çox müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya
cərimə

cəzası

nəzərdə

tutulmuşdur.Cinayət

Məcəlləsinin 241-ci maddəsinə əsasən qaçırılan
qadın və ya uşaqları satın alan subyekt üç ildən
çox həbs ilə cəzalandırılır və ya ictimai nəzarətə
götürülür. Bununla yanaşı Cinin qanunvericiliyində
bu cinayətin müxtəlif şərait və vəziyyətləri nəzərə
alınmaqla bir sıra yüngülləşdirici hallar da nəzərdə
tutulur. Əvvəllər ümumiyyətlə qaçırılmış qadın və
uşağı satın alan şəxs, əgər qadının öz iradəsi ilə
evinə

dönməsinə,

yaxud

uşağın

qaçırıl-

masınamane olmayıbsa və ya uşağa həssaslıq
nümayiş etdirmişdirsə, cinayət məsuliyyətində
azad edilə bilərdi. Lakin, Cinayət Məcəlləsinə
edilmiş doqquzuncu Əlavə bu cür hallar üçün
95

cinayət məsuliyyətindən azad olunma məsələsini
ləğv etdi və bu cür hallarda daha yüngül cəza
verilməsi ilə bağlı müddəanı təsbit etdi.46
Beləliklə, insan alveri ilə mübarizə üzrə Çin
qanunvericilyinin təhlili göstərir ki, birincisi, insan
alverinin müxtəlif növləri təsnifləşdirilərək, hər bir
hərəkət və hərəkətsizliyə görə - qadın və ya
uşaqların qaçırılması və ya satılması, məcburi
əmək, fahişəliyə cəlb etmə və on dörd yaşına
çatmamış

qızların

fahişəliyə

təşviq

edilməsi

qadağan edilir və bu əməllərə görə xüsusilə ağır
cəzalar

müəyyən

ölkələrinin

insan

edilir.

İkincisi,

alveri

ilə

Çin

region

mübarizə

üzrə

fəaliyyətlərinin təşviqində, bu sahədə beynəlxalq
əməkdaşlığın

həyata

keçirilməsində,

xüsusilə

Cənub Şərqi Asiyanın sub-regional əsasda milli
fəaliyyət proqramları vasitəsilə insan alveri cinayəti
ilə mübarizə şəbəkəsinin formalaşmasında önəmli
46

Ninth Amendment art. 241.
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rol oynayır. Üçüncüsü, insan alverinə qarşı praktiki
fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə Çində insan
alveri cinayəti ilə mübarizə məsələlərinə məsul
olan əsas dövlət orqanı Asayişi Mühafizə Nazirliyi
hesab olunsa da, digər müxtəlif qurumlar da,o
cümlədən İctimai təhlükəsizliyin təminolunması
üzrə Mərkəzi İdarə, Qadın və uşaqların insan
alverinə qarşı mübarizə üzrə nazirliklərarası Birgə
Konfrans və Ədliyyə Nazirliyinin də bu istiqamət
üzrə səmərəli fəaliyyəti qeyd olunmalıdır.
2.6. Yaponiya qanunvericiliyi və təcrübəsi
Asiyada insan alveri ilə mübarizə üzrə
növbəti

maraqlı

və

fərqli

hüquqi

praktika

Yaponiyaya məxsusudr. Yaponiya insan alveri ilə
mübarizə ilə əlaqədar BMT Konvensiyasını və
Protokollarını ratifikasiya etməsə də, BMT-nin
İnsan Alveri Protokolunda nəzərdə tutulan bütün
hüquqazidd hərəkət və hərəkətsizliklər bu ölkənin
daxili qanunvericiliyinə görə cinayət əməlləri hesab
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olunur. 47 Eyni zamanda, Yaponiyada insan alveri
üzrə daha çox maarifləndirici xarakterli tədbirlərə
üstünlük verilməklə, hüquq-mühafizə orqanları
əməkdaşları üçün mütəmadi olaraq qeyri-hökumət
təşkilatları ilə əməkdaşlıq şəraitində insan alveri ilə
bağlı təlim və tədris kursları təşkil edilir.
Yaponiyada

insan

alverinə

qarşı

milli

mübarizə siyasəti və tədbirlərinin görülməsi ilə
bağlı İnsan alverinə qarşı mübarizə tədbirlərinin
Təşviqi Şurası adlı qurum fəaliyyət göstərir və
qeyd olunan məsələlər üzrə bu qurum birbaşa
məsuliyyət daşıyır. Qeyd olunan Şuraya Baş nazir
tərəfindən

sədrlik

edilir

və

bu

qurum

Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Tədbirləri üzrə
Nazirlər

Təşkilatının

yurisdiksiyası

altındadır.

Şuranın məqsədləri Nazirlər Təşkilatı tərəfindən
2014-cü il 16 dekabr tarixində qəbul edilmiş İnsan
Measures to combat trafficking in persons (May 2015),
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsintorihiki/
pdf/eigoban.pdf
47
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alveri ilə mübarizəyə dair Fəaliyyət Planına görə
aşağıdakılardan ibarətdir:
• İnsan alveri ilə bağlı vəziyyət haqqında
dəqiq məlumatın işlənib hazırlanması;
• Qeyri-qanuni xarici immiqrasiyaya dəqiq
nəzarət

vasitəsilə

insan

alverinin

qarşısının

alınması;
•

İnsan

alveri

qurbanlarının

məlumatlandırılmasının təşviqi;
• İnsan alverinin birbaşa hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən aradan qaldırılmasının təmin
olunması;
• İnsan alveri qurbanlarının qorunması və
dəstəklənməsi.48
Bu ölkənin insan alveri ilə mübarizə üzrə
təcrübəsinə gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki,
Yaponiyada insan alveri üzrə mübarizədə hökumət
48

Summary of 2014 Action Plan, Prime minister and his
cabinet’s office, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
jinsintorihiki/pdf/gaiyou2.pdf
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orqanları müxtəlif rola və vəzifələrə malikdirlər.
Yaponiya bir qədər təcrid vəziyyətində olan ölkə
hesab edildiyi üçün, digər dövlətlərə nisbətdə
burada insan alveri cinayətləri o qədər də geniş
əhatəli deyildir. Lakin buna baxmayaraq, bu
ölkədə

insan

alverinə

qarşı

mübarizə

üzrə

qanunvericilik və digər inzibati tədbirlər kifayət
qədər etibarlı hesab edilə bilər. Əcnəbilərin insan
alverinin qurbanı olaraq Yaponiya ərazisinə daxil
olmasının qarşısının alınması ilə bağlı inzibati
tədbirləri ilk növbədə bu ölkənin Xarici İşlər
Nazirliyi həyata keçirir. Belə ki, XİN ölkənin
yerləşmə

dövlətlərinin

ərazisindəki

diplomatik

missiyaları vasitəsilə bütün viza ərizələri üzrə,
xüsusilə şəxslərin insan alverinin qurbanı qismində
cəlb

edilə

biləcəyiəyləncə

məqsədilə

alınan

vizalar, müvəqqəti ziyarətçi vizaları, habelə Yapon
vətəndaşlığına mənsub olan ər-arvad və ya
uşaqlar üçün alınan vizalar üzrə müraciətlərə
xüsusi

diqqət

yetirir.

Bundan
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başqa,

insan

alverinin

qarşısının

alınmasında

mühüm

rol

Yaponiyaın hava və dəniz limanlarında insanların
girişinə

nəzarət

Bürosuna

edən

məxsusdur.

məlumatlardan,
biometrik
qeydlərindən

Yapon
Bu

məsələn

qurum

sərnişinlər

informasiyalardan,
və

İmmiqrasiya

Beynəlxalq

müxtəlif
haqqında

bilet

sifarişi

Cinayət

Polisi

Təşkilatının itirilmiş və oğurlanmış pasportlar üzrə
məlumat bazasından istifadə edərək, öz işini daha
effektiv şəkildə həyata keçirir. Büro saxta və ya
dəyişdirilmiş sənədləri aşkar etmək üçün hava və
dəniz limanlarında xüsusi qurğular quraşdıraraq,
öz səlahiyyətli əməkdaşlarını bu işə cəlb edirlər.
Həmçinin, immiqrasiya idarəsi əməkdaşları şübhəli
şəxsləri və brokerləri aşkar etmək üçün hava və
dəniz limanlarının tranzit ərazilərində təşkilati
patrul

işləri

həyata

qanunsuz əsaslarla,

keçirirlər.
saxta

Polis

pasport

ölkədə
əsasında

yaşayan xaricilərə, o cümlədən saxta nikaha daxil
olmaqla bu işlərə aidiyyatı olan şəxslərə qarşı
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ciddi qanuni tədbirlər görür və bu cür hallarla
əlaqədar brokerlik fəaliyyəti ilə məşğul olanları
məsuliyyətə cəlb edir. İmmiqrasiya Bürosu da
əcnəbilərin

Yaponiyaya

qanunsuz

səfərlərini

araşdırır və bu məsələ ilə əlaqədar polislə birgə
reydlər keçirə bilər.49 Bununla yanaşı, bu iki qurum
tərəfindən xaricilərin ölkədəki qanunsuz məşğulluq
fəaliyyəti araşdırılır, həmçinin Prefektura əmək
büroları və Əmək standartları müfəttişliyi ilə birgə
işəgötürənlər tərəfindən texniki intern kurslarına
cəlb edilən və digər işə qəbul olunan şəxslərin
hüquqlarının pozulması ilə bağlı şübhə doğuran
hallarda yoxlamalar və araşdırmalarda iştirak
edirlər.
Bu ölkənin insan alveri ilə bağlı mühüm və
fərqli bir strukturu 2014-cü ilin iyun ayında
yaradılmış İnsan alverinə qarşı hüquq-mühafizə
49

Japan’s Action Plan of Measures to Combat Trafficking in
Persons,
http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/people/action.pdf
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orqanlarının – Milli polis agentliyi, Ədliyyə nazirliyi,
Baş Prokurorluq, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Yaponiya Sahil
Mühafizəsi

qurumlarının

nümayəndələrindən

ibarət İşçi Qrupudur. Göründüyü kimi, Yaponiyada
insan

alverinə

qarşı

dövlət

qurumları

daha

mütəşəkkil formada təşkilatlanmış və bir-biri ilə sıx
əlaqəli və qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət
göstərirlər ki, bu da qeyd olunan cinayətə qarşı
mübarizə tədbirlərinin səmərəli nəticələr verməsini
şərtləndirən əsas amillərdən biri hesab olunur.
Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, insan
alveri ilə mübarizə üzrə Yaponiya qanunverciliyi və
təcrübəsi bir neçə fərqli cəhətlərinə görə digər
ölkələrin qanunvericilik və təcrübələrindən daha
unikal keyfiyyətlərə malikdir: bu ölkədə ilk növbədə
insan alveri ilə bağlı vəziyyət haqqında dəqiq
təhlillər aparılır, ikincisi bu təhlillər əsasında qeyriqanuni

xarici

immiqrasiyaya

dəqiq

nəzarət

mexanizmləri fəaliyyət göstərir, üçüncüsü insan
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alverinə qarşı hüquq-mühafizə orqanlarının bir-biri
ilə sıx əlaqəli və qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində
xüsusi İşçi Qrupu formatında fəaliyyəti bu sahədə
səmərəli nəticələrin əldə olunması ilə şərtləşir.
2.7. Filippin və Banqladeş təcrübəsi
İnsan alveri ilə mübarizə üzrə Filippin və
Banqladeş təcrübəsi də bu regionda maraqlı
nümunələrdəndir.
Filippin Respublikasında insan alveri ilə
bağlı ən mühüm qanunvericilik aktı 12 may 2003cü ildə qəbul olunmuş və 19 iyun 2003-cü ildə
qüvvəyə minmiş İnsan alveri əleyhinə Qanundur.
Bu qanuna əsasən, insan alveri dedikdə, istismar
məqsədi ilə başqa bir şəxs üzərində nəzarət edən
şəxsin razılığına nail olmaq üçün və ya şəxsin
zəifliyindən istifadə edərək pul və ya digər
üstünlüklərin verilməsi və ya alınması, fahişəliyin
və ya cinsi istismarın digər formaları, məcburi
əmək və ya xidmətlər, köləlik, köləlik və ya insan
104

orqanların çıxarılması və ya satışı məqsədilə
hədə-qorxu və ya güc tətbiq etməklə və ya zorla,
oğurluq, fırıldaqçılıq, aldatma, sui-istifadə etmə
yolu ilə milli sərhədlər daxilində və ya ondan
kənarda və ya qurbanın şəxsin razılığı və ya
məlumatı olmaqla və olmadan şəxslərin cəlb
edilməsi,

daşınması,

köçürülməsi

buraxılması və ya alınması

50

və

ya

başa düşülür.

Bundan əlavə qanun istismar məqsədilə hər hansı
bir uşağın seçilməsi, daşınması, köçürülməsi,
yerləşdirilməsi və ya alınması hərəkətlərinidə,hətta
yuxarıda

müəyyən

olunmuş

vasitələrlə

cəlb

olunmasa belə, “insan alveri” kimi müəyyən
edir.Sanksiyalar məsələsinə gəldikdə isə,Filippin
qanunvericiliyi

insan

alverinin

üç

növünü

təsnifləşdirməklə, hər bir növə görə ayrılıqda ağır

50

Aileen Marie S. Gutierrez, Preventing human trafficking
in the Philippines overview and current activities.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No87/No87_13PA_
Aileen.pdf
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cəzalar tətbiq edir: insan alveri aktlarına görə 20
ilədək azadlıqdan məhrumetmə və 1 milyondan 2
milyonadək Fillippin pesosu məbləğində cərimə
cəzası, insan alverinin təşviq edilməsinə görə 15
ilədək azadlıqdan məhrumetmə və 1 milyondan 2
milyonadək fillippin pesosu məbləğində cərimə
cəzası, peşəkar insan alverinə görə ömürlük
azadlıqdan məhrumetmə və 2 milyondan 5
milyonadək fillippin pesosu məbləğində cərimə
cəzası.51
Filippin

qanunvericliyində

diqqət

çəkən

məqamlardan biri kimi insan alverinin xüsusi
növlərə ayrılmasını qeyd etmək zəruridir. Xüsusilə
fərqli

terminoloji

“peşəkar

yenilik bundan ibarətdir

insan alveri”

termininə

bu

ki,

ölkənin

qanunvericliyiaşağıdakı kimi aydınlıq gətirmişdir.
İnsan alveri əleyhinə 2003-cü il tarixli Qanunun 651

Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 (R.A. 9208),
www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2003/ra_9208_2003.htm
l
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cı maddəsində qeyd olunur ki, əgər a) insan
alverinin hədəfi olan şəxs uşaq olarsa; b) əgər
əməl

fahişəlik,

pornoqrafiya,

cinsi

istismar,

məcburi əmək, köləlik, məcburi köləlik və ya borc
asılılığı

məqsədi

ilə

sindikatlartərəfindən

və

edilirsə;c)
ya

geniş

cinayət
miqyasda

törədildikdə, o cümlədən insan alveri etmək
məqsədilə üç və ya daha çox şəxsinbir araya
gəldiyi və ya birləşdiyi qrup tərəfindən həyata
keçirildiyi təqdirdə; ç)əgər cinayət hakim mövqeyə
malik olan şəxs, valideyn, qardaş, qəyyum və ya
insan alverinə məruz qalmış şəxs

üzərində

səlahiyyət sahibi olan şəxs və ya dövlət məmuru
tərəfindən törədildikdə;d) insan alverinə məruz
qalmış

şəxs

orqanlarının

hərbi
hər

və

hansı

ya
bir

hüquq-mühafizə
nümayəndəsi

ilə

fahişəliklə məşğul olduqda; e) cinayətkar hərbi və
ya

hüquq-mühafizə

orqanlarının

əməkdaşı

olduqda; ə) insan alveri cinayətinin törədilməsi
şəxsin ölümünə, dəli olmasına, şikəst olmasına və
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ya İnsanimmun çatışmazlığı virusuna (İİV) və ya
İmmun

çatışmazlığı

sindromuna

(AİDS)

yoluxmasına səbəb olarsa,bu hərəkətlər peşəkar
insan alveri hesab edilir.52
Göründüyü kimi, insan alveri ilə mübarizə
üzrə Filippin qanunvericiliyi ilk növbədə insan
alveri cinayətinin geniş tərkibini müəyyən etmiş,
daha sonra digər dövlətlərin qanunvericiliklərindən
fərqli olaraq, daha aydın təsnifləşdirmə apararaq
insan alverinin ayrıca növlərini - insan alveri
aktlarını, insan alverinin təşviq edilməsini və
peşəkar insan alverini fərqləndirmiş və bunların
ağırlıq

dərəcələrindən

və

ictimai

təhlükəlilik

xarakterindən asılı olaraq müvafiq sanksiyalar
müəyyən etmişdir.
Banqladeş hökumətinin insan alveri ilə
mübarizə tədbirləri də Asiyada özünəməxsus
52

Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 (R.A. 9208),
www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2003/ra_9208_2003.htm
l
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xarakter daşıyır. Birincisi, bu ölkədə hökumət
tərəfindən az da olsa istər qanunvericilik, istərsə
də digər inzibati tədbirlər son bir neçə ilə ərzində
həyata

keçirilən

islahatların

nəticəsində

baş

tutmuşdur. Belə ki, 2012-ci ilin yanvar ayında bu
ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi İnsan alveri ilə
mübarizə üzrə 2012-2014-cü illəri əhatə edən Milli
Fəaliyyət Planı qəbul etmişdir ki, bu sənəddə yeni
qanunun tətbiqi ilə bağlı məsələlər nəzərdə
tutulurdu. Qeyd olunmalıdır ki, Banqladeş 2000-ci
il

tarixli

alınmasına

BMT-nin
dair

İnsan

alverinin

protokolunu

qarşısının
ratifikasiya

etməmişdir. İkincisi, bu ölkənin Sosial təminat,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə nazirlikləri, İbtidai
və Ümum Təhsil Nazirliyi qadın və uşaq alveri ilə
bağlı maarifləndirmə məsələləri ilə məşğul olan
qurumlardandır. Eyni zamanda bu ölkədə müvafiq
nazirliklərin tabeliyində olan xüsusi monitorinq
qrupları tərəfindən işə qəbul prosesinə nəzarət
həyata keçirilir, saxta işəgötürənlərin qarşısını
109

almaq üçün tədbirlər görülür. Banqladeşin daxili
işlər naziri İnsan alverinə qarşı nazirliklərarsı Milli
Komitənin müntəzəm olaraq keçirilən iclaslarına
sədrlik

edir.

Bu

ölkənin

təcrübəsində

maarifləndirmə məsələlərinə, xüsusilə beynəlxalq
sülhməramlı missiyalarda yerləşdirilməzdən öncə
Bangladeşli

əsgərlərə

məlumatlılığı

insan

artırmaq

alveri

haqqında

məqsədilə

təlimlərin

keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu ölkədə
kommersiya məqsədilə seksual xarakterli əməllərə
olan

tələbatın

azaldılması

üçün

hökumət

tərəfindən heç bir tədbir görülməmişdir.53
Beləliklə, həm Filippin, həm də Banqladeş
təcrübəsindən insan alveri ilə mübarizə üzrə bir
neçə mühüm cəhəti qeyd etmək olar. Birincisi,
insan alveri cinayətinin geniş tərkibi müəyyən
edilmiş, digər dövlətlərin qanunvericiliklərindən
fərqli

olaraq,

daha

aydın

təsnifləşdirmə

Human Trafficking & Modern-day Slavery,
http://gvnet.com/humantrafficking/Bangladesh.htm
53
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aparılmışdır. İkincisi, insan alverinin ayrıca növləri
fərqləndirilmiş, bunların ağırlıq dərəcələrindən və
ictimai

təhlükəlilik

müvafiq

xarakterindən

sanksiyalar

asılı

müəyyən

olaraq

edilmişdir.

Üçüncüsü bu sahədə xüsusi monitorinq və ictimai
nəzarət mexanimlərinin həyata keçirilməsi, saxta
işəgötürənlərin qarşısını almaq üçün tədbirlər
görülməsi məqbul mexanizm hesab edilə bilər.
Dördüncüsü,

bu

ölkələrin

təcrübəsində

maarifləndirmə məsələlərinə diqqətin ayrılması bu
cinayətlə mübarizədə preventiv tədbir kimi olduqca
effekiv sayıla bilər.
2.8. Cənubi Afrika Respublikasında (CAR)
insan alveri ilə mübarizə məsələləri.
İnsan

alverinin

yayıldığı

ən

həssas

bölgələrdən biri də Afrika qitəsidir. Burada qeyd
olunan əməlin kriminallaşdırılması və bu cinayətlə
mübarizə

məsələlərinə

Respublikasının

Cənubi

qanunvericilik
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və

Afrika
təcrübəsi

kontekstində yanaşacağıq. Statistik məlumatlar
göstərir ki, insan alveri Cənubi Afrika üçün
əhəmiyyətli bir problem olub, bu məkan qeyd
olunan cinayətlərin baş verməsi üçün əsas mənbə,
tranzit və hədəf ölkəsi 54 kimi çıxış edir.Cənubi
Afrika bu yaxınlarda insan alverinin qarşısının
alınması və müdafiəsi məqsədilə hərtərəfli hüquqi
addımlar

atmış,

beynəlxalq

təşəbbüslərə qoşulmuşdur.

və

regional

Bu səbəbdən də

ölkədə siyasi və hüquqi müstəvidə, o cümlədən
milli qanunvericilik və təcrübə baxımından mühüm
addımlar atılması tələb olunurdu. Belə ki, Cənubi
Afrikada İnsan alverinin qarşısının alınması və
onunla mübarizə haqqında 2013-cü il tarixli
Qanunun qəbul olunmasına qədər bu sahədə
hərtərəfli

qanunvericilik

54

sistemi

mövcud

Laura Brooks Najemy, South Africa’s Approach to the
Global Human Trafficking Crisis: An Analysis of the
Proposed Legislation and the Prospects of Implementation,
(Jan. 2010), http://openscholarship.wustl.edu
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olmamışdır. Eyni zamanda, bu qanunvericilik
2015-ci ildə qüvvəyə minmiş və bu ölkədə insan
alveri ilə mübarizə təcrübəsi demək olar ki, son iki
ilin məhsulu kimi qəyərləndirilə bilər. Əlbəttə, bu
sahədə

ölkə

qanunvericiliyinin

təkmilləşdiril-

məsində beynəlxalq qurumların hesabatlarının da
az təsiri

olmamışdır.

Məsələn,

İnsan Alveri

Təşkilatının(Trafficking in Persons - TİP) 2015-ci il
hesabatındaABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən
Cənubi

Afrika Respublikasına “Tərəf

2”

adı

verildiyi vəinsan alverinin aradan qaldırılması üçün
bu ölkənin qanunvericliyinin 2000-ci il tarixli İnsan
Alveri Qurbanlarının Müdafiəsi Aktının müəyyən
etdiyi standartlara tam uyğun gəlmədiyi, lakin
hökumətinbu

standartlara

uyğunlaşmaq

üçün

əhəmiyyətli səylər göstərdiyiqeyd olunub.55
2015-ci ilə qədər Cənubi Afrikada insan
alveri

ilə

bağlı

cinayət

55

işlərinə

Trafficking in Persons Report 2015,
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/
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məhdud

qanunvericilik çərçivəsində baxılırdı və təbii ki bu
da öz effektini kifayət dərəcədə verə bilməzdi.
Çünki, bütün prosesual tədbirlər köhnə mövcud
qanunvericliyə,

yəni

insan

alverinin

cinayət

xarakterli əməl kimi təsbit olunmadığı – məsələn
1982-ci il tarixli Özünümüdafiə haqqında Qanun və
1998-ci

ildə

qəbul

olunmuş

Mütəşəkkil

cinayətkarlığa qarşı mübarizə haqqında Qanuna
müvafiq olaraq ümumi cinayət hüquq pozuntuları
(oğurluq, quldurluq və təcavüz kimi)

qismində

baxılırdı. Digər tərəfdən isə insan alverinin ayrıayrı tərəflərini özündə ehtiva edən qanunvericilik
aktlarına – məsələn, Uşaq hüquqlarına dair 2005ci il tarixli Qanuna və
cinayətlər

və

bunlarla

Uşaq alveri və cinsi
əlaqəli

digər

hüquqi

dəyişiliklər haqqında 2007-ci il tarixli Qanuna
istinad edilərək işlərə baxılırdı.56

56

Charlene May &Mandivavarira Mudarikwa, Legal
Resources Centre, Trafficking of persons: a South African
legislative perspective , (Oct. 2011),
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İnsan

alverinin

qarşısının

alınması

və

onunla mübarizə haqqında Qanununda insan
alverininin və bu əməlin cinayət tərkibi ilə bağlı
geniş anlayış verilir. Orada qeyd olunur: 1) Cənubi
Afrikanın ərazisində və ondan kənarda istənilən
şəxsin istismar məqsədilə müxtəlif üsullarla, o
cümlədən qurbana və ya onunla yaxın əlaqəsi
olan hər kəsə qarşı təhdid, hədə-qorxu,aldatma,
qaçırılma və ya səlahiyyətdən sui-istifadə etmə
yolu ilə hər hansı bir şəxsin çatdırılması, alınması,
daşınması, köçürülməsi, saxlanması, satılması, və
mübadilə edilməsi; 2) Cənubi Afrikanın ərazisində
və ondan kənarda istismar məqsədiləuşaq qəbul
edilməsi və ya məcburi nikahın bağlanması. 57
Göründüyü kimi, CAR qanunvericilyi insan alverinə
daha geniş yanaşma ortaya qoymaqla, həmçinin
http://www.probono.org.za/Manuals/RefugeeManual/2011_12_14_LRC_HumanTrafficking.pdf
57

Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act,
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2013-007.pdf
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borc asılılığı, seksual istismar, məcburi əmək, o
cümlədən uşaq əməyi, qurbanların xidmətlərindən
istifadə, insan alverinə bu və ya digər formalarda
yardım

edilməsi

kimi

əməllərə görə cinayət

məsuliyyəti nəzərdə tutur və cəzalandırır.
Cənubi

Afrika qanunvericliyində maraqli

məqamlardan biri də müasir dövrün informasiyakommunikasiya sistemlərindən istifadə etməklə bu
cinayətə qarşı mübarizə aparılmasının geniş tətbiq
olunmasıdır. Belə ki, İnsan alverinin qarşısının
alınması və onunla mübarizə haqqında Qanunda
qeyd

olunur

ki,

respublikada

elektron

kommunikasiya xidmətləri göstərən provayderlər
öz istifadəçilərinin insan alveri ilə bağlı hər hansı
fəaliyyətlərinə qarşı bütün mümkün olan tədbirləri
görməlidirlər. Bu operatorlar hüquq mühafizə
orqanları ilə əməkdaşlıqda elektron sistemlərdə
movcud olan insan alverinə yönəlik qanunsuz
fəaliyyətlər barədə olan informasiya və faktlar
əsasında istintaq və təhqiqat prosesinə yardımçı
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olmalıdırlar. Qeyd edək ki, bu məsələ olduqca
aktuallıq kəsb etməklə, insan alveri ilə mübarizədə
elektron xidmət həyata keçirən provayderlərin
rolundan səmərəli istifadə imkanları ilə bağlı
müddəaların Azərbaycanın insan alveri haqqında
qanunvericiliyinə də daxil edilməsini zəruri edir.
Qanunda insan alveri cinayətinin elementləri
və

ya

bununla

əlaqəli

olan

müxtəlif

əməllərkriminallaşdırılır və bu hüquq pozuntulara
görə ağır cəzalar müəyyən edilir. Bunlara aiddir:
insan alverinə görə cərimə cəzasından başlayaraq
(100 milyon Cənubi Afrika randı - təxminən 6,15
milyon ABŞ dolları) ömürlük həbs cəzasına kimi;
başqa bir şəxsin borc asılılığına girməsinə gətirib
çıxaran hərəkəti qəsdən törətmək: on beş ilədək
azadlıqdan məhrumetmə və ya cərimə cəzası;
insan alveri qurbanlarının xidmətlərindən istifadə:
on beş ilədək azadlıqdan məhrumetmə və ya
cərimə cəzası; insan alverinə əlverişli şərait
yaratmaq, o cümlədən bu məqsədlə otaqların
117

kirayə

verilməsi

və

ya

qəzetlərdə

elanların

yayımlanmasına görəon beş ilədək azadlıqdan
məhrumetmə

və

ya

cərimə

cəzası;yuxarıda

sadalanan cinayətlərin hər hansı birinə cəhd etmə:
cinayət faktı baş verdikdə eyni cəzalar tətbiq
edilir.

58

Qeyd

etmək

lazımdır

ki,

CAR

qanunvericiliyində mövcud olan bəzi sanksiyalar,
xüsusilə cərimə cazasının tətbiqi bir qədər qeyrireal

görünür.

Çünki

cəzanın

əhəmiyyəti

və

effektivliyi əlbəttə, bir çox hüquqşünasların da
qeyd etiyi kimi, onun sərtliyi ilə müəyyən edilə
bilməz. Burda mühüm olan məqam ondan ibarətdir
ki, Cənibi Afrika kimi iqtisadi cəhətdən zəif olan və
əhalisinin əksər hissəsinin maddi vəziyyətinin
olduqca aşağı səviyyəsi ilə müşayiət oluna bu
ölkədə həmin cəzalar faktiki olaraq tətbiqə yararlı
olmayacaq.

58

Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act,
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2013-007.pdf
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Cənubi Afrikada insan alveri ilə mübarizə
üzrə

dövlət

fəaliyyətinə

və

qeyri-dövlət

gəlincə

burada

qurumlarının
qanunvericiliyə

müvafiq olaraq əsas səlahiyyətli qurumlardan biri
Sosial İnkişaf Nazirliyidir ki, bu qurumun da
mühüm

funksiyası

insan

alveri

qurbanlarına

müxtəlif xidmətlər göstərən təşkilatların işinin
tənzimlənməsi, onların akkreditasiya prosedurları
və

proqram

tələblərin,

təminatlarına

habelə

uyğunluğuna

normaların

və

dair

minimum

standartlarınmüəyyən edilməsidir. Bundan başqa,
Ədliyyə və Konstitusional İnkişaf Nazirliyi bu
sahədə digər dövlət qurumları ilə birgə milli siyasi
və

hüquqi

xəttin

qanunvericiliyin
nazirliyin

müəyyən

edilməsi

implementasiyası,

ayrı-ayrı

idarələri

insan

və

habelə
alverinin

qarşısının alınması və bu cinayətlə mübarizənın
müxtəlif aspektləri ilə bağlı səlahiyyətlərə malikdir.
Eyni zamanda, CAR-da Daxili İşlər Nazirliyi insan
alveri

ilə

bağlı

əcnəbilərin
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qanunlara

əməl

etməsinə, Sosial İnkişaf Nazirliyi şəsxlərin insan
alverinin

qurbanı

olub-olmaması

qiymətləndirilməsinə

məsələsinin

məsuldurlar.

Həmçinin

Cənubi Afrika Polis Xidməti üzrə Milli Komissar da
(National

Commissioner

of

SAPS)

digər

qurumlarla əməkdaşlıq şəraitində bütün polis
əməkdaşlarının, o cümlədən polis bölmələrinin
insan alveri faktlarının istintaqının aparılması, bu
cür işlərin araşdırılmasının üsullarını və insan
alveri üzrə cinayət işləri ilə bağlı məlumatların
toplanması və təhlilini həyata keçirir.
Beləliklə,

Cənibi

Afrika

Respublikasının

insan alveri qanunvericliyi və praktikasının müasir
hüquq

elmi

nöqteyi-nəzərindən

zəruri

olan

müddəaların aşağıdakılardan ibarətdir: bincisi, bu
ölkədə üzun müddət insan alveri əməlinin cinayət
hüquqi mahiyyət kəsb etməmnəsinə baxmayaraq
son

illər

bu

praktikasındakı

ölkənin

qanunvericliyində

yeniliklərin

inkilşaf

və

xarakterli

innovativ addımlar hesab etmək olar; ikincisi insan
120

alveri

ilə

xüsusilə

mübarizədə
İKT

modern

sahəsində

vasitələrdən,

fəaliyyət

göstərən

provayder təşkilatlarının imkanlarından istifadə
etməklə bu cinayətə qarşı aparılan mübarizə və
qanunvericlikdə bu məqamların təsbit olunması
təqdirəlayiq hesab edilməlidir; üçüncüsü insan
alverilə bağlı bu ölkənin mübarizə təcrübəsinə
nəzərə yetirdikdə CAR-da insan alveri cinayəti
üzrə dövlət qurumlarının biri-biri ilə qarşlılıqlı
əməkdaşlıqda yetkin şəbəkəsinin mövcudluğunun
şahidi olmaq mümkündür.
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III FƏSİL.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ
QANUNVERİCİLİYİNDƏ İNSAN ALVERİ VƏ
BEYNƏLXALQ HÜQUQ NORMALARI.
3.1. İnsan alveri ilə mübarizə üzrə beynəlxalq
hüquq

normalarının

Respublikasının

Azərbaycan

milli

qanunvericiliyinə

implementasiya məsələləri.
3.2.

Azərbaycan

qanunvericiliyində

Respublikasının
insan

alveri

cinayət

cinayətinin

anlayışı və tərkibi, insan alveri ilə mübarizənin
təşkilati-hüquqi əsasları.
3.1. İnsan alveri ilə mübarizə üzrə
beynəlxalq hüquq normalarının Azərbaycan
Respublikasının

milli

qanunvericiliyinə

implementasiya məsələləri.
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İnsan alveri cinayəti ilə mübarizədə
Azərbaycan

Respublikasının

milli

qanunvericiliyi və praktikası beynəlxalq hüquq
normalarına,
təcrübəsinə

qabaqcıl
və

bu

xarici
sahədə

ölkələrin
müstəqillik

dönəmində həyata keçirilən təşkilati tədbirlərə
əsaslanır.
Bizim

araşdırmanın

məqsədləri

baxımından insan alveri ilə bağlı beynəlxalq
hüquq

normalarının

implementasiyasından

danışarkən bu cinayətin tarixi forması olan
köləlik və kölə ticarətinə, habelə insan alveri ilə
bilavasitə əlaqəli olan qanunsuz miqrasiyaya
və

seksual

istismar

və

fahişəliklə

bağlı

məsələlərə də diqqət yetirilməsini zəruri hesab
edirik.
Müasir beynəlxalq cinayət hüququnda və
milli

hüquqda

bu

cinayətlərin
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hər

biri

şəxsiyyətin hüquqları və azadlıqları əleyhinə
olan cinayətlər hesab edilir.
Köləlik və kölə ticarəti. Müasir beynəlxalq
hüquqda qlobal mahiyyətinə, insan hüquq və
azadlıqlarına daha çox təhlükə yaratdığına
görə köləlik və kölə ticarəti ən ağır beynəlxalq
xarakterli cinayətlərdən biri hesab olunur.
Lakin bu hüquqazidd əməllərin konkret olaraq
beynəlxalq
xarakterli

cinayətlərə
cinayətlərə

cəhətdən

bir

və
aid

qədər

ya

beynəlxalq

edilməsi

elmi

mübahisəlidir.

Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqa görə köləlik
və kölə ticarətinin beynəlxalq xarakterli cinayət
kimi

tanınmasına

baxmayaraq,

bəzi

ədəbiyyatlarda qeyd olunan cinayətin qlobal
ictimai

təhlükəliliyinə,

digər

transmilli

cinayətlərlə qarşılıqlı əlaqəsinə, beynəlxalq
təşkilatlarda müzakirə predmeti olmasına və
hətta

müasir

dövrdə
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də

öz

aktuallığını

itirməməsinə daha çox əhəmiyyət verilməklə
bu hüquqi termin bəzən beynəlxalq cinayətlərə
də aid edilir. Belfast Kral Universitetinin
professoru

C.Allain

“quldarlığın

müasir

qeyd

edir

forması”

ki,
kimi

köləlik
BMT

tərəfindən tanınmış və aparteid, kolonializim,
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə (insest)
və insan orqanlarının ticarəti hərəkətlərini
özündə

ehtiva

59

edir.

Akademik

V.N.

Kudrayvçev vurğulayır ki, köləlik və kölə
ticarəti artıq beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
beynəlxalq

cinayət

kimi

tanınmışdır.

60

Professor L.V.İnoqamova Xeqay isə köləlik və
kölə ticarəti cinayətini beynəlxalq xarakterli
cinayət hesab edərək, onu şəxsiyyətin hüquq
59

Jean Allain, International Criminal Law and Anti-Slavery
Today, http://www.yale.edu/glc/queens/abstracts/allain.pdf
60

Международое уголовное право. Под общей
редакцией академика В.Н.Кудрявцева М.1999.с.135
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və azadlığı əleyhinə yönəlmiş cinayətlərə aid
edir.

61

Digər

alimlər

isə

ümumiyyətlə,

beynəlxalq və beynəlxalq xarakterli cinayətlər
arasında dəqiq bölgünün aparılmasına o qədər
də diqqət yetirməyərək, bu məsələni bəzi
aspektlərdən lüzumsuz hesab edirlər. Köləlik
və ya qul ticarəti ilə bağlı hərəkətləri insan
ləyaqətinə qarşı yönəlmiş cinayətlərin tərkib
hissəsi kimi nəzərdən keçirən hüquq elmləri
doktoru, professor L.Hüseynov qeyd edir ki,
“bütövlükdə beynəlxalq hüquq üçün beynəlxalq
məsuliyyət rejimi baxımından, habelə siyasi
nöqteyi-nəzərdən müəyyən əhəmiyyət daşısa
da,

fiziki

şəxslərin

beynəlxalq

hüquqi

məsuliyyətini nəzərdə tutan beynəlxalq cinayət

61

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное
право. СПб.: 2003. с.237
126

hüququ çərçivəsində bu fərqləndirmə prinsipial
əhəmiyyət kəsb etmir.”62
Bu

beynəlxalq

xarakterli

cinayətin

hərtərəfli tədqiq olunması, onun cinayət hüquqi
xarakterinin dəqiq analizinin həyata keçirilməsi
üçün bəzi mühüm tarixi nüansların və müasir
dövrdə bu qeyri-hüquqi hərəkətlərin yayılma
coğrafiyasının nəzərdən keçirilməsini zəruri
hesab edirik.
Köləlik və kölə ticarəti cinayətinin tarixi
qədim dövrlərə gedib çıxsa da hazırda bu
hüquqazidd əmələ ABŞ, Avropa və dünyanın
digər regionlarında da rast gəlinməkdədir.
Qədim

dövrlərdən

düşənlər,

ağır

ödəməyənlər,

bəri

günah
dəniz

müharibədə
işlədənlər,

quldurları

62

əsir

borcunu
tərəfindən

Hüseynov L.H. Beynəlxalq hüquq, “Hüquq ədəbiyyatı”
nəşriyyatı, Bakı 2000, s.220
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qaçırılanlar kölə kimi bazarlarda satılmışdır.
Mesopotamiyada,
Yunanıstanda,

Qədim

Misirdə,

İslamdan

Romada,

öncə

İranda, Mərkəzi Asiyada və Anadoluda kişi
kölələrin uşaqları da qul sayılmış, köləlik qeyrihüquqi və qeyri-əxlaqi hərəkət olaraq son
dərəcə

ciddi

sosial

problem

kimi

qəbul

edilmişdir. Qeyd edək ki, köləlik və ya qul
ticarəti təkcə Şərq ölkələrinə xas olan cinayət
əməli kimi çıxış etmir, eyni zamanda, bir çox
hallarda Qərb cəmiyyətinin iqtisadi və sosial
həyatının ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur.
Müasir dövrdə dünyada təxminən 30 milyon
kölə

olduğu

Freyzer

bildirilir.

Kanadanın

Saymon

Universiteti

yanında

İnsan

Təhlükəsizliyi Mərkəzinin göstəricilərinə görə
hər il 4 milyona yaxın,
63

63

BMT-nin rəsmi

The Human Security Report,
http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/human128

məlumatlarına

görə

isə,

dünyanın
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ölkəsində insanlar oğurlanaraq köləliyə cəlb
olunurlar. Avropa İttifaqının hesabatına görə,
Avropada minlərlə qadın hələ də kölə olaraq
işlədilir. Bu gün qlobal iqtisadiyyatın önəmli
hissəsini kölələr yerinə yetirir. 64
Qeyd etmək lazımdır ki, köləlik və kölə
ticarətinin beynəlxalq xarakterli cinayət olaraq
etiraf olunması obyektiv zərurətdən irəli gəlmiş
və

bu

bilavasitə

onun

fəsadlarının

dövlətlərarası mahiyyəti ilə izah olunmalıdır.
Kevin Qales və Piter T. Robbins qeyd edirlər
ki, beynəlxalq hüquq tarixində bu cinayətlə
mübarizə məsələlərinə ilk dəfə 1815-ci il
Vyana Konqresi çərçivəsində imzalanmış Kölə
security-report.aspx
64

Köləlik və yaxud insan alveri,
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/2010/noyabr/14014
0.htm
129

ticarətinin universal qaydada ləğvinə dair
Bəyannamədə (1815-ci il Bəyannaməsi) rast
gəlinir.65 Qeyd etmək lazımdır ki, köləliklə bağlı
mühüm nəzəri və praktiki məsələ beynəlxalq
sənədlərlə

bu

cinayətin

insan

hüquqları

pozuntusu kimi etiraf olunması ilə əlaqədardır.
Bu baxımdan S. Miers qeyd edir ki, 1815-ci il
Bəyannaməsinin

qeyd

olunan

istiqamətdə

minimal praktiki səmərəsi olsa da, bu sənəd
köləliyin

fundamental

insan

hüquqları

pozuntusu kimi tanınması istiqamətində heç də
mühüm əhəmiyyət kəsb etməmişdir.66
Bu

beynəlxalq

xarakterli

cinayətlə

mübrizəyə dair Köləlik haqqında 1926-cı il
65

Kevin Gales and Peter T Robbins, “No shall be held in
slavery or servitude: a critical analysis ofinternational
slavery agreements and concepts of slavery” (2001) Jan-Mar
Human Rights Review 19,20
66

Miers S. Slavery in the Twentieth Century: The Evolution
of a Global Problem (2003) s.14-15
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Konvensiyası və ona bir sıra dəyişiklikləri
nəzərdə tutan 1953-cü il Protokolu qəbul
edilmişdir.

Konvensiyaya

müvafiq

olaraq

köləlik dedikdə, insanın elə bir vəziyyəti başa
düşülür

ki,

onun

üzərində

mülkiyyət

hüququnun atributları və ya onlardan bəziləri
həyata keçirilir. Bu sənədə əsasən kölə ticarəti
insanın əldə olunması, onun köləlik məqsədilə
satılması üçün hər cür hərəkət kimi müəyyən
olunur.67
Konvensiyaya

uyğun

olaraq

iştirakçı

dövlətlər köləliyin bütün formalarının tam və ya
qismən ləğvinə nail olmaq üçün kölə ticarətinin
qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə
müvafiq tədbirlər görməlidirlər.

67

Slavery Convention, Signed at Geneva on 25 September
1926, http://www2.ohchr.org/english/law/slavery.htm
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Konvensiya köləlik və kölə ticarətini
cinayət olaraq etiraf edir, həmçinin, onun
iştirakçısı olan dövlətlərin üzərinə öz milli
qanunvericiliklərində köləliyə və bu cinayətlə
əlaqədar

digər

hərəkətlərin

törədilməsinə,

birgə iştirakçılığa, cinayətə sui-qəsdə və s.
görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması
öhdəliyini qoyur.
BMT konvensiyalarında müəyyən edilmiş
“məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik və ya
buna

bənzər

fəaliyyətlər,

əsarət

hərəkətlər

qadağan

edilir.

olunduğu

kimi,

saxlama”

kimi

Məsələn,

yuxarıda

qeyd

altında

“köləlik” anlayışı “şəxsin üzərində hər hansı və
ya

bütün

mülkiyyət

hüquqlarının

tətbiq

olunduğu vəziyyət və status” kimi müəyyən
edilmişdir. Bu isə ilk növbədə müasir insan
hüquqları konsepsiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Bütün hallarda beynəlxalq hüquq nöqteyi132

nəzərdən bunlar insan hüquq pozuntusuna
səbəb olan hərəkətlər kimi nəzərədən keçirilir.
Köləliyi digər insan hüquq pozuntularından
fərqləndirən ümumi cəhətlərə: fiziki və psixi
təhdidlə məcburi əmək, “işəgötürən” tərəfindən
adətən zehni və fiziki sui-istifadə və ya hədəqorxu ilə sui-istifadə olunmaqla sahiblik və ya
nəzarət edilməsi, onunla qeyri-insani, mal kimi
və

ya

alınan

və

satılan

əmlak

kimi

davranılması, fiziki məcbur edilmə və ya
hərəkət

azadlığının

məhdudlaşdırılması

aiddir.68
Köləliklə bağlı məsələyə insan hüquqları
kontekstində

xüsusi

əhəmiyyət

verən

niderlandlı alim Manfred Novak bu cinayətə
universal

yurisdiksiya

68

prinsipinin

tətbiq

What is modern slavery?
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is_
modern_slavery.aspx
133

olunduğunu bildirərək kölə ticarəti cinayətini
törədən şəxslərin hərəkətlərinə milli ərazi
çərçivəsindən kənarda baxılmasının vacibliyini
qeyd edir.69
Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki,
müasir dövrdə də hər il yüz minlərlə uşağın
qaçırılması,

milyonlarla

insanın

zorla

işlədilməsi və köləliyə cəlb olunması faktları bu
cinayətə
baxışların

görə

yeni

zəruriliyini

beynəlxalq

hüquqi

şərtləndirmişdir.

Beynəlxalq hüquqda kölə ticarəti və insan
ticarəti arasında paralellər aparılaraq insan
ticarətini kölə ticarətinin müasir forması hesab
edirlər. 70 Lakin qeyd etmək lazımdır ki, kölə
ticarəti insan ticarətindən fərqlidir. Kölə ticarəti
69

Introduction to the International Human Rights Regime,
By Manfred Nowak, Leiden 2003. p.292
70

Silvia Scarpa, Trafficking in human beings: Modern
Slavery (2008) s.154
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cinayətində zor yoxdur, lakin aldatma var.
Beynəlxalq hüquqi nöqteyi-nəzərindən köləlik
bir insanın başqa birinin malı və ya mülkü
olmasında ifadə olunur. Başqa sözlə, ona
“mülkiyyət

hüququ”nun

olması

köləlik

cinayətinin əsas elementini təşkil edir. BMT
Baş

Katibi

“mülkiyyət

hüququna

xas

səlahiyyətlərə malik olma hüququ”na transferi,
şəxs üzərində mütləq nəzarəti, onun əməyini
və belə əməyin nəticəsində əldə olunan
məhsulu və s. aid edir.71
Köləliyin, kölə ticarətinin və köləliyə
bənzər
edilməsi

vərdişlərin
üzrə

və

əlavə

fəaliyyətlərin
Konvensiyada

ləğv
"borc

asılılğı" aşağıdakı kimi təyin edilir: borc alanın
71

United Nations Economic and Social Council, Slavery,
the Slave Trade, and other forms of
Servitude (Report of the Secretary-General), UN Doc.
E/2357, 27 January 1953.
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şəxsi və ya onun nəzarətində olan şəxsin
xidmətlərini

borc

əvəzində

girov

olaraq

qoymasından yaranan status və vəziyyət,
hansı ki, əgər həmin xidmətlərin dəyəri borcun
ləğv edilməsinə hesablanmır və ya həmin
xidmətlərin təbiəti və davamiyyət müddəti
müvafiq olaraq məhdudlaşdırılmır və ya təyin
olunmur. Qeyd edək ki, borc asılılığı ilə
müddəalar BMT-nin borc asılılığını təyin edən
1956-cı il tarixli Əlavə Konvensiyasında da
nəzərdə tutulmuşdur. 72
Eyni

zamanda,

xüsusi

qeyd

etmək

lazımdır ki, köləliklə bağlı məsələlər Şərqdə
uzun bir dövr ərzində dini normalarla da
72

Jean Allain, The Slavery Conventions: The Travaux
Préparatoires of the 1926 League of Nations Convention and
the 1956 United Nations Convention, Martinus Nijhoff,
2008, 821 pp
(http://www.brill.nl/default.aspx?partid=10&mcid=9&pid=2
8429).
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tənzimlənmişdir. Bu gün dünyanın müsəlman
hüquq

sistemli

ölkələrində

bu

normalar

qüvvədədir. İslamdan çox əvvəlki dövrlərdən
bəri bu problem mövcud olmuş, kölələrə olan
münasibət, onlara verilən “hüquqlar” və onlarla
rəftar formaları da müxtəlif olmuşdur. İslam
dininin

meydana

gəldiyi

dövrdə

bütün

dünyada, o cümlədən Ərəbistanda köləlik
geniş

İslam

yayılmışdı.

hüququ

yarndığı

dövrdən köləliyin tamamilə ortadan qalxması
üçün də tədbirlər görmüş və qaydalar müəyyən
etmişdir.

73

Qeyd

olunmalıdır

ki,

İslam

hüququnda əvvəlki hüquq sistemlərindən fərqli
olaraq

köləlik

məsələsi

iki

asbektdən

tənzimlənir: 1) Köləliyin yaranma səbəblərinin
aradan

qaldırılması

istiqamətində

73

müsbət

Köləlik və yaxud insan alveri , Olaylar.- 2010.- 5 noyabr.s. 7.
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addımlar atılmışdır. 2) Mövcud kölələrlə qanuni
şəkildə yaxşı rəftar edilməsi tövsiyə olunur.74
Müasir dövrdə də köləliklə bağlı müxtəlif
səviyyələrdə və fərqli tərzdə həyata keçirilən
bəzi nüanslara rast gəlinir. L.V.İnoqamova
Xeqay qeyd edir ki, cəmiyyətdə dəyişən sosialiqtisadi, siyasi, mədəni münasibətlər nəzərə
alınarsa, köləliklə bağlı müxtəlif hadisələrə teztez rast gəlinir.

75

Ona görə də fikrimizcə,

müasir dövrdə köləliyə hazırki informasiyakommunikasiya
sosial

texnologiyalarının

şəbəklərdə

əlaqələrin

əhəmiyyətli

genişlənməsi,

virtual

inkişafı,
dərəcədə
məkanda

qanunsuz əməllərin və kibercinayətkarlığın
artımı kontekstində yanaşılmalıdır.
74

Bu barədə daha ətraflı bax: Qurani-Kərim, Nisa Surəsi,
Ayə, 3.
75

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное
право. СПб.: 2003. с.238
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Köləlik və kölə ticarəti həmçinin 1948-ci il
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi ilə
də qadağan edilmişdir. Orada bəyan olunur ki,
heç kəs köləliyə və öz iradəsindən asılı
olmayan vəziyyətə məruz qalmamalıdır; köləlik
və kölə ticarəti və onların bütün formaları
qadağan olunur.76
Bu

əməllərin

qarşısının

alınması

zərurətini nəzərə alaraq beynəlxalq hüquqda
digər sahəvi konvensiyalarda da bu cinayətlə
mübarizə

məsələləri

öz

əksini

tapmışdır.

Məsələn, 1982-ci il Dəniz hüququ üzrə BMT
Konvensiyası kölələrin daşınmasını qadağan
edir. Konvensiyanın 99-cu maddəsində qeyd
olunur ki, hər bir dövlət kölələrin öz bayrağı
altında üzmək hüququna malik olan gəmilərlə

76

The Universal Declaration of Human Rights,
http://www.un.org/en/documents/udhr/
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daşınmasının

qarşısının

daşınmalara

görə

olunması,

habelə

alınması,

cəzaların
bu

belə

müəyyən

məqsədlə

onun

bayrağından qanunsuz istifadə barədə xəbər
verilməsi üçün effektiv tədbirlər görür.77
Köləlik və kölə ticarəti ilə bağlı məsələlər
Avropa

İnsan

yurisdiksiyasına

hüquqları
daxil

Məhkəməsinin

olaraq,

Avropa

Konvensiyasının 3-cü maddəsi ilə müdafiə
olunur. Məsələn, Məhkəmə özünün 2005-ci il
tarixli Siliadin Fransaya qarşı işində bir uşağın
dörd ildən artıq bir müddətdə ev qulluqçusu
kimi heç bir pul ödənilmədən saxlanması ilə
bağlı mübahisəyə baxmış və müəyyən etmişdir

77

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10
December 1982,
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/conven
tion_overview_convention.htm
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ki, bu işdə qurbanın üzərində “həqiqi qanuni
mülkiyyət hüququ” həyata keçirilməmişdir. 78
Beləliklə, hazırki dünyada gedən qlobal
dəyişikliləri,

beynəlxalq

münasibətlərdə

cərəyan edən ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni,
habelə,

aktiv

emiqrasiya

və

imiqrasiya

proseslərini nəzərə alaraq, köləlik və kölə
ticarəti

cinayətinə

daha

fərqli

aspekdən

yanaşılmaqla, müasir beynəlxalq hüquqda bu
cinayətlə

mübarizə

müxtəlif

beynəlxalq

konvensiya və digər sənədlər çərçivəsində
aparılmalıdır. Həmçinin, Azərbaycan cinayət
qanunvericliyi də köləliyi və kölə ticarətini
hazırda qüvvədə olan beynəlxalq norma və
prinsiplər nəzərə alınmaqla sülh və insanlıq
əleyhinə cinayət kimi müəyyən etmiş, onu
78

European Court of Human Rights, Siliadin v France
(Application 73316/01), 26 July 2005.
http://cmiskp.echr.coe.int
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müasir dövrün reallıqları nəzərə alınmaqla
kriminallaşdırmışdır.
İnsan alveri və qanunsuz miqrasiya.
İnsan alveri və qanunsuz miqrasiya son dövrlər
daha geniş yayılan və ona qarşı mübarizədə
daha sıx beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın
həyata

keçirildiyi

beynəlxalq

xarakterli

cinayətlərdən hesab olunur. İnsan alveri və
qanunsuz miqrasiya hazırda bütün dünyada
ölkələrə və ailələrə təsir edən amillərdəndir.
Beynəlxalq

Əmək

Təşkilatının

(BƏT)

statistikasına görə hazırda 2,5 milyon şəxs
insan alverinin qurbanıdır və cinsi istismarın və
əmək istismarının subyektləridirlər.79
Bu cinayətlərlə mübarizə məsələləri həm
elmi-nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyəti ilə
79

What is trafficking in people?,
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/trafficking
.aspx
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diqqəti cəlb edir. Belə ki, bununla bağlı
universal
ikitərəfli

və

regioinal

təşkilatlar,

əməkdaşlıq çərçivəsində

habelə
dövlətlər

tərəfindən bir sıra sənədlər qəbul edilmişdir.
İlk

öncə

beynəlxalq

və

regional

konvensiyalar əsasında insan alveri cinayətinin
elementlərinin və anlayşının verilməsini və
şərhini zəruri hesab edirik.
Bu cinayətlə mübarizə məsələləri BMTnin “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı”
Konvensiyasında və onu tamamlayan BMT
Baş Assambleyasının 15 noyabr 2000-ci il
tarixli qətnaməsi əsasında qəbul edilmiş “İnsan
alverinin, xüsusən də qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması

haqqında”

Protokolda

nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sənəddə “insan
alveri” adı altında insanların istismar məqsədilə
cəlb edilməsi, daşınması, ötürülməsi, cinayətin
143

ört-basdır edilməsi yolu və ya güc tətbiq etmə
hədəsi, onun tətbiqi və ya digər məcburetmə
formaları,

oğurlama,

hakimiyyətdən

xuliqanlıq,

sui-istifadə

və

aldatma,
ya

zəiflik

vəziyyətindən istifadə edərək və ya ona
nəzarət edən digər şəxs tərəfindən razılıq
almaq məqsədilə onun pul və ya digər
mənfəətlə ələ alınması başa düşülür. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu anlayış o qədər də böyük
dəyişiliklər

edilmədən

implementasiya

milli

qanunvericliyiə

olunmuşdur.

Azərbaycan

cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq “insan
alveri” adı altında şəxsin alqı-satqısı və ya ona
sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin baglanması,
yaxud

onun

istismar

Azərbaycan

edilməsi

məqsədilə

Respublikasının

dövlət

sərhəddindən keçirilməsi üçün və ya eyni
məqsədlə digər şəxslərə verilməsi üçün cəlb
edilməsi,

əldə

edilməsi,
144

saxlanması,

gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul
edilməsi başa düşülür. Lakin, “İnsan alverinə
qarşı

mübarizə

haqqında”

Azərbaycan

Respublikası Qanununda isə bu cinayətin
anlayışı “İnsan alverinin, xüsusən də qadın və
uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılması haqqında”
Protokolda nəzərdə tutulan anlayışdan demək
olar ki, heç nə ilə fərqlənmir. Qanuna görə,
“insan alveri” dedikdə, zor tətbiq etmək hədəsi
ilə və ya zor tətbiq etməklə hədə qorxu və ya
məcburetmə

vasitələri

dələduzluq,

aldatma

ilə,

oğurlamaq,

yolu

ilə

təsir

imkanlarından və ya kömək siz vəziyyətindən
sui- istifadə etməklə, yaxud digər şəxsə
nəzarət edən şəxsin razılığının alınması üçün
maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya
güzəştlər verməklə və ya almaqla insanların
istismar

məqsədi

ilə
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cəlb

edilməsi,

ədə

edilməsi, saxlanılması gizlədilməsi, daşınması,
verilməsi və ya qəbul edilməsi başa düşülür.
Qeyd edək ki, bəzi milli ədəbiyyatlarda Cinayət
Məcəlləsində nəzərdə tutulan anlayış daha
mükəmməl hesab olunur.80
Ona görə də bu cinayətin elementlərinə
həm

beynəlxalq

normalar,

həm

də

milli

qanunvericlik aspektindən yanaşma zəruridir.
İnsan

alverinin

obyektiv

cəhəti

aşağıdakı

alternativ əməlləri nəzərdə tutur: 1) şəxsin alqısatqısı və ya ona sahibliklə əlaqədar digər
əqdlərin bağlanması, yaxud onun istismar
edilməsi məqsədilə daşınması üçün və ya eyni
məqsədlərlə digər şəxslərə verilməsi üçün cəlb
edilməsi; 2) eyni məqsədlərlə şəxsin əldə
edilməsi;

3)

eyni

məqsədlərlə

80

şəxsin

İnsan alveri: metodik tövsiyələr, normativ sənədlər. Bakı,
Qanun 2007. 412 səh.
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saxlanılması;

4)

eyni

məqsədlərlə

şəxsin

gizlədilməsi;

5)

eyni

məqsədlərlə

şəxsin

eyni

məqsədlərlə

şəxsin

daşınması;

6)

verilməsi və ya qəbul edilməsi. İnsan alveri
cinayətinin obyekti qanunla müəyyən edilən,
qorunan və təmin edilən insanın azadlığı, şəxsi
təhlükəsizliyi və onun marağı, həmçinin həyatı,
sağlamlığı,

şərəf

insanın

və

ləyaqəti

sahəsindəki ictimai münasibətlərdir, obyektiv
tərəfi isə özünü insan alqı-satqısı, onun ələ
alınması,

daşınması,

məqsədilə
saxlanılması

qəbul
və

çatdırılması,istismar
edilməsi,

ya

nəzarətdə

gizlədilməsi

kimi

fəaliyyətlərdə göstərir. Bu kontekstdə alqı-satqı
dedikdə, həmin şəxsin əvəzli əsaslarla digər
şəxslərə satılması və ya digər şəxslərdən
alınması başa düşülür. Göründüyü kimi, insan
alveri cinayətində alma və satma faktlarının
ikisindən birinin mövcud olması insan alveri
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cinayətinin

tərkibini

yaradır.

İstismar

isə

yuxarıda qeyd olunuğu kimi, insan alveri
cinayətində insanın istismarı dedikdə, məcburi
əmək, cinsi istismar, köləlik, köləliyə bənzər
adətlər və onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti,
insan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz
saxlanılması, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi
tədqiqatların aparılması, qadının surroqat ana
kimi istifadə edilməsi, qanunsuz, o cümlədən
cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə başa düşülür.
Məcburi əmək anlayışına qanunsuz miqrasiya
ilə bağlı aşağıda toxunulacaqdır. Qadının
surroqat ana kimi istifadə edilməsi dedikdə,
onun razılığı olmadan və ya yetkinlik yaşına
çatmayan

qadına

olmamağından

(onun
asılı

razılığının
olmayaraq)

olubsüni

mayalanma və ya embrionu implantasiya
etmək yolu ilə uşağın dünyaya gəlməsinə nail
olma başa düşülür. Zərərçəkmiş şəxsin orqan
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və toxumalarından istifadə dedikdə, həmin
orqan

və

toxumaların

alqı-satqısı,

transplantasiyası, onlardan biotibbi tədqiqat
obyekti kimi istifadə etmə və s. başa düşülür.
Ələ alma - insanı muzdla tutma, yəni insanları
istismara cəlb etmək üçün razılığını almağa
yönəlmiş fəaliyyətdir. Bu namizəd axtarmaq,
təşviqat, qanuniləşdirmə və onları istismar
yerinə yönəltmək kimi hərəkətlərlə özünü
göstərir. Daşıma ərazinin hara olmasından
asılı olmayaraq, nəqliyyatın istənilən növü ilə
adamı bir yerdən bazşqa yerə aparmaqdır.
Çatdırılma vasitəçinin qanunda göstərilmiş
insan alveri ilə bağlı fəaliyyətdə iştirakıdır;
zərərçəkənin

alqı-satqısından

sonra

onun

başqa şəxs tərəfindən alıcıya çatdırılmasını,
məsələn,

müvəqqəti

yaşayış

və

yerləşdirilməsini, istifadəsini və sair nəzərdə
tutur. Qəbul etmə çatdırılan şəxsin cinayətkar
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qrupun digər üzvüe tərəfindən əldə edilməsidir.
Gizlətmə

zərəçəkəni

gizlətməklə

qanunda

göstərilmiş insan alveri ilə bağlı fəaliyyətdə
iştirak etməkdir. Cinayətin subyektiv tərəfi isə
üç əlamətdən - təqsir, motiv və məqsəddən
ibarətdir. İnsan alveri həmişə qəsdən törədilir,
onun üçün birbaşa qəsd xarakterikdir, motiv tamah

niyyətidir.

Cinayətin

bu

növü

iki

məqsədlə edilir: a) maddi gəlir əldə etmə (alqısatqı); b) insan istismarı (ələ alma, daşıma,
çatdırma, gizlətmə və ya əldə etmə). On altı
yaşına çatmış və cinayət törətmiş anlaqlı şəxs
insan alveri cinayətinin subyekti hesab olunur.
Qeyd olunmalıdır bu sahədə Avropa
Şurası çərçivəsində istər hüquqi, istərsə də hər
hansı inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki,
AŞ PA-nın Vətəndaş Azadlıqları və Daxili İşlər
Komissiyası tərəfindən “İnsan ticarəti, qadın və
uşaq ticarəti, eləcə də fahişəliyin istismarına
150

dair” 1995-ci ildə Qətnamə qəbul edilmiş,
1997-ci ilin dekabr ayında isə Parlament
Assambleyası cinsi istismar məqsədilə qadın
ticarətinə dair tədbirlər planının qəbul olunması
məqsədilə

Komissiyaya

müraciət

etmişdir.

Bununla bağlı 1996-cı ilin noyabr ayında
Avropa Komissiyası qadınlarla ticarətə qarşı və
qadınlarla
haqqında

ticarətin
və

bu

qurbanlarına
tipli

digər

yardım

proqramlar

hazırlamışdır.
Qeyd olunmalıdır ki, qadınlarla ticarət
konteksində maraqlı məsələlərdən biri də
yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz “borc asılılığı”
problemidir. Borc asılılığı adətən insan alveri
ilə məşğul olanların qadınlara səyahət etmək,
qeyri-qanuni sərhəddən keçməkdə və daha
çox kommersiya məqsədli seks sahəsində iş
tapmaqda köməklik etməsi zamanı yaranır və
sonradan isə göstərdikləri xidmət müqabilində
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qadınları

"işləyib"

borclarını

qaytarmağa

məcbur edirlər. Borc asılılığı vəziyyətinə düşən
qadınlar virtual olaraq məhkumlara çevrilirlər
və insan alveri ilə məşğul olan şəxsə guya olan
borclarını isə əslində heç vaxt qaytara bimirlər.
İnsan alverinə cəlb olunmuş qadınlara qarşı
borc asılılığı eləcə də səyahət sənədlərini
gizlətməklə,

zorakılığa

məruz

qoymaqla,

özlərinə və ailə üzvlərinə qarşı hədə qorxu
gəlmək kimi vasitələrdən istifadə olunur ki,
onlar

düşdükləri

bilməsinlər.
insanlara

İnsan
xidmət

vəziyyətdən
alverinə
göstərən

cəlb

qurtula
edilmiş

təşkilatların

nümayəndələri borc asılılğının insan alverinin
baş verdiyi situasiyalarda hərəkətverici qüvvə
rolunu oynadığına xüsusi fikir verməyin zəruri
olduğunu hesab edirlər. Bu cinayətin qarşısının
alınması üçün aparılan tədbirlər zamanı insan
alveri cinayətinin törədildiyi ilk baxışdan aydın
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olmasa da, hüquq mühafizə əməkdaşları
aparılan

əməliyyat

zamanı

qarşılaşdıqları

qadınların borc asılılığına düşə bilmələrindən
və bu asılılığın insan alverinin göstəricisi
olmasından xəbərdar olmalıdırlar.
İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı
1997-ci ilin iyun ayında Avropa Şurasının
müxtəlif komitələrinin ekspertlərindən ibarət
cinsi istismar məqsədi ilə insanlarla ticarətə
qarşı mübarizə üzrə çoxsahəli qrup yaradılmış,
onun məqsədlərindən biri də xüsusilə qadın və
uşaq ticarəti sahəsində Avropa Şurasının
üzərinə

götürə

biləcəyi

tədbirlər

planının

hazırlanmasından ibarət olmuşdur.
1997-ci
İttifaqının

ilin

Nazirlər

aprel

ayında

Şurasının

Avropa

Konfransında

“Haaqa Nazirlər Bəyannaməsi” adlanan sənəd
qəbul

edilmiş,

orada

qadınlarla

ticarətin

gücləndirilməsi, bu cinayətə qarşı mübarizə
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üçün milli və Avropa səviyyəsində cinayətlərin
qarşısının

alınması,

istintaqı

və

cinayət

törətmiş şəxslərin cəzalandırılması, habelə
insan alveri qurbanlarına zəruri yardımların
göstərilməsi

və

onlara

dəstək

verilməsi

məsələləri barədə tövsiyələr əks olunmuşdur.81
Regional

əsasda

insan

alveri

ilə

mübarizə məsələlərinə ATƏT çərçivəsində də
xüsusi diqqət yetirilir. Bu təşkilat tərəfindən
özündə insan alverinə qarşı mübarizəyə aid
normaları birləşdirən bir sıra siyasi sənədlər
qəbul edilmişdir. Belə ki, 1990-cı il tarixli
Avropa

Təhlükəsizliyi

haqqında”

İstambul

Xartiyası, 2000-ci il tarixli ATƏT-in Parlament
Assambleyasının

Buxarest

81

Bəyannaməsi,

The Hague Ministerial Declaration on European
Guidelines for Effective Measures to Prevent and Combat
Trafficking in Women for the Purpose of Sexual
Exploitation,
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8747
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2000-ci il raixli “İnsan alverinə qarşı mübarizə
sahəsində

ATƏT-in

gücləndirilməsinə

dair”

səylərinin
ATƏT

Nazirlər

Şurasının Qərarı, 1999-cu ildə qəbul edilən
İnsan

alverinə

qarşı

mübarizə

tədbirləıri

haqqında” Fəaliyyət Planı və 1999-cu ildə
qəbul edilən Demokratik İnstitutlar və İnsan
Hüquqları Ofisinin İnsan Alverinə dair tədbirinin
gündəliyində insan alveri ilə bağlı məsələləri
özündə ehtiva edən çoxsaylı tövsiyyələr və
təkliflər irəli sürülmüşdür.
Qeyd
qanunsuz

edək

ki,

miqrasiyaya

insan
qarşı

alverinə

və

mübarizədə

ikitərəfli əməkdaşlığın da olduqca mühüm rolu
vardır. Bu xüsusilə dövlətlərin hüquq-mühafizə
orqanları arasındakı qarşılıqlı əməkdaşlıqda
təzahür edir. Bu fəaliyyət qarşılıqlı hüquqi
yardım və hüquqi münasibətlər, o cümlədən
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cinayət işləri üzrə ölkələr arasındakı ikitərəfli
və çoxtərəfli beynəlxalq aktlarla tənzimlənir.
İnsan alveri və qanunsuz miqrasiyaya
qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın
dörd əsas forması fərqləndirilir: 1) ekstradisiya;
2) çatdırma və axtarış, şahidlərin dindirilməsi,
sübutların alınması və sair fəaliyyətin yerinə
yetirilməsi

üçün

qarşılıqlı

hüquqi

yardım

haqqında müqaviləyə uyğun olaraq yazılı
xahişin (ərizənin) cavablandırılması; 3) bir
hüquq-mühafizə orqanının digərinə əvvəlcədən
rəsmi yazılı müraciətdə göstərilən məsələlərlə
əlaqədar sorğu göndərməsi; 4) bir hüquqmühafizə orqanının digərinə müşahidə, rəsmi
göndərmə, ələ keçirmə və sair ilə bağlı
operativ yardım göstərməsi haqqında sorğusu.
Qeyd

etmək

Respublikası

lazımdır
özünün

ki,

Azərbaycan

tərəfdar

çıxdığı

beynəlxalq müqavilələrə əsasən insan alverinə
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qarşı mübarizə sahəsində digər dövlətlərlə,
onların hüquq-mühafizə orqanları ilə, habelə
insan

alverinə

qarşı

mübarizə

aparan

beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir, bu
sahədə ikitərəfli sazişlər bağlanmaqla cinayət
işlərinə dair hüquqi yardımın göstərilməsi ilə
bağlı işlər görülür.
Qeyd olunmalıdır ki, hazırda qanunsuz
miqrasiya ilə bağlı bir çox maraqlı dövlətlər
tərəfindən cinayət hüquqi və inzibati tədbirlərin
görülməsinə baxmayaraq, bu problem hələ də
beynəlxalq aləmi narahat edən məsələ kimi
qalmaqdadır. Qanunsuz miqrasiya ilə bağlı
mübarizə sahəsində dövlətlər sərhəd, gömrük,
miqrasiya xidmətinin möhkəmləndirilməsi üzrə
tədbirlər

görür,

bazalarının

özlərinin

müasirləşdirirlər.

qanunvericilik
Qanunsuz

miqrasiya ilə bağlı məsələlərin qlobal mahiyyət
kəsb

etməsi,

bu

sahədə
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beynəlxalq

əməkdaşlığın gücləndirilməsi və beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyəti müstəvisinə çıxarılması
bu cinayətlə mübarizə istiqamətində bir sıra
keyfiyyət dəyişiklikləri müşahidə olunmağa
başlamışdır.
BMT Baş Assambleyasının 22 dekabr
1999-cu il tarixli qətnaməsində üzv-dövlətlərə
BMT

sistemində

miqrasiya

sahəsində

beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və
miqrasiyanın

köklü

səbəblərinin

aradan

qaldırılması üzrə yardımın göstərilməsi tövsiyə
olunur.
Qanunsuz

miqarsiya

ilə

mübarizə

məsələləri hazırda daha çox Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının (BƏT) çərçivəsində səmərli şəkildə
həyata keçirilir. Belə ki, 4 iyun 1975-ci il tarixdə
bu qurum tərəfindən qəbul edilən Miqrasiya
sahəsində sui-istifadələrin qarşısının alınması
və əməkçi miqrantlara bərabər imkanların və
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münasibətin

yaradılması

Konvensiyada

qeyd

haqqında

olunur

ki,

milli

qanunvericilik çərçivəsində inzibati, mülki və
cinayət cəzaları, o cümlədən, iş əldə etmə
məqsədilə

qanusuz

əmək

miqrasiyasının

təşkilinə görə həbs cəzasının səmərəli tətbiqi
üçün tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Bundan
başqa, qurumun digər konvensiyalarında, o
cümlədən, 28 iyun 1930-cu il tarixli Məcburi
əmək

haqqında

Konvensiyada,

qanunsuz

miqarsiya ilə mübarizə məsələlərinə həsr
olunan

bir

sıra

müddəalar

nəzərdə

tutulmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, BƏT-in yuxarıda
qeyd olunan konvensiyalarının Azərbaycan
Respublikasında
şərtləndirən

tətbiqi

parlamentin

məsələlərini
xüsusi

qərarı

mövcuddur. 3 iyul 1993-cü il tarixli “Beynəlxalq
Əmək Təşkulatının əvvəllər SSRİ tərəfindən
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qəbul olunmuş konvensiyalarının Azərbaycan
Respulikası

ərazisinə

haqqında”Azərbaycan

şamil

edilməsi

Respublikası

Milli

Məclisi 637 saylı qərarı qəbul olunmuş və
həmin

qərarla

bu

konvensiyaların

ölkə

ərazisində hüquqi qüvvəsi tanınmışdır.
Qanunsuz

miqrasiya

ilə

mübarizə

məsələləri ilə bağlı dövlətlər həm də regional
əsasda aktiv əməkdaşlıq həyata keçkirirlər 6
mart 1998-ci il tarixli Qanunsuz miqrasiya ilə
mübarizədə MDB üzv dövlətlərinin əməkdaşlığı
haqqında Müqavilədə qeyd olunur ki, belə
əməkdaşlığın obyektini nəinki qeyri-qanuni
imiqrasiya həmçinin, bütövlükdə qanunsuz
miqrasiya məsələləri təşkil edir.
Beləliklə,

insan

alveri

və

qanunsuz

miqrasiya müasir beynəlxalq ictimaiyyət üçün
ciddi
olunur.

beynəlxalq
Bu

xarakterli

hüquqazidd
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cinayət

hesab

əməllərə

qarşı

mübarizədə universal və regioinal təşkilatlar,
habelə

ikitərəfli

əməkdaşlıq

çərçivəsində

dövlətlər tərəfindən bir sıra sənədlər qəbul
edilmiş və səmərəli mexanizmlər fəaliyyət
göstərir.

Eyni

Respublikasının
cinayətlərlə

zamanda

Azərbaycan

qanunvericiliyi

mübarizəni

özünün

də

bu

prioritet

istiqaməti kimi müəyyən edərək, milli və qlobal
səviyyələrdə zəruri qanunvericilik, məhkmə və
inzibati tədbirlər həyata keçirir.
Seksual istismar və fahişəlik. Müasir
beynəlxalq hüquqda geniş yayılmış beynəlxalq
xarakterli cinayətlərdən biri seksual istismar və
fahişəlik,

habelə

bu

məqsədlə

insanların

qanunsuz ələ alınması və ticarətidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu əməllər ilk baxışda
köləlik, insan alveri cinayətləri ilə oxşarlıq təşkil
etsə də, özünün tərkibinə, xarakterinə və
məqsədinə görə bu cinayətlərdən fərqlənir.
161

Həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən bu
cinayətlərə kompleks yanaşma qəbul edilsə
də, lakin bu beynəlxalq xarakterli cinayətin seksual istismar və fahişəliyin əlamətləri artıq
qeyd edildiyi kimi, köklü şəkildə istər köləlik,
istərsə də digər insan alveri cinayətləri və
bunlarla əlaqəli başqa hərəkətlərdən fərqlidir.
Bu anlayışların dəqiq və hərtərəfli analiz
edilməsi üçün beynəlxalq hüquqi sənədlərə
istinad

edilməsi

beynəlxalq

xüsusilə

xarakterli

önəmlidir.

cinayətlə

Bu

mübarizə

məsələləri 1949-cu il tarixli İnsan ticarəti və
fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarı
ilə mübarizə haqqında Konvensiya və ona
Yekun

Protokolla

tənzim

olunur.

Bu

Konvensiyaya görə qeyd olunan cinayətlərə
aiddir:
1) fahişəlik məqsədilə digər şəxsin, hətta
onun razılığı olsa belə, vasitəçiliyi,
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təsir

altına

salınması

və

yoldan

çıxarılması;
2) fahişəlik məqsədilə digər şəxsin, hətta
onun razılığı olsa belə, istismarı;
3) əxlaqsızlıq yuvalarının saxlanması və
ya onların idarə olunması və ya
əxlaqsızlıq yuvalarının şüurlu şəkildə
maliyyələşdirilməsi

və

ya

onun

maliyyələşdilməsində iştirak etmə;
4) binaların və digər yerlərin və ya onun
bir

hissəsinin

üçüncü

şəxslər

tərəfindən fahişəlik məqsədilə istifadə
olunacağını bilərəkdən icarəyə və ya
kirayəyə verilməsi;
5) yuxarıda göstərilən cinayətlərin hər
hansı birinin törədilməsinə sui-qəsd
və hazırlıq;
6) yuxarıda göstərilən cinayətlərin hər
hansı birində qəsdən birgə iştirakçılıq.
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Fahişəlik
qarşısının

məqsədilə

alınması

emiqrasiyaya

insan

üçün

ticarətinin

immiqrasiya

münasibətdə

və

Konvensiya

dövlətlərin üzərinə aşağıdakı tədbirlərin həyata
keçirilməsi öhdəliyini qoyur:
- immiqrant və emiqrantların, xüsusilə
qadın

və

uşaqların

göndərildikləri,

olduqları

habelə

və

onların

izlənməsi zamanı müdafiə olunması
üçün zəruri normativ aktlar qəbul
etmək;
- belə

ticarətin

əhalinin

təhlükəliliyi

barədə

məluatlandırılması

üzrə

tədbirlərin görülməsi;
- fahişəlik məqsədilə beynəlxalq insan
ticarətinin
dəmiryol

xəbər

verilməsi

stansiyalarının,

üçün

hava

və

dəniz limanlarının və digər ictimai
yerlərin,

habelə izlənmə
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yollarının

müşahidəsinin təmin olunması üçün
müvafiq tədbirlərin görülməsi;
- bu ticarətin şübhəli məqamlarının və
ya qurbanlarının mövcudluğu barədə
hakimiyyət

orqanlarının

xəbərdar

edilməsi;
- fahişəlik məqsədilə beynəlxalq insan
ticarəti qurbanlarının köçürülməsinə
qədər

müvəqqəti

yardımın

göstərilməsi və onların dəstəklənməsi;
- belə
olduğu

qurbanların

öz

razılıqlarının

təqdirdə

və

ya

sərəncamında

onların
şəxslər

olduğu

tərəfindən repatriasiyasını tələb edən
qərarın olduğu halda və ya onların
ölkədən çıxarılmasını nəzərdə tutan
qanuni əsasın mövcud olduğu halda
repatriasiya

edilməsi.

Bu

halda

repariasiya yalnız repatriasiya olunan
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şəxsin vətəndaşlığı və şəxsiyyətinin
və ya onun sərhəddə olması yeri və
tarixi

barədə

məlumatın

müəyyən

olunması haqqında dövlətlə müqavilə
bağlanmasından sonra mümkündür;
- iş axtarışında olan şəxslərin, xüsusilə
qadın və uşaqların fahişəlik məqsədilə
istismarının

mümkünlüyü

təhlükəsindən
muzdlu

mühafizə

əmək

üzrə

məqsədilə
təşkilatlara

nəzarət.
Seksual istismar və fahişəliklə bağlı
məsələlər

2000-ci

il

tarixli

Mütəşəkkil

cinayətkarlığa qarşı Konvensiyanın qəbulu
zamanı da aktual müzakirə predmeti olmuşdur.
Çünki bu cinayətlərin törədilməsi konkret bir
şəxs

tərəfindən

deyil,

əsasən

mütəşəkkil

cinayətkar qruplar tərəfindən həyata keçirilir.
Ona görə də bu Konvensiyaya İnsan alverinin,
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xüsusilə, qadın və uşaqların ticarətinin xəbər
verilməsi və qarşısının alınması haqqında
əlavə Protokol qəbul olunmuşdur.
Protokolda qeyd olunur ki, planlaşdırılmış
istismara insan alveri qurbanlarının razılığının
olması,

əgər

“insan

alveri”nin

tərifində

göstərilən təsir vasitələrindən hər hansı biri
tətbiq olunmuşdursa, bu hərəkətlərin cinayət
xarakterini aradan qaldırmır.
Seksual istismar və fahişəlik cinayətinin
dəqiq araşdırılması üçün “istismar” anlayışına
diqqətin yetirilməsi zəruridir. L.V.İnoqamovaXeqay qeyd edir ki, “istismar” dedikdə başqa
şəxslərin fahişəlik və seksual istismarın digər
formaları ilə, məcburi əmək və xidmətlərlə,
köləlik və ya ona oxşar
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adətlərlə, kölə

vəziyyəti və ya orqanların çıxarılması ilə
fahişəliyin istismarı başa düşülür.82
Qeyd etmək lazımdır seksual istismar və
fahişəlik biri-birindən fərqli anlayışlardır. Belə
ki, seksual istismar dedikdə adətən uşaqların
18 yaşdan aşağı olan gənclərlə pul, narkotik,
yemək, sığınacaq və digər əvəzli təminatlar
müqabilində olan hər hansı cinsi fəaliyyətdir.
Bu halda uşağın və ya gəncin razılığının olubolmaması əsas deyildir.

Ona görə uşaq və

gənclərin seksual istismarı heç bir halda
fahişəlik sayılmır.83

82

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное
право. СПб.: 2003. с.245
83

Stopping the Sexual Exploitation of Children and Youth,
Preventing Crime. Building Safe Communities.
http://www.pssg.gov.bc.ca/crimeprevention/publications/do
cs/crime-prev-series2-sexual-exploitation-childrenyouth.pdf
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Seksual istismar və fahişəliklə, xüsusilə
uşaq pornoqrafiyası və uşaqların cinsi istismarı
ilə

bağlı

mübarizə

məsələləri

BMT

Baş

Assambleyasının 25 may 2000-ci il tarixli
A/RES/54/263 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul
edilmiş

“Uşaq

Konvensiyaya,

hüquqları
uşaqlarla

haqqında

ticarət,

uşaq

fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyası ilə əlaqədar
Fakultativ Protokol”da da öz əksini tapmışdır.
Protokolun

2-ci

maddəsinə

əsasən

uşaq

fahişəliyi dedikdə mükafat və ya digər haqq
forması

müqabilində

uşaqdan

seksual

xarakterli fəaliyyətdə istifadə olunması, uşaq
pornoqrafiyası

dedikdə

isə

real

və

ya

modelləşdirilmiş aşkar cinsi hərəkətlər edən
uşağın hər hansı vasitələrlə istənilən təsviri,
yaxud əsasən uşağın cinsi orqanlarının başlıca
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olaraq seksual məqsədlər üçün istənilən təsviri
başa düşülür.84
Protokola əsasən, hər bir iştirakçı dövlət
belə

cinayətlərin

milli

və

ya

transmilli

səviyyədə, yaxud fərdi və ya mütəşəkkil
surətdə törədilməsindən asılı olmayaraq, heç
olmazsa, aşağıdakı əməllərin və fəaliyyət
növlərinin onun kriminal və ya cinayət hüququ
ilə

tam

şəkildə

əhatə

olunmasını

təmin

etməlidir:
1) uşaq alveri kontekstində:
a) uşağın istənilən vasitələrlə aşağıdakı
məqsədlər üçün təklif edilməsi, verilməsi və ya
alınması:

uşağın

cinsi

istismarı;

uşaq

orqanlarının mükafat müqabilində verilməsi;

84

Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya, uşaqlarla ticarət,
uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyası ilə əlaqədar Fakultativ
Protokol, http://iaqmi.gov.az
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uşaqdan

məcburi

işləri

gördürmək

üçün

istifadə edilməsi;
b) vasitəçilik qismində, övladlığa götürmə
ilə bağlı tətbiq olunan beynəlxalq hüquqi aktları
pozmaqla

uşağın

övladlığa

götürülməsinə

razılıq verməyə qeyri-qanuni vadaretmə;
2) uşaq fahişəliyi məqsədi ilə uşağın
təklif edilməsi, ötürülməsi, yaxud verilməsi,
qəbulu;
3) uşaq pornoqrafiyası məqsədi ilə onun
paylanması: yayılması, idxalı, ixracı, təklif
edilməsi, satışı və ya yuxarıda göstərilən
məqsədlər üçün saxlanılması.
Protokol tələb edir ki, iştirakçı dövlətin
milli

qanunvericiliyinin

müddəaları

nəzərə

alınmaqla, belə əməllərdən hər hansı birini
törətmək cəhdinə, həmçinin belə əməllərin
törədilməsində yardım etməyə və ya birgə
iştiraka münasibətdə də tətbiq edilir və ağırlıq
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dərəcəsindən asılı olaraq, belə cinayətlər üçün
lazımi cəza tədbirləri müəyyən edilməlidir. Eyni
zamanda,

öz

milli

qanunvericiliyinin

müddəalarını nəzərə almaqla, hər bir iştirakçı
dövlət

müvafiq

cinayətlərə

hallarda

görə

məsuliyyətinin

qeyd

şəxslərin

hüquqi

müəyyən

tədbirlər görür. Qeyd

olunan

olunması

etmək

üçün

lazımdır ki,

iştirakçı dövlətin hüquq prinsipləri

nəzərə

alınmaqla, hüquqi şəxslərin bu məsuliyyəti
cinayət məsuliyyəti, mülki və ya

inzibati

məsuliyyət ola bilər.
Azərbaycan Respublikası 2 aprel 2002-ci
il tarixdə “Uşaq hüquqları haqqında” BMT
Konvensiyasının

Uşaq

alverinə,

uşaq

fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair
Fakultativ Protokoluna qoşulmuşdur.
Eyni

zamanda,

Azərbaycan

Respublikasında da bu cinayətlərlə mübarizə
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məsələrinə

xüsusi

dövlətimiz

tərəfindən

konvensiyalar

diqqət

yetirilməklə,

müvafiq

ratifikasiya

beynəlxalq

olunaraq,

milli

qanunvericilik sisteminin beynəlxalq hüquq
normalarına uyğunlaşdırılması prosesi davam
etdirilir.
3.2.
cinayət

Azərbaycan

Respublikasının

qanunvericiliyində

insan

alveri

cinayətinin anlayışı və tərkibi, insan alveri
ilə mübarizənin təşkilati-hüquqi əsasları.
Azərbaycan

Respublikasının

Cinayət

Məcəlləsində insan alveri cinayətivə bununla
əlaqədar müvafiq müddəalar təsbit olunmuş,
habelə

qanunvericilikdə

insan

alveri

ilə

mübarizənin təşkilati-hüquqi əsasları müəyyən
edilmişdir.
İnsan alveri cinayəti şəxsiyyətin azadlığı
və ləyaqəti əleyhinə olan cinayət olaraq
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Azərbaycan
kriminallaşdırlıb.

Cinayət
Məcəllənin

Məcəlləsində
144-1-ci

maddəsinə əsasən, insan alveri dedikdə zor
tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq
etməklə, hədə-qorxu və ya digər məcburetmə
vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq, aldatma
yolu ilə, təsir imkanlarından və ya zəiflik
vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər
şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının alınması
üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya
güzəştlər verməklə və ya almaqla, şəxsin
istismar edilməsi məqsədi iləcəlb edilməsi,
əldə

edilməsi,

saxlanılması,

gizlədilməsi,

daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi
başa düşülür. Həmin maddədə qeyd olunur ki,
"insanın istismarı" dedikdə məcburi əmək
(xidmət), cinsi istismar, köləlik, köləliyə bənzər
adətlər və onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti,
insan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz
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çıxarılması, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi
tədqiqatların aparılması, qadının surroqat ana
kimi istifadə edilməsi, qanunsuz, o cümlədən
cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə başa düşülür.
İnsan alverindən zərərçəkmiş şəxsin istismar
olunmasına dair razılığı, həyat tərzi, habelə
əxlaqsız davranışı insan alverində təqsirli
bilinən şəxsin cəzasını yüngülləşdirən hal
qismində nəzərə alına bilməz.Yetkinlik yaşına
çatmayan şəxsin istismar məqsədi ilə cəlb
edilməsi,

əldə

edilməsi,

saxlanılması,

gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul
edilməsi Məcəllənin 144-1.1-ci maddəsində
göstərilən üsullardan istifadə olunmasa da,
insan alveri hesab edilir.
Məcəllənin 144-2-ci maddəsində isə .
Məcburi əməyə aşağıdakı kimi anlayış verilir.
Məcburi əmək dedikdə hədə-qorxu, zor tətbiq
etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə,
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habelə
xüsusi

qanunvericiliklə
hallardan

məhdudlaşdırmaqla

başqa

müəyyən
şəxsin

müəyyən

edilmiş
azadlığını

işin

yerinə

yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcbur
etmə başa düşülür.
Məcəllənin 108-ci maddəsinə əsasən
fahişəliyə məcbur etmə cinsi zorakılıq cinayəti
hesab olunur və bu cinayətə görə ağır cəza
müəyyən olunur. Eyni zamanda, Məcəllənin
243-cü maddəsinə (Fahişəliyə cəlb etmə) görə
zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək
hədəsi ilə, şantajla, əmlakı məhv etməklə və
ya zədələməklə, yaxud aldatmaqla, gəlir və ya
digər fayda əldə etmək məqsədi ilə fahişəliyə
cəlb etmə və bu əməllərin şəxsin köməksiz
vəziyyətindən, fiziki və ya psixi qüsurlarından
istifadə etməklə və mütəşəkkil dəstə tərəfindən
törədilməsi

kriminallaşdırılmışdır.

Bundan

başqa fahişəliklə məşğul olmaq üçün əxlaqsız
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yuvalar təşkil etmə, saxlama və
məqsədlər

üçün

hərəkətləri

də

Azərbaycan

mənzil
cinayət

cinayət

ya bu

sahələri
hesab

vermə
olunaraq

qanunvericiliyi

iləı

cəzalandırılmalı olan əməllərdən hesab olunur.
(Maddə 244).
Beləliklə, seksual istismar və fahişəlik,
habelə bu məqsədlə insanların, xüsusilə uşaq
və 18 yaşdan aşağı gənclərin qanunsuz ələ
alınması

və

ticarəti

beynəlxalq

xarakterli

cinayət hesab olunur. Bu əməllər köləlik, insan
alveri cinayətləri ilə oxşarlıq təşkil etsə də,
özünün tərkibinə, xarakterinə və məqsədinə
görə bu cinayətlərdən həm nəzəri, həm də
praktiki cəhətdən fərqlənir.
İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası bir çox beynəlxalq
müqavilələrə - 1996-cı ildə “İnsanlarla ticarətə
və

üçüncü

şəxslər

tərəfindən
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fahişəliyin

istismarına qarşı mübarizə haqqında” 1949-cu
il tarixli BMT Konvensiyasına, 2003-cü ildə
“Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı”
Konvensiya

və

onu

tamamlayan

“İnsan

alverinin, xüsusən də qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması

haqqında”

Protokola

qoşulmuşdur. 2004-cü ildə İnsan alverinə qarşı
mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq
edilmiş və bu sənədə müvafiq olaraq 28 iyun
2005-ci ildə bu sahədə xüsusi qanun - “İnsan
alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının
Qanun

Qanunu

respublikamızda

proflaktikasını,

insan

qəbul

edilmişdir.

insan
alverinə

alverinin
qarşı

mübarizənin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir,
insan alveri qurbanlarının müdafiəsi və onlara
yardım göstərilməsi məsələlərini tənzimləyir.
Qanunun qəbul olunması zamanı BMT-nin
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“Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı”
Konvensiyasının və onu tamamlayan “İnsan
alverinin, xüsusən də qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması

haqqında”

Protokolun,

habelə 2002-ci il sentyabrın 20-də qəbul edilən
“İnsan alverinin qarşısının alınması və ona
qarşı

mübarizə

haqqında”

Brüssel

Bəyannaməsi müddəaları nəzərə alınmışdır.
Eyni

zamanda,

ölkəmizin

milli

qanunvericilik sisteminə bu cinayətlə əlaqədar
bir çox mütərəqqi dəyişikliklər edilmişdir. 30
sentyabr

2005-ci

“Azərbaycan

ildə

Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına
əlavələr

və

Qanun

qəbul

Azərbaycan
Məcəlləsinə

dəyişiklik

edilməsi

edilmiş,

haqqında”

həmin

Respublikasının
insan

alveri

(maddə

qanunla
Cinayət
144-1),

məcburi əmək (maddə144-2), insan alverindən
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zərər çəkmiş şəxs haqqında konfidensial
məlumatları yayma (maddə 316-1) maddələri
əlavə edilmişdir. Həmçinin, 07 dekabr 2007-ci
ildə

“Əmək

qanunvericiliyinin

pozulmasına

görə məsuliyyətin güclədirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr haqqında”
Qanunla əmək qanunvericiliyinin pozulması
(maddə 53), məcburi əmək (maddə 53-1),
əmək

qanunvericiliyinə

əməl

dövlət

nəzarətini həyata keçirən orqanların

olunmasına

göstərişlərinin yerinə yetirilməməsi (maddə
318) kimi inzibati xətalara görə, inzibati tənbeh
tətbiq edilməsini nəzərdə tutan cərimələrin
məbləği artırılmaqla inzibati tənbeh tədbirləri
daha da sərtləşdirilmişdir. Bunlardan başqa
respublikamızda insan alveri sahəsində digər
normativ aktlar - Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “İnsan alverindən zərər
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şəxslərə

çəkmiş
ödənilən

reinteqrasiya

müavinətin

dövründə

məbləğinin

müəyyən

edilməsi barədə” 17 iyun 2006-cı il tarixli,
“İnsan

alveri

cinayəti

qurbanlarının

insan

alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis
qurumuna təhvil verilməsi Qaydalarının təsdiq
edilməsi barədə” 09 noyabr 2005-ci il tarixli,
”İnsan

alveri

qurbanlarına

kömək

Fondu

haqqında” 12 yanvar 2006-cı il tarixli qərarları,
Azərbaycan

Respublikası

Daxili

işlər

nazirliyinin 17 fevral 2006-cı il tarixli əmri ilə
“İnsan
yaşaması

alveri

qurbanlarının

müvəqqəti

sığınacaq

haqqında

üçün

Nizamnamə” təsdiq edilmişdir. Ümimiyyətlə
qeyd etmək lazımdır ki, insan alveri ilə
mübarizə

məsələləri

ölkəmizdə

dövlət

siyasətinin prioritet sahəsi olunur və bu sahədə
kifayət qədər səmərəli qanunvericilik və inzibati
mexanizmlər fəaliyyət göstərir.
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Beynəlxalq
nəzərindən

cinayət

insan

hüququ

alveri

və

nöqteyiinsan

qaçaqmalçılığın bir-birindən fərqləndiyini də
xüsusi

vurğulamaq

lazımdır.

İnsan

qaşaqmalçılığı - işləmək və ya yaşamaq üçün
getmək istədiyi ölkəyə viza ala bilməyən və
buna görədə bir və ya bir neçə

ölkənin

sərhədlərindən keçərək arzuladığı yerə getmək
istəyən şəxsin öz istəyi ilə qaçaqmalçıya
ödənilən pul hesabına hansısa yolla, gizli
şəkildə sözügedən ölkəyə çatdırılmasıdır. Şəxs
sərhədə gətiriləndə və ya şəxsin istəyinə
uyğun lazım olan yerə çatdırılandansonra
sərbəst

buraxılır.

Qaçaqmalçılıqla

gətirilən

şəxs daşınma müddətində həyat üçün təhlükəli
olan ciddi problemlərlə də üzləşir. Belə ki,
nəqliyyat vasitəsinin az hava olan hissəsində
yerləşdirildiyi üçün normal tənəffüs edə bilmir,
yerləşdirdiyi yük bölməsində uzun müddət
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susuz və qidası qalır ki, bu da həmin şəxslərin
bəzən ölməsi ilə də nəticələnir. Azərbaycan
Respublikası BMT-nin “Transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa

qarşı”

Konvensiyasını

tamalayan “Miqrantların quru, dəniz və hava ilə
sərhəddən
Protokoluna

qanunsuz
13

keçirilməsinə

may

2003-cü

il

qarşı”
tarixdə

qoşulmuşdur. Buna baxmayaraq, miqrantların
qanunsuz daşınması faktına görə Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsində cinayət
məsuliyyəti

nəzərdə

tutan

xüsusi

norma

nəzərdə tutulmamışdır.
Qeyd edək ki, qanunsuz miqrasiya ilə
bağlı məsələlərin beynəlxalq hüquqi problem
kimi nəzərdən keçirilməsi böyük əhəmiyyət
kəsb edir və bu cinayətlə mübarizə bu hüquq
sistemində universal, regional və ikitərəfli
əsasda həyata keçirilir. Qanunsuz miqrasiya
qlobal fenomen hesab olunmaqla, beynəlxalq
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stabilliyə və xalqların rifahına əsaslı təhlükə
hesab olunur.
Professor Y. S. Romaşev insanların öz
ölkələrini və öz daimi yaşayış yerlərini tərk
etməsinin müxtəlif səbəblərini – müharibə və
mülki konfliktlər zamanı öz həyatlarını xilas
etmək naminə, irqi, dini, vətəndaşlıq, müəyyən
sosial qrupa və ya siyasi baxışlara malik olma
əlamətləri üzrə təqibdən yaxa qurtarmaq üçün,
ən yaşxı həyat, böyük iqtisadi imkanlar axtarışı
və öz şəxsi potensiallarından istifadə etmək
məqsədlərilə izah edir. O qeyd edir ki, ayrıayrılıqda hər bir miqrant və qaçqın bir qayda
olaraq, müəyyən bir şəraitdən və ya insan
hüquq

pozuntularının

nəticəsindən

əziyyət

çəkən şəxsi ifadə edir. 85

85

Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное
право. М.2010. с.180.
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Köləlik və kölə ticarətinə qarşı mübarizə
ilə

bağlı

Azərbaycan

qanunvericiliyi

ilə

də

Respublikasının
müvafiq

tədbirlər

görülmüşdür. Ölkəmiz bu sahədə mübarizənin
şərtləndirən

səmərəliliyini

bir

sıra

konvensiyaları ratifikasiya etmiş və onların
tələblərindən

irəli

gələn

qanunvericilik,

məhkəmə və inzibati tədbirlərin görülməsini
nəzərdə tutan öhdəliklərin yerinə yetirilməsini
təmin etmişdir.
Azərbaycan

cinayət

qanunvericliyi

köləliyi sülh və insanlıq əleyhinə cinayət kimi
müəyyən

etmişdir.

Azərbaycan

Respub-

likasının

Cinayət

Məcəlləsinin

106.1-ci

maddəsinə görə köləlik dedikdə, şəxs üzərində
mülkiyyət hüququna xas olan səlahiyyətləri
tam və ya qismən həyata keçirmə başa
düşülür və eyni əməllər yetkinlik

yaşına

çatmayana qarşı və ya şəxsin xarici ölkəyə
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daşınması məqsədi ilə törədildikdə daha ciddi
şəkildə

cəzalandırılır.

Məcəllənin

106.3-cü

maddəsinə əsasən, kölə ticarəti adı altında
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 başa
düşülür.

86

İnsan alveri ilə mübarizənin təşkilatihüquqi

əsasları

Prezidentinin

22

Azərbaycan
iyul

Respublikası

2020-ci

il

tarixli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında

insan

86

alverinə

qarşı

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi, www.eqanun.az
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mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nda müəyyən edilmişdir. Bu
sənəd “Azərbaycan Respublikasında insan
alverinə qarşı mübarizəyə dair 2014─2018-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə
tutulmuş
edilmiş,

tədbirlərin
insan

davamı

alverinin

olaraq

insan

tərtib

hüquq

və

azadlıqlarına ciddi təhlükə yaratdığını, insan
hüquqlarını pozduğunu, şəxsiyyətin azadlığı və
ləyaqəti əleyhinə olduğunu nəzərə alaraq,
insan

alverinə

qarşı mübarizədə

müvafiq

qurumların qarşılıqlı fəaliyyətinə imkan verən
səmərəli

sistemin

təmin

edilməsi

üçün

hazırlanmışdır.
Bu sənəd özündə bir sıra istiqamətlər
üzrə tədbirlərin görülməsini ehtiva edir:
1.

Şəxsiyyətin

alverinin

bütün

xüsusən

qadınların,

və

cəmiyyətin

formalarından
uşaqların
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insan

qorunması,
və

insan

alverinə məruz qala bilən digər həssas əhali
qruplarının istismarının qarşısının alınması;
2. İnsan alverinin səbəblərinin, insan
alverinə şərait

yaradan halların

müəyyən

edilməsi və aradan qaldırılması;
3.

Şəxslərin

insan

alveri

qurbanına

çevrilməsi riskinin azaldılması, insan alverinə
məruz qala bilən həssas əhali qruplarının
müəyyən edilməsi və sosial müdafiəsinin təmin
olunması;
4. İnsan alverinin bütün formalarının
aşkar edilməsi və qarşısının alınması, habelə
nəticələrinin aradan qaldırılması;
5. İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi,
hüquqlarının

bərpası

və

sosial

reabilitasiyasının təmin edilməsi;
6. İnsan alveri qurbanlarının və potensial
qurbanların

həyat
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səviyyəsinin

yaxşılaşdırılması

üçün

lazımi

şərait

yaradılması;
7. İnsan alveri məqsədilə xarici ölkələrə
aparılmış

Azərbaycan

vətəndaşlarının

aşkarlanması

Respublikası
istiqamətində

tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Ölkəmizdə insan alveri ilə mübarizədə ən
mühüm təşkilati struktur İnsan alverinə qarşı
mübarizə

üzrə

Milli

Koordinatordur.

Milli

Fəaliyyət Planı qeyd edilən məqsədlərə nail
olunması üçün əsas vəzifələri (tədbirləri),
onların icra edilməsində müxtəlif qurumların
(icra

hakimiyyəti

orqanları,

qeyri-hökumət

təşkilatları, beynəlxalq tərəfdaşlar və digər
qurumlar) iştirakını, bu qurumların fəaliyyətinin
İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli
Koordinator (bundan sonra ─ Milli Koordinator)
tərəfindən əlaqələndirilməsini və insan alverinə
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qarşı mübarizə sahəsində digər tədbirləri
nəzərdə tutur.
Ötən

il

üçün

Milli

Koordinatorun

hesabatında qeyd olunur ki, 2019-cu ildə
Azərbayсan

Respublikasında

da

aidiyyəti

dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları
və beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə

görülən

tədbirlərlə müvafiq sahədə əməliyyat şəraiti
nəzarətdə saxlanılmış, risk qrupuna aid şəxslər
bu cinayətlərdən müdafiə olunmuş, qurbanlar
fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiya tədbirləri
ilə əhatə edilmişdir. Dахili İşlər və Təhsil
nazirliklərinin

birgə

təşkilatçılığı

ilə

respublikanın 55 şəhər və rayonunun orta, orta
ixtisas və ali təhsil müəssisələrində insan
alverinə və məcburi əməyə qarşı mübarizəyə
dair seminarlar təşkil olunmuş, qeyri-hökumət
təşkilatlarının
layihəyə

təqdim
Azərbaycan
190

etdiyi

20

müvafiq

Respublikasının

Prezidenti

yanında

Qeyri-Hökumət

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən
209 min manat vəsait ayrılmışdır ki, onun da
105 min manatı üç sığınacağın və beş
reabilitasiya mərkəzinin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilmişdir.87
İnsan alveri cinayəti ilə mübarizə üzrə ən
mühüm qurum olan Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı
Mubarizə

Baş

İdarəsi

tərəfindən

həyata

keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə 186
insan alveri, o cümlədən 4 məсburi əmək,
habelə insan alveri məqsədilə sənədlərlə
qanunsuz hərəkətlərlə əlaqədar 36 cinayət
qeydə alınmış, 10 nəfərdən ibarət 4 сinayətkar
87

İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinator,
daxili işlər nazirinin birinci müavini, polis general-mayoru
cənab Seyfulla Əzimovun "Azərbaycan Respublikasında
insan alverinə qarşı mübarizəyə dair" illik məlumatı,
19.05.2020. https://insanalveri.gov.az/?/az/news/view/213/
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qrup zərərsizləşdirilmiş, axtarışa elan olunmuş
35 təqsirləndirilən şəxsdən 54,3 faizi (19-u)
tutulmuşdur. İnsan alveri və məcburi əmək
cinayətlərinə

görə

başlanılmış

cinayət

işlərindən 27-nin istintaqı tamamlanaraq 27
təqsirləndirilən şəxs (5 kişi, 22 qadın) cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 42 insan alverçisi
barədə ittihamedici hökmlər çıxarılmışdır.
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NƏTİCƏ
İnsan alverinin beynəlxalq və milli hüquq
normaları kontekstində araşdırılmasının nəticəsi
olaraq, insan alverinin anlayışı və məzmunu, bu
cinayətlə mübarizə üzrə dövlətlərin qanunvericiliyi
və

praktikasının

əsasında

təhlili

aşağıdakı

mümkün müddəaları qeyd edə bilərik.
1) Dünyanın müxtəlif regionlarında insan
alveri ilə mübarizə qanunvericiliyi müasir
beynəlxalq
prinsiplərini

hüququn
özündə

norma
ehtiva

və

edir

və

qətiyyətlə demək mümüküdür ki, 21-ci
əsrdə

bütün

dövlətlər

qanunvericilikləri

vasitəsilə

öz

cinayət

bu

əməli

kriminallaşdırmışlar.
2) Dövlətlərin
cinayət
cəzaların

qanunverciliklərində

əməlinə
müəyyən

münasibətdə
olunması

bu
ağır
qeyd

olunan cinayətə qarşı mübarizədə bütün
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dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsini və
bu cinayət əməlinin beynəlxalq hüquqi
statusunun daha da genişləndirilməsini
labüd etmişdir.
3) Dövlətlərin praktikasında mövcud olan
qısamüddətli

və

uzunmüddətli

proqramların icrası təcrübəsi ölkəmizin
də hüquqi praktikasında insan alveri ilə
mübarizədə daha effektiv nəticələrə nail
olunmasına şərait yarada bilər.
4) İnsan alveri ilə mübarizə üzrə ABŞ
təcrübəsində Ədliyyə Departamentinin
ərazi

yurisdiksiyası

üzrə

yaratdığı

mükəmməl koordinasiya mexanizmini insan alveri qurbanlarına xidmət göstərən
işçi qruplarının fəaliyyətinin presedent
kimi

ölkəmizdə tətbiqi

uğurlu model

hesab edilə bilər.
5) İnsan alveri ilə mübarizə üzrə Almaniya
təcrübəsində bu cinayətlə mübarizəyə bir
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sıra dövlət qurumları, hüquq-mühafizə
orqanları, hakimlər, prokurorlar və QHTlərin cəlb olunduğu qarşılıqlı səmərəli
birgə

əməkdaşlıq

modelinin

tətbiqini

məqbul hesab edirik.
6) Çin təcrübəsində region ölkələrinin insan
alveri ilə mübarizə üzrə fəaliyyətlərinin
təşviqi, xüsusilə Cənub Şərqi Asiyanın
sub-regional

əsasda

proqramları

vasitəsilə

cinayəti

ilə

mübarizə

formalaşmasında
mübarizədə
inkişafında

milli
insan

alveri

şəbəkəsinin

bu

beynəlxalq

fəaliyyət

cinayətlə
əməkdaşlığın

təqdirəlayiq

nüans

sayıla

qanunvericiliyində

insan

alveri

bilər.
7) Çin

cinayətinə görə ölüm cəzasının tətbiqi
təqdir

olunmur

sanksiyaların

və

sərt

hesab
şəkildə

edilir

ki,

müəyyən

olunması ilə nəzərdə tutlan məqsədə nail
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olmaq mümkün deyildir və bu tendensiya
müasir

beynəlxalq

hüquqla

ziddiyyət

təşkil edir.
8) Filippin

qanunvericiliyi

cinayətinin
etmiş,

geniş

daha

insan

alveri

tərkibini

müəyyən

digər

dövlətlərin

sonra

qanunvericiliklərindən fərqli olaraq, daha
aydın

təsnifləşdirmə

apararaq

insan

alverinin ayrıca növlərini - insan alveri
aktlarını,insan alverinin təşviq edilməsini
və peşəkar insan alverini fərqləndirmiş və
bunların ağırlıq dərəcələrindən və ictimai
təhlükəlilik

xarakterindən

asılı

olaraq

müvafiq sanksiyalar müəyyən etmişdir.
9) Cənibi

Afrika

Respublikasının

qanunvericliyi və praktikasında innovativ
xarakterli addım kimi insan alveri ilə
mübarizədə

modern

xüsusilə

İKT

göstərən

provayder
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vasitələrdən,

sahəsində

fəaliyyət

təşkilatlarının

imkanlarından
cinayətə

istifadə

qarşı

etməklə

aparılan

bu

mübarizəni

təqdirəlayiqhesab etmək olar.
10)

İnsan

alveri

ilə

mübarizə

üzrə

qanunvericilikləri araşdırılan dövlətlərin
heç birində vahid unifikasiya olunmuş
normativ hüquqi akta rast gəlinmədiyi
üçün hər bir ölkədə bu sahədə qüvvədə
olan

normaların

vahid

sistemdə

birləşdirilməsini təqdirəlayiq hesab edirik.
11)

Ölkəmizdə insan alveri ilə mübarizədə

beynəlxalq

hüquq

normaları

milli

qanunvericiliyə implementasiya olunmuş,
bu

cinayətlər

mübarizə

yeni

dövlət

proqramı qəbul edilmiş, mühüm təşkilatiinstitusional fəaliyyətlər həyata keçirilir.
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ƏLAVƏLƏR

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını
tamamlayan, İnsan alverinin, xüsusən qadın və
uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılması haqqında
PROTOKOL
Ali Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli 55/25 saylı
Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
PREAMBULA
Bu Protokolun İştirakçı dövlətləri, insan alverinin,
xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının
alınması üzrə səmərəli tədbirlərin görülməsinə və
onunla mübarizə aparmaq üçün mənşə, tranzit və
təyinat ölkələrində bu cür alverin qarşısının
alınmasına,

bununla

məşğul

olan

şəxslərin

cəzalandırılmasına və bu cür alverin qurbanlarının
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müdafiəsinə,

o

cümlədən onların beynəlxalq

səviyyədə

tanınmış

insan

hüquqlarının

müdafiəsinə yönələn tədbirləri özündə əks etdirən
hərtərəfli beynəlxalq yanaşmanın zəruriliyini bəyan
edərək, insanın, xüsusən qadın və uşaqların
istismarı

ilə

mübarizədə

əməli

tədbirləri

və

normaları özündə cəmləşdirən bir sıra beynəlxalq
sənədlərin mövcud olmasına baxmayaraq, insan
alverinin bütün aspektlərinə toxunan universal
sənədin olmamasını nəzərə alaraq, insan alveri
nöqteyi-nəzərindən zəif olan şəxslərin kifayət
qədər müdafiə olunması üçün bu cür sənədin
olmamasından
mütəşəkkil

narahatlıq

cinayətkarlığa

keçirərək,
qarşı

transmilli
hərtərəfli

beynəlxalq Konvensiyanın işlənib hazırlanması,
xüsusilə də qadın və uşaq alverinə qarşı mübarizə
üzrə beynəlxalq sənədin hazırlanması haqqında
məsələnin müzakirə edilməsi üçün açıq tərkibli
xüsusi hökumətlərarası komitənin yaradılmasını
əks etdirən Ali Məclisin 1998-ci il 9 dekabr tarixli,
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53/111

saylı

Birləşmiş

qətnaməsinə

Millətlər

istinad

Təşkilatının

edərək,
"Transmilli

mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının
insan alverinin xüsusən qadın və uşaq alverinin
qarşısının

alınması,

aradan

qaldırılması

və

cəzalandırılması haqqında beynəlxalq sənədlə
tamamlanması, bu cür cinayətlərin qarşısının
alınmasına

və

onunla

mübarizəyə

yardım

edəcəyinə

əmin

olaraq,

aşağıdakılar

barədə

razılığa gəldilər:
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Birləşmiş

Millətlər

Təşkilatının

"Transmilli

mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası İlə
əlaqə
1. Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
"Transmilli

mütəşəkkil

cinayətkarlığa

qarşı"

Konvensiyasını tamamlayır. O, həmin Konvensiya
ilə birlikdə şərh edilir.
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2.

Əgər

digər

hal

nəzərdə

tutulmayıbsa,

Konvensiyanın müddəaları bu Protokola mutatis
mutandis tətbiq edilir.
3. Bu Protokolun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətlər Konvensiyaya
uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlər
hesab olunur.
Maddə 2
Məqsədlər
Bu Protokolun məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
a) qadınlara və uşaqlara xüsusi diqqət yetirərək,
insan alverinin qarşısının alınmasından və onunla
mübarizə etməkdən; b) bu cür alverin qurbanları
olan şəxslərə, onların insan hüquqlarına tam
hörmət bəsləyərək müdafiə və yardım etməkdən;
və c) bu məqsədlərin gerçəkləşməsində İştirakçı
dövlətlər arasında əməkdaşlığı təşviq etməkdən
ibarətdir.
Maddə 3
Anlayışlar
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Bu Protokolun məqsədləri üçün: a) "insan alveri"
dedikdə, güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya güc
tətbiq etməklə və ya məcburetmə, oğurlama,
dələduzluq,

aldatma,

hakimiyyətdən

və

ya

vəziyyətin zəifliyindən sui-istifadə etməklə yaxud
da digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığını
almaq üçün ödəniş və ya mənfəət şəklində rüşvət
verməklə insanların istismar məqsədi ilə cəlb
edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi
və ya alınması başa düşülür. İstismar en azı digər
şəxslərin fahişəliyinin istismarını və ya cinsi
istismarın digər forma larım, icbari əməyi və ya
xidmətləri, köləliyi, köləliyə bənzər adətləri, asılılıq
vəziyyətini 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

məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil
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verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması, hətta bu
maddənin (a) yarımbəndində göstərilən hər hansı
bir təsir vasitələrinin istifadəsi ilə bağlı olmadığı
təqdirdə belə "insan alveri" hesab edilir; d) "uşaq"
dedikdə, 18 yaşma çatmamış istənilən şəxs başa
düşülür.
Maddə 4
Tətbiq dairəsi
Bu Protokol, əgər onda digər qayda nəzərdə
tutulmayıbsa və əgər həmin cinayətlər transmilli
xarakter

daşıyırsa

və

mütəşəkkil

cinayətkar

qrupun iştirakı ilə törədilibdirsə, həmin Protokolun
5-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış
cinayətlərin qarşısının alınmasına, istintaqına və
cinayət təqibinə, habelə bu cür
qurbanı

olan

şəxslərin

edilməsinə tətbiq edilir.
Maddə 5
Kriminallaşdırma
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cinayətlərin

hüquqlarının

müdafiə

1. Hər bir İştirakçı 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.
2. Hər bir İştirakçı dövlət eyni zamanda aşağıda
göstərilənləri cinayət qanunu ilə cəzalandırılan
əməl kimi tanımaq üçün zəruri qanunverici və
digər tədbirlər görür: a) öz hüquq sisteminin əsas
prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə, bu maddənin 1ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər
hansı bir cinayətin törədilməsi cəhdi; b) bu
maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi
tanınmış hər hansı bir cinayətin törədilməsində
cinayət İştirakçısı qismində İştirakçılığı; və c) bu
maddənin 1 -ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi
tanınmış hər

hansı bir cinayətin törədilməsi

məqsədi ilə digər şəxslərin təşkilatlandırılması və
ya onlara rəhbərliyi.
II. İNSAN ALVERİ QURBANLARININ MÜDAFİƏSİ
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Maddə 6
İnsan alveri qurbanlarına yardım və onların
müdafiəsi
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.
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;

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

tədbirləri nəzərdə tutsun.
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imkan

verən

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: a) lazımi
sığınacağın

verilməsini;

b)

insan

alveri

qurbanlarına aydın olan dildə konsultativ yardımın
və məlumatın, xüsusən də onların hüquqlarına
dair yardımın və məlumatın təqdim edilməsini; c)
tibbi, psixoloji və maddi yardımın göstərilməsini; və
d) məşğulluq, təhsil və mütəxəssis hazırlığı
sahəsində imkanların verilməsini nəzərdə tutan
tədbirlərin

həyata

keçirilməsi

mümkünlüyünü

müzakirə edir.
4.

Hər

bir

İştirakçı

dövlət

bu

maddənin

müddəalarını tətbiq edən zaman insan alveri
qurbanlarının yaşını, cinsini və xüsusi tələbatlarını,
xüsusilə də uşaqların xüsusi tələbatlarını, o
206

cümlədən lazımi sığınacaq, təhsil və qayğıya
münasibətdə tələbatlarını nəzərə alır.
5. Hər bir İştirakçı dövlət insan alveri qurbanlarının
öz ərazisində olan müddət ərzində onların fiziki
təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır.
6. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun daxili
hüquqi sistemi insan alveri qurbanlarına dəymiş
zərərə görə kompensasiyanın alınmasını mümkün
edən tədbirlər nəzərdə tutsun.
Maddə 7
İnsan alveri qurbanlarının qəbul edən dövlətlərdə
statusu
1. Bu Protokolun 6-cı maddəsinə əsasən görülən
tədbirlərə əlavə olaraq hər bir İştirakçı dövlət insan
alveri

qurbanlarına,

lazım

gəldikdə,

onun

ərazisində müvəqqəti və ya daimi əsaslarla
qalmağa

icazə

verən

qanunverici

və

digər

tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə
edir.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan
müddəaları həyata keçirən zaman hər bir İştirakçı
dövlət lazımi

qaydada humanist mülahizələri

nəzərə alır və rəhmlilik göstərir.
Maddə 8
İnsan

alveri

qurbanlarının

repatriasiyası

(qaytarılması)
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
edilməsi

edir

və

onun təhlükəsizliyinin təmin

məsələsinə

lazımi

qaydada

diqqət

yetirərək, əsassız və səbəbsiz ləngitməyə yol
vermədən onu qəbul edir.
2. İştirakçı dövlət insan alveri qurbanını vətəndaşı
olduğu və ya qəbul edən İştirakçı dövlətin
ərazisinə daxil olduğu zaman ərazisində daimi
yaşamaq hüququ olduğu İştirakçı dövlətə geri
qaytaranda, bu cür geri qaytarma həmin şəxsin
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təhlükəsizliyinin

təmin

edilməsi

məsələsinə,

habelə hər hansı bir icraatın xarakterinə (belə bir
xarakterin ki, həmin şəxs insan alverinin qurbanı
olub və bu cür qaytarılma könüllüdür) lazımi
qaydada diqqət yetirərək həyata keçirilir.
3. Qəbul edən İştirakçı dövlətin xahişinə əsasən
sorğu alan İştirakçı dövlət əsassız və ya səbəbsiz
ləngitməyə yol vermədən insan alverinin qurbanı
olan şəxsin onun vətəndaşı olubolmamasını və ya
həmin şəxs qəbul edən İştirakçı dövlətin ərazisinə
daxil olan zaman onun ərazisində daimi yaşamaq
hüququnun olub-olmamasını yoxlayır.
4. Müvafiq sənədi olmayan insan alveri qurbanının
geri qaytarılmasına yardım etmək məqsədi ilə,
həmin şəxsin vətəndaşı olduğu və ya qəbul edən
İştirakçı dövlətin ərazisinə daxil olan zaman
ərazisində daimi yaşamaq hüququnun olduğu
İştirakçı dövlət, qəbul edən İştirakçı dövlətin
sorğusuna əsasən, bu şəxsin onun ərazisinə
qaytarılması üçün tələb oluna bilən ölkədən
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getmək və ölkəyə gəlmək üçün sənədlərin və ya
digər icazələrin verilməsinə razılıq verir.
5. Bu maddə qəbul edən İştirakçı dövlətin daxili
qanunvericiliyinin istənilən müddəasına əsasən
insan alveri qurbanlarına təqdim edilmiş hər hansı
bir hüquqa xələl gətirmir.
6. Bu maddə tam və ya qismən insan alveri
qurbanlarının qaytarılması məsələsini tənzimləyən
ikitərəfli və ya çoxtərəfli tətbiq edilən sazişlərə və
ya razılaşmalara xələl gətirmir.
III. QARŞISINI ALMA, ƏMƏKDAŞLIQ VƏ DİGƏR
TƏDBİRLƏR
Maddə 9
İnsan alverinin qarşısının alınması
1. İştirakçı dövlətlər birgə əsaslarla: a) insan
alverinin qarşısının alınması və onunla mübarizə;
və b) insan alveri qurbanlarının, xüsusilə də
qadınların

və

çevrilməkdən

uşaqların

yenidən

(reviktimizasiyadan)
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qurbana
müdafiə

olunması məqsədi ilə siyasət, proqramlar və digər
tədbirlər işləyib hazırlayır və tətbiq edirlər.
2. İştirakçı dövlətlər insan alverinin qarşısının
alınmasına

və

tədqiqatların

onunla

mübarizəyə

keçirilməsi,

kampaniyalarının,

o

yönələn

informasiya

cümlədən

həmin

kampaniyaların kütləvi informasiya vasitələrində
keçirilməsi, eləcə də sosial-iqtisadi təşəbbüslərin
həyata keçirilməsi kimi tədbirlərin görülməsinə
çalışırlar.
3. Bu maddəyə uyğun olaraq işlənib hazırlanan və
qəbul edilən siyasət, proqramlar və digər tədbirlər,
lazımi hallarda, qeyri-hökumət təşkilatları, digər
müvafiq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin digər
elementləri ilə əməkdaşlığı özündə əks etdirə bilər.
4.

İştirakçı

dövlətlər,

insan

alveri

nöqteyi-

nəzərindən insanların, xüsusilə də qadın və
uşaqların zəifliyini şərtləndirən yoxsulluq, inkişafın
aşağı səviyyədə olması və bərabər imkanların
olmaması kimi amillərin təsirinin azaldılmasına
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yönələn tədbirlər qəbul edir və ya təkmilləşdirirlər,
o cümlədən bunları ikitərəfli və ya çoxtərəfli
əməkdaşlıqla həyata keçirirlər.
5. İştirakçı dövlətlər insanların, xüsusilə də qadın
və uşaqların istismarına (onun bütün təzahürlərinə
- çünki bu, insan alverinə gətirib çıxarır) səbəb
olan tələbata qarşı yönələn, məsələn, təhsil və
mədəniyyət sahələrində və ya sosial sahələrdə
qanunverici və ya digər tədbirlər qəbul edir və ya
təkmilləşdirirlər, o cümlədən bunları ikitərəfli və ya
çoxtərəfli əməkdaşlıqla həyata keçirirlər.
Maddə 10
Məlumat mübadiləsi və kadrların hazırlanması
1. İştirakçı dövlətlərin hüquq mühafizə, miqrasiya
və ya digər müvafiq orqanları, lazım gəldikdə, öz
daxili qanunvericiliklərinə uyğun olaraq aşağıda
göstərilənləri müəyyən etmək üçün bir-biri ilə
məlumat

mübadiləsi

vasitəsi

ilə

əməkdaşlıq

edirlər: a) ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün
sənədi olmadan və digər şəxslərə məxsus olan bu
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cür sənədlərlə beynəlxalq sərhədi keçən və ya
keçməyə

cəhd

göstərən

şəxslərin

insan

alverçilərinin və ya bu cür alverin qurbanları olubolmamasını; b) insan alveri məqsədi ilə bu cür
şəxslərin beynəlxalq sərhədi keçərkən ölkədən
getmək və ölkəyə gəlmək üçün istifadə etdikləri və
ya istifadə etmək istədikləri sənədlərin növlərini; c)
insan alveri məqsədi ilə mütəşəkkil cinayətkar
qrupların istifadə etdiyi vasitələri və üsulları, o
cümlədən qurbanların cəlb edilməsi və daşınması,
bu cür alverlə məşğul olan qruplar və ayrı-ayrı
şəxslər arasında marşrutları və əlaqələri, habelə
bu cür qrupların daxilində olan əlaqələri və onların
aşkar edilməsi üçün mümkün tədbirləri.
2. İştirakçı dövlətlər hüquq mühafizə, miqrasiya və
digər müvafiq orqanların əməkdaşlarının insan
alverinin qarşısının alınması məsələlərinə dair
hazırlığını

təmin

edir

və

ya

təkmilləşdirir.

Göstərilən hazırlıq bu cür alverin qarşısının
alınması üsullarına, bu cür alverlə məşğul olan
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şəxslərin

cinayət

təqibinə

və

qurbanların

hüquqlarının müdafiəsinə, o cümlədən qurbanların
bu cür alverlə məşğul olan şəxslərdən müdafiəsinə
yönəlməlidir. Hazırlıq zamanı həmçinin insan
hüquqlarına riayət olunması vacibliyi, uşaq və
gender (cins) problemləri

nəzərə alınmalıdır,

hazırlıq qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq
təşkilatlar

və

vətəndaş

cəmiyyətinin

digər

elementləri ilə əməkdaşlığa yardım etməlidir. 3.
Məlumatı alan İştirakçı dövlət məlumatı təqdim
edən İştirakçı dövlətin hər bir xahişini onun
istifadəsinə

dair

qoyulmuş

məhdudiyyətlərlə

birlikdə yerinə yetirir.
Maddə 11
Sərhəddə nəzarət tədbirləri
1. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq öhdəliklərə xələl
gətirmədən

insanların

azad

yerdəyişməsinə

münasibətdə, mümkün qədər, insan alverinin
qarşısının alınmasına və aşkar edilməsinə tələb
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edilən sərhəddə nəzarət tədbirlərini müəyyən
edirlər.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, bu Protokolun 5-ci
maddəsinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış
əməllərin törədilməsində kommersiya məqsədli
daşıyıcılar tərəfindən istismar edilən nəqliyyat
vasitələrinin istifadəsinin qarşısını almaq məqsədi
ilə, mümkün qədər, qanunverici və digər lazımi
tədbirlər görür.
3. Lazım gəldikdə və tətbiq olunan beynəlxalq
konvensiyalara xələl gətirmədən bu cür tədbirlər
özündə

kommersiya

məqsədli

daşıyıcılar,

o

cümlədən hər hansı bir nəqliyyat şirkəti və ya
sahibi və ya hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi
operatorları üçün bütün sərnişinlərin qəbul edən
dövlətə daxil olmasına lazım olan ölkədən getmək
və ölkəyə gəlmək sənədlərinə malik olmasına
amin olmaq üçün öhdəliklərin müəyyən edilməsini
əks etdirir.
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4. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun

olaraq

müəyyən

bu

edilən

sanksiyanın

maddənin
öhdəliyin

nəzərdə

3-cü

bəndində

pozulmasına

tutulması

üçün

görə
zəruri

tədbirlər görür.
5. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, bu Protokolda cinayət kimi tanınmış
cinayətlərin törədilməsi ilə əlaqəsi olan şəxslərin
ölkəyə daxil olmasını rədd edən və ya onların
vizalarının

ləğv

edilməsini

mümkün

edən

tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə
edir.
6.

Konvensiyanın

27-ci

maddəsinə

xələl

gətirmədən İştirakçı dövlətlər, sərhəd nəzarəti üzrə
orqanlar arasında, o cümlədən birbaşa rabitə
kanallarının yaradılması və saxlanılması vasitəsi
ilə

əməkdaşlığın

möhkəmləndirilməsi

mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 12
Sənədlərin etibarlılığı və onlara nəzarət
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Hər bir İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində
aşağıdakılar üçün zəruri ola bilən tədbirlər görür:
a) onlara ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün
verilən sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin
qeyri-qanuni istifadəsini və saxtalaşdırılmasını və
ya qanunsuz dəyişdirilməsini, əks olunmasını və
ya verilməsini mümkün qədər çətinləşdirmək üçün
onların keyfiyyətinin artırılmasını təmin etmək; b)
İştirakçı dövlət tərəfindən və ya onun adından
ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün verilən
sənədlərin

və

ya

şəxsiyyət

vəsiqələrinin

qorunmasını və etibarlılığını təmin etmək, habelə
onların qeyri-qanuni hazırlanmasının, verilməsinin
və istifadəsinin qarşısını almaq.
Maddə 13
Sənədlərin qanuniliyi və həqiqiliyi
İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun
olaraq digər İştirakçı dövlətin xahişi ilə ağlabatan
müddət ərzində ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək
üçün onun adından verilmiş və ya guya onun
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adından

verilmiş,

barəsində

insan

alverində

istifadəsinə şübhə doğuran sənədlərin və ya
şəxsiyyət vəsiqələrinin qanuniliyini və həqiqiliyini
yoxlayır.
IV. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 14
Xüsusi müddəa
1. Bu Protokolda heç nə beynəlxalq hüquqa
əsasən, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq
və insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqa
əsasən və xüsusilə də bunlar tətbiq olunduğu
zaman qaçqınların statusuna aid olan 1951-ci il
Konvensiyasına və 1967-ci il Protokoluna və
onlarda təsbit edilmiş qovulmamaq prinsipinə
əsasən

dövlətlərin

hüquqlarına,

və

öhdəliklərinə

ayrı-ayrı
və

şəxslərin

məsuliyyətinə

toxunmur.
2. Bu Protokolda nəzərdə tutulan tədbirlərin insan
alverinin qurbanı olan şəxslər barəsində şərhi və
tətbiqi, onların insan alverinin qurbanı olmasına
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görə ayrı-seçkilik salmamaqla həyata keçirilir. Bu
tədbirlərin şərhi və tətbiq edilməsi beynəlxalq
tanınmış ayrı-seçkilik salmamaq prinsipinə uyğun
olaraq həyata keçirilir.
Maddə 15
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı dövlətlər bu Protokolun tətbiqi və şərhi
ilə bağlı yaranan mübahisələri danışıqlar vasitəsi
ilə həll etməyə çalışır.
2. Bu Protokolun tətbiqinə və şərhinə dair İştirakçı
dövlətlər arasında yaranan hər bir mübahisə
ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsi ilə
həll oluna bilmədikdə, həmin mübahisə İştirakçı
dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj araşdırma
sına təqdim edilir. Arbitraj haqqında müraciət
edildiyi gündən etibarən altı ay ərzində həmin
İştirakçı dövlətlər arbitrajın təşkil edilməsi barədə
razılığa gələ bilmədikdə, İştirakçı dövlətlərdən biri
Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun
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olaraq

müraciət

etməklə

mübahisəni

həmin

məhkəməyə göndərə bilər.
3.

Hər

bir

İştirakçı

dövlət

bu

Protokolu

imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edərkən və ya ona qoşularkən bəyan edə bilər ki,
o özünü bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına
bağlı hesab etmir. Digər İştirakçı dövlətlər bu cür
qeyd-şərt

etmiş

münasibətdə

bu

istənilən
maddənin

İştirakçı

dövlətə

2-ci

bəndinin

müddəalarına bağlı deyildir.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu cür
qeyd-şərt etmiş hər hansı bir İştirakçı dövlət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş
göndərməklə istənilən zaman həmin qeydşərti
çıxara bilər.
Maddə 16
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və
qoşulma
1. Bu Protokol, 2000-ci il dekabr ayının 12-dən 15nə qədər İtaliyanın Palermo şəhərində, sonradan
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isə 2002-ci il dekabr ayının 12-nə qədər Birləşmiş
Millətlər

Təşkilatının

təşkilatlarında

Nyu-Yorkdakı

bütün

Mərkəzi

dövlətlər

tərəfindən

imzalanmaq üçün açıqdır.
2.

Bu

Protokol

həmçinin

regional

iqtisadi

inteqrasiya təşkilatları tərəfindən də imzalanmaq
üçün açıqdır, bu şərtlə ki, bu cür təşkilatın ən azı
bir üzv dövləti bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun
olaraq həmin Protokolu imzalamış olsun.
3. Bu Protokol ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya
təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları və ya
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər
Birləşmiş

Millətlər

Təşkilatının

Baş

saxlanca verilir. Regional iqtisadi

katibinə

inteqrasiya

təşkilatları da, əgər ən azı onun üzv dövlətlərindən
biri bu cür qaydada hərəkət etmişdirsə, öz
ratifikasiya fərmanlarını və ya qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında sənədlərini saxlanca verə
bilər.

Bu

cür

təşkilat

həmin

ratifikasiya

fərmanlarında və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə
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haqqında sənədlərində bu Protokol ilə tənzimlənən
məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi haqqında
bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin özünün səlahiyyət
çərçivəsində olan hər

bir

müvafiq dəyişiklik

haqqında depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Protokol istənilən dövlətin və ya istənilən
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatının həmin
Protokola qoşulması üçün açıqdır, bir şərtlə ki,
həmin təşkilatın ən azı bir üzv dövləti bu
Protokolun İştirakçısı olsun. Qoşulma haqqında
sənədlər

Birləşmiş

Millətlər

katibinə

saxlanca

verilir.

Təşkilatının
Regional

Baş

iqtisadi

inteqrasiya təşkilatı bu Protokola qoşularkən
onunla tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət
çərçivəsi haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin
özünün səlahiyyət sahəsində olan hər bir müvafiq
dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
Maddə 17
Qüvvəyə minmə
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1. Bu Protokol qırxıncı ratifikasiya fərmanının və
ya

qəbuletmə,

haqqında

təsdiqetmə

sənədin

və

saxlanca

ya

təqdim

qoşulma
edildiyi

tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün qüvvəyə
minir, lakin o, Konvensiya qüvvəyə minənə qədər
qüvvəyə minmir. Bu bəndin məqsədləri üçün
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən
saxlanca verilən hər hansı bir bu cür fərman və ya
sənəd bu cür təşkilatın üzvü olan dövlətlər
tərəfindən

təqdim

edilən

fərmanlara

və

ya

sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
2. Bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edən və ya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya
bu cür qüvvəyə malik olan sənədin saxlanca
verilməsindən sonra ona qoşulan hər bir dövlət və
ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu
Protokol bu cür dövlət və ya təşkilat tərəfindən
müvafiq

fərmanın

və

ya

sənədin

saxlanca

verilməsindən sonra gələn otuzuncu gün və ya bu
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maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Protokolun
qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvəyə minir.
Maddə 18
Düzəlişlər
1. Bu Protokolun qüvvəyə minməsindən beş il
sonra, bu Protokolun İştirakçı dövləti ona düzəliş
təklif edə bilər və həmin düzəlişi Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə göndərə bilər, o da öz
növbəsində müzakirə etmək və ona dair qərar
qəbul etmək məqsədi ilə təklif edilən düzəlişi
İştirakçı dövlətlərə və Konvensiya İştirakçılarının
Konfransına ötürür. İştirakçıların Konfransında
iştirak edən bu Protokolun İştirakçı dövlətləri hər
bir düzəlişə dair konsensusa nail olmaq üçün öz
səylərini

göstərir.

Əgər

konsensusa

nail

olunmasına bütün cəhdlər sərf edilibsə və heç bir
razılaşma əldə edilməyibsə, onda düzəlişin qəbul
edilməsi

üçün

son

vasitə

kimi

İştirakçıların

Konfransının iclasında və səsvermədə iştirak edən
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bu Protokolun İştirakçı dövlətlərinin 2/3 səs
çoxluğu tələb olunur.
2. öz səlahiyyətinə daxil olan məsələlərlə bağlı
regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz səs
hüququnu bu Protokolun İştirakçısı olan öz üzv
dövlətlərinin sayına bərabər səsə malik olmaqla bu
maddəyə uyğun olaraq həyata keçirirlər, Bu cür
təşkilatlar, əgər onların üzvü olan dövlətlər öz səs
hüququnu həyata keçirirlərsə, öz səs hüququnu
həyata keçirmirlər və yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul
edilmiş

düzəliş

İştirakçı

dövlətlər

tərəfindən

ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul
edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətə münasibətdə, bu
cür düzəlişin qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında
sənədin və ya ratifikasiya fərmanının Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibim saxlanca verildiyi
tarixdən doxsan gün sonra qüvvəyə minir.
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5. Düzəliş qüvvəyə mindiyi zaman, həmin düzəlişə
bağlı olması haqqında öz razılıqlarını ifadə edən
İştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı
dövlətlərin bu Protokolun müddəalarına və onun
əvvəl ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi
istənilən düzəlişlərə bağlılığı davam edir.
Maddə 19
Ləğvetmə
1. İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş

katibinə

yazılı

bildiriş

göndərməklə

bu

Protokolu ləğv edə bilər. Bu cür ləğvetmə Baş
katib bildirişi aldığı tarixdən etibarən bir il müddət
bitəndən sonra qüvvəyə minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü
olan bütün dövlətlər bu Protokolu ləğv etdikdən
sonra,

həmin

Protokolda

çatdırır.
Maddə 20
Depozitari və dillər
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İştirakçılığını

başa

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu
Protokolun depozitarisi təyin edilir.
2. Bu Protokolun ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız
dillərində olan mətnləri autentikdir, mətnin əsli
Birləşmiş

Millətlər

Təşkilatının

Baş

katibinə

saxlanca verilir. BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ,
hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil
edilmiş

aşağıda

imza

edən

səlahiyyətli

nümayəndələr bu Protokolu imzaladılar.
BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa
qarşı" Konvensiyasına dair Azərbaycan
Respublikasının BİLDİRİŞ VƏ BƏYANATLARI

1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o,
Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə
yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana
qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (İşğal
olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
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2. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı
maddəsinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, bu Konvensiyadan digər İştirakçı dövlətlər ilə
ekstradisiya üzrə əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas
kimi istifadə edəcəkdir.
3. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 18-ci
maddəsinin 13-cü bəndinə uyğun olaraq bildirir ki,
qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
sorğunun alınmasına və ya onun icra edilməsinə
yaxud da həmin sorğunun səlahiyyətli orqanlar
tərəfindən icra edilmək üçün göndərilməsinə görə
məsuliyyət daşıyan və müvafiq səlahiyyətə malik
olan mərkəzi dövlət orqanı kimi Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyini təyin edir.
4. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 18-ci
maddəsinin 14-cü bəndi ilə əlaqədar bildirir ki,
sorğular və ona əlavə edilən sənədlər Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməklə BMT-nin rəsmi dilləri olan
rus və ya ingilis dillərində təqdim olunmalıdır.
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5. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 31-ci
maddəsinin 6-cı bəndi ilə əlaqədar olaraq bildirir
ki, aşağıda göstərilən dövlət orqanı digər İştirakçı
dövlətlərə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında
yardım edə bilər: Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi Ünvan: H. Hacıyev küçəsi, 7,
370005 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası 6.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 35-ci
maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, özünü Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 2-ci
bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa
qarşı" Konvensiyasını tamamlayan "İnsan
alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında" Protokola dair
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
BƏYANATLARI
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1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o,
Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində

Protokolun

müddəalarının

yerinə

yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad olunana
qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (İşğal
olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası Protokolun 15-ci
maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, o, özünü Protokolun 15-ci maddəsinin 2-ci
bəndinin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.
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Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında” Konvensiyasının təsdiq
edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan

Respublikasının

Milli

Məclisi qərara alır:
Avropa

Şurasının

“İnsan

alverinə

qarşı

mübarizə haqqında” 2005-ci il mayın 16-da
Varşava

şəhərində

imzalanmış

Konvensiyası

Azərbaycan Respublikasının ona dair bəyanatları
ilə təsdiq edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2010-cu il
№ 1002-IIIQ
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AVROPA ŞURASI
Avropa Şurasının Müqavilələr Seriyası - № 197

Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında
KONVENSİYASI
Varşava, 16.V.2005
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər və bu
sənədi imzalayan digər dövlətlər,
Avropa Şurasının məqsədinin üzv dövlətlər
arasında daha möhkəm birliyin əldə edilməsindən
ibarət olduğunu nəzərə alaraq,
insan alverinin insan hüquqlarını, insanların
ləyaqətini və toxunulmazlığını pozduğunu nəzərə
alaraq,
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insan alverinin qurbanların köləyə çevrilməsi
ilə nəticələnə biləcəyini nəzərə alaraq,
insan

alveri

qurbanlarının

hüquqlarına

hörmətlə yanaşmanın, onların müdafiəsinin və
insan alverinə qarşı mübarizə üzrə tədbirlərin
başlıca vəzifələr olduğunu nəzərə alaraq,
insan

alverinə

qarşı

bütün

mübarizə

tədbirlərinin və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi
zamanı heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinin,
gender

bərabərliyi

və

uşaq

hüquqlarının

müdafiəsinin vacibliyini nəzərə alaraq,
Nazirlər Komitəsinin 112-ci (14-15 may 2003cü

il)

və

114-cü

(12-13

may

2004-cü

il)

sessiyalarında üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri
tərəfindən qəbul olunan və Avropa Şurasını insan
alverinə qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirməyə
çağıran bəyanatların müddəalarını xatırladaraq,
İnsan

hüquqlarının və

əsas

azadlıqların

müdafiəsinə dair Konvensiyanı (1950) və onun
protokollarını rəhbər tutaraq,
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Nazirlər Komitəsinin Avropa Şurasının üzvü
olan dövlətlərə ünvanladığı aşağıdakı tövsiyələri
nəzərə alaraq:
Uşaqların
istismarına,

və

gənc

yeniyetmələrin

pornoqrafiyasına,

fahişəliyinə

cinsi
və

onların alverinə dair R (91) 11 saylı Tövsiyə;
Şahidlərə qarşı hədə-qorxu halları və müdafiə
hüququna dair R (97) 13 saylı Tövsiyə; Cinsi
istismar məqsədilə edilən insan alverinə qarşı
mübarizə üzrə tədbirlərə dair R (2000) 11 saylı
Tövsiyə;

Uşaqların cinsi

istismar

hallarından

müdafiə edilməsinə dair Rec (2001) 16 saylı
Tövsiyə;

Qadınların

zorakılıqdan

müdafiə

edilməsinə dair Rec (2002) 5 saylı Tövsiyə;
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
aşağıdakı tövsiyələrini nəzərə alaraq:
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərdə qadın
alveri və məcburi fahişəlik hallarına dair 1325
(1997) saylı Tövsiyə; Avropada qadınlara qarşı
zorakılıq hallarına dair 1450 (2000) saylı Tövsiyə;
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Qadın alverinə qarşı kampaniyaya dair 1545
(2002) saylı Tövsiyə; Qadın alveri və fahişəliklə
bağlı miqrasiyaya dair 1610 (2003) saylı Tövsiyə;
Avropada insan orqanlarının alveri hallarına dair
1611 (2003) saylı Tövsiyə; Məişət köləliyi: köləlik,
ev qulluqçuları və əcnəbi ilə miqrasiya məqsədilə
nikah bağlamış qadınlarla bağlı 1663 (2004) saylı
Tövsiyə,
Avropa İttifaqı Şurasının insan alverinə qarşı
mübarizəyə dair 19 iyul 2002-ci il tarixli Çərçivə
Qərarını, Avropa İttifaqı Şurasının qurbanlarının
cinayət mühakiməsində iştirakına dair 15 mart
2001-ci il tarixli Çərçivə Qərarını və Avropa İttifaqı
Şurasının insan alveri qurbanları olan və ya
qanunsuz immiqrasiya fəaliyyətinin təsirinə məruz
qalmış və səlahiyyətli, orqanlarla əməkdaşlıq edən
üçüncü ölkə vətəndaşlarına yaşayış icazəsinin
verilməsinə dair 29 aprel 2004-cü il tarixli Təlimatı
rəhbər tutaraq,
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Birləşmiş

Millətlər

Təşkilatının

Transmilli

mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını və
həmin Konvensiyaya aid İnsan alverinin və
xüsusilə qadın və
alınması,

uşaq alverinin qarşısının

aradan

cəzalandırılmasına

qaldırılması

dair

Protokolunu

və
-

bu

sənədlərin təmin etdiyi müdafiə tədbirlərinin və
müəyyən etdiyi

standartların təkmilləşdirilməsi

baxımından nəzərə alaraq,
insan alverinə qarşı mübarizə sahəsi ilə bağlı
digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin müddəalarını
nəzərə
alaraq,
insan

alveri

qurbanlarının

hüquqlarının

müdafiəsinə yönəlmiş hərtərəfli beynəlxalq hüquqi
sənədin

hazırlanmasına

və

xüsusi

nəzarət

mexanizminin yaradılmasına olan ehtiyacı nəzərə
alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
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Fəsil I
MƏQSƏDLƏR, ƏHATƏ DAİRƏSİ,
QEYRİ-AYRI-SEÇKİLİK PRİNSİPİ VƏ
ANLAYIŞLAR
M a d d ə 1. Konvensiyanın məqsədləri

1) Bu

Konvensiyanın

məqsədləri

aşağıdakılardır:
a) gender bərabərliyini təmin etməklə insan
alverinə qarşı mübarizə aparılması və onun
qarşısının alınması;
b) 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;
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c) insan alverinə qarşı mübarizəyə dair
beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq edilməsi.
2)Bu Konvensiyanın müddəalarının səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə bu Konvensiya ilə xüsusi nəzarət
mexanizmi təsis olunur.
M a d d ə 2. Əhatə dairəsi

Bu Konvensiya milli və ya transmilli səviyyədə
olmasından, eləcə də mütəşəkkil cinayətkarlıqla
əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq, insan
alverinin bütün formalarına şamil edilir.
M a d d ə 3. Qeyri-ayrı-seçkilik prinsipi

Tərəflər

bu

Konvensiyanın

müddəalarını,

xüsusilə insan alveri qurbanlarının hüquqlarının
qorunmasını və təşviq edilməsini, cins, irq, dərinin
rəngi, dil, din, siyasi və ya digər düşüncə, milli və
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ya sosial mənşə, milli azlıqlarla bağlılıq, mülkiyyət,
mənşə

və

əlamətlərə

digər

görə

heç

bir

ayrıseçkiliyə yol vermədən təmin edirlər.
M a d d ə 4. Anlayışlar

Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "İnsan alveri" dedikdə, hədə-qorxu və ya
zor tətbiq etməklə, yaxud başqa cür məcbur
etməklə, qaçırma, dələduzluq və ya aldatma yolu
ilə, vəzifədən və ya şəxsin köməksiz vəziyyətindən
süi-istifadə etməklə və yaxud pul və ya digər
maddi vəsaitlər vermək və ya almaqla hər hansı
bir

şəxsdən

barəsində
məqsədləri

onun

razılıq
üçün

himayəsində

almaqla,
cəlb

olan

şəxslərin

edilməsi,

şəxs

istismar

daşınması,

ötürülməsi, gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi başa
düşülür. İstismar dedikdə, ən azı, başqalarını
məcburi fahişəliyə cəlbetmə və digər cinsi istismar
formaları, məcburi əmək və ya xidmətlər, köləlik,
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daxili orqanların çıxarılması və buna bənzər
əməllər nəzərdə tutulur;
b) “insan alveri” qurbanının bu maddənin (a)
bəndində

nəzərdə

razılığının

olması

tutulan istismar
(a)

bəndində

üçün öz
göstərilən

üsullardan hər hansı birinin tətbiq olunduğu
təqdirdə nəzərə alınmır;
c) istismar

məqsədilə

uşaqların

cəlb

olunması, daşınması, ötürülməsi, gizlədilməsi və
ya qəbul edilməsi, hətta bu maddənin (a) bəndində
qeyd olunan üsullardan heç biri tətbiq olunmadığı
təqdirdə belə “insan alveri” hesab olunur;
d) “uşaq” dedikdə on səkkiz yaşına çatmamış
istənilən şəxs başa düşülür;
e) “qurban” dedikdə bu maddədə anlayışı
verilmiş insan alverinə məruz qalan istənilən fiziki
şəxs başa düşülür.

Fəsil II
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CİNAYƏTİN QARŞISININ ALINMASI,
ƏMƏKDAŞLIQ VƏ DİGƏR TƏDBİRLƏR
M a d d ə 5. İnsan

alverinin

qarşısının

alınması

1.

Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının

alınmasına və ona qarşı mübarizəyə məsul olan
aidiyyəti dövlət orqanları arasında milli səviyyədə
əlaqələndirmənin

yaradılması

və

ya

gücləndirilməsi üçün tədbirlər görməlidir.
2. Hər bir Tərəf insan alverinin qarşısının
alınması məqsədilə tədqiqat, informasiya, xüsusilə
insan alverinə məruz qala biləcək şəxslər və insan
alveri problemləri ilə məşğul olan mütəxəssislər
üçün nəzərdə tutulmuş tədris və maarifləndirmə
tədbirləri, sosial və iqtisadi təşəbbüslər və tədris
proqramları

vasitəsilə

səmərəli

siyasəti

və

proqramları hazırlamalı və/və ya gücləndirməlidir.
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3.
bütün

Hər bir Tərəf 2-ci bənddə göstərilən
fəaliyyət

tədbirlərinin

təkmilləşdirilməsi,

icrası

və

və

proqramların

qiymətləndirilməsi

zamanı insan hüquqlarına əsaslanan, gender
tendensiyasını

əsas

götürən

və

uşaqların

maraqlarını nəzərə alan yanaşma tərzinin nümayiş
etdirilməsini təşviq etməlidir.
4. Hər bir Tərəf miqrasiyanın qanunauyğun
şəkildə

həyata

keçirilməsi

üçün zəruri ola biləcək tədbirləri, xüsusilə də
qanuni şəkildə ölkəyə daxil olmağa və burada
qalmağa imkan verən şərtlər barədə məlumatların
aidiyyəti

orqanlar

tərəfindən

yayılması

istiqamətində tədbirlər görməlidir.
5.

Hər bir Tərəf uşaqlar üçün təhlükəsiz

mühit yaratmaqla, onların insan alveri qurbanına
çevrilmək ehtimalının azaldılması üçün xüsusi
tədbirlər görməlidir.
6.

Bu

maddənin

müddəalarına

uyğun

olaraq təşkil olunmuş tədbirlərə, lazım gəldikdə,
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qeyri-hökumət

təşkilatları,

əlaqədar

digər

təşkilatlar və insan alverinin qarşısının alınması,
qurbanların müdafiəsi və onlara yardım işlərində
iştirak

edən

vətəndaş

cəmiyyətinin

digər

elementləri də cəlb olunmalıdır.
M a d d ə 6. Tələbatı

aradan

qaldırmaq

üçün görülən tədbirlər
İnsan alverinə səbəb olan bütün istismar
növlərinə və xüsusilə də qadın və uşaqların
istismarına

şərait

yaradan

tələbatı

aradan

qaldırmaq üçün hər bir Tərəf hüquqi, inzibati,
maarifləndirmə,

sosial,

mədəni

və

aşağıda

göstərilənlər də daxil olmaqla digər tədbirləri
həyata keçirməli və gücləndirməlidir:
a) qabaqcıl

təcrübələr,

metodlar

və

strategiyalar üzrə tədqiqatların aparılması;
b) insan alverinin köklü səbəblərindən biri
kimi

tələbatın müəyyənləşdirilməsi
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prosesində

kütləvi

informasiya

vasitələrinin

və

vətəndaş

cəmiyyətinin mühüm rolu və məsuliyyəti barədə
məlumatlılığın artırılması;
c) lazım gəldikdə, dövlət orqanlarını və
həmçinin yüksək səviyyəli şəxsləri də əhatə edən
məqsədyönlü informasiya kampaniyası;
d) oğlanlar və qızlar üçün məktəblərdə cinsi
ayrıseçkiliyin yolverilməzliyini, belə ayrıseçkiliyin
qorxulu nəticələrini, gender bərabərliyinin, eləcə
də

hər

bir

insanın

şərəf

və

ləyaqətinin

toxunulmazlığının vacibliyini xüsusilə vurğulayan
tədris proqramları da daxil olmaqla, qabaqlayıcı
tədbirlərin həyata keçirilməsi.
M a d d ə 7. Sərhəd nəzarəti tədbirləri

1.

Şəxslərin sərbəst şəkildə hərəkətinə dair

beynəlxalq öhdəlikləri pozmadan, Tərəflər insan
alveri

hallarının

aşkarlanması
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və

qarşısının

alınması üçün gərəkli ola biləcək sərhəd nəzarəti
tədbirlərini mümkün qədər gücləndirməlidirlər.
2. Hər bir Tərəf kommersiya daşıyıcıları
tərəfindən idarə olunan nəqliyyat vasitələrinin bu
Konvensiya

ilə

müəyyən

olunmuş

cinayət

məqsədləri üçün istifadə edilməsinin qarşısının
alınması məqsədilə qanunvericiliyi qəbul etməli və
digər müvafiq tədbirləri həyata keçirməlidir.
3.

Müvafiq

beynəlxalq

hallarda

və

konvensiyaların

tətbiq

olunan

müddəalarını

məhdudlaşdırmadan, bu növ tədbirlər sırasına
kommersiya daşıyıcıları, o cümlədən istənilən
nəqliyyat şirkəti və yaxud hər hansı nəqliyyat
vasitəsinin sahibi və ya operatoru üçün bütün
sərnişinlərin qəbul edən ölkəyə daxil olmaları üçün
tələb olunan yol sənədlərinə malik olmalarına əmin
olmaq öhdəliyinin müəyyən edilməsi də daxil edilir.
4. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun

olaraq,

göstərilən

bu

maddənin

öhdəliklərin
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3-cü

bəndində

pozulmasına

görə

sanksiyaların

müəyyən

edilməsi

üçün

lazımi

tədbirlər görməlidir.
5. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, bu Konvensiyanın müddəaları ilə
müəyyən edilmiş cinayətlərin törədilməsinə cəlb
edilmiş şəxslərin vizalarının ləğv edilməsinə və ya
onların ölkəyə buraxılmasından imtina edilməsinə
icazə verilməsi üçün zəruri olan qanunvericiliyi
qəbul etməli və digər müvafiq tədbirləri həyata
keçirməlidir.
6.

Tərəflər

yaratmaqla

birbaşa

və

orqanları

saxlamaqla
arasındakı

əlaqə

kanalları

sərhəd

nəzarəti

əməkdaşlığı

gücləndirməlidirlər.
M a d d ə 8. Sənədlərin
onlara nəzarət

Hər bir Tərəf:
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təhlükəsizliyi

və

a) verdiyi yol və şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlərin sui-istifadə, saxtalaşdırılma və yaxud
qeyri-qanuni olaraq əvəzlənmə, dublikatlaşdırılma
və

nəşr

edilməni

maksimum

çətinləşdirəcək

keyfiyyətə malik olmasını təmin etməli; və
b) Tərəfin verdiyi və ya onun adından verilən
yol

və

şəxsiyyəti

təsdiq

edən

sənədlərin

etibarlılığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və
onların qeyri-qanuni hazırlanmasının və nəşrinin
qarşısının alınması üçün vacib olan tədbirləri
həyata keçirməlidir.
M a d d ə 9. Sənədlərin

qanuniliyi

və

etibarlılığı

Hər bir Tərəf digər Tərəfin müraciətinə
əsasən, öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq,
onun adından verilmiş və ya verildiyi güman edilən
və insan alverində istifadə edildiyi ehtimal olunan
yol

və

şəxsiyyəti

təsdiq
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edən

sənədlərin

qanuniliyini və etibarlılığını ağlabatan müddət
ərzində yoxlamalıdır.
Fəsil III
GENDER BƏRABƏRLİYİ TƏMİN OLUNMAQLA
İNSAN ALVERİ QURBANLARININ
HÜQUQLARININ
MÜDAFİƏSİ VƏ TƏŞVİQ EDİLMƏSİ ÜZRƏ
TƏDBİRLƏR
M a d d ə 10. İnsan

alveri

qurbanlarının

müəyyən edilməsi

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
248

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

müəyyənləşdirilməsi
tərəfindən

başa

insan
prosesi

alveri

aidiyyəti

çatdırılmayana
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qurbanının
orqanlar

qədər

öz

ərazisindən çıxarılmamasını, habelə həmin şəxsə
12-ci maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən
qaydada yardım göstərilməsini 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
təqdirdə,

onun

mənafeyinə
ailəsinin
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uyğun
olduğu

olduğu
yeri

müəyyənləşdirmək üçün bütün lazımi tədbirləri
görmək.
M a d d ə 11. Şəxsi həyatın mühafizəsi

1.

Hər bir Tərəf insan alveri qurbanının

şəxsiyyətini və şəxsi həyatını mühafizə etməlidir.
Onlar barəsində olan şəxsi məlumatlar Fərdi
məlumatların
işlənməsi

ilə

avtomatlaşdırılmış
əlaqədar

şəxslərin

qaydada
qorunması

haqqında Konvensiyanın (AMS № 108) şərtlərinə
uyğun qaydada saxlanılmalı və istifadə edilməlidir.
2.

Hər bir Tərəf, ailə üzvlərinin axtarılması

və ya uşağın rifahının və təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün lazım olan hallar istisna olmaqla,
uşaq alverinin qurbanının şəxsiyyətinin və ya onun
şəxsiyyətini
məlumatların

müəyyənləşdirməyə imkan
kütləvi

informasiya

və

verən
digər

vasitələrlə aşkarlanmasına və yayılmasına yol
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verilməməsini

təmin

etmək

üçün

tədbirlər

görməlidir.
3.

Hər bir Tərəf insan hüquqlarının və əsas

azadlıqların müdafiəsinə dair Konvensiyanın 10-cu
maddəsinə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
tərəfindən verilmiş şərhə uyğun olaraq, insan
alveri

şəxsi

qurbanlarının

şəxsiyyətinin

kütləvi

həyatlarının

informasiya

və

vasitələri

tərəfindən özünütənzimləmə, yaxud tənzimləmə
və

ya

birgə

tənzimləmə

tədbirləri

vasitəsilə

müdafiə edilməsini həvəsləndirmək istiqamətində
tədbirlərin

görülməsi

imkanlarını

nəzərdən

keçirməlidir.
M a d d ə 12. İnsan

alveri

qurbanlarına

yardım

1. Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının
fiziki, psixoloji və sosial vəziyyətinin bərpasına
yardım etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və
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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
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.
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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.
daxili

Hər bir Tərəf tələb olunan hallarda və öz
qanunvericiliyinə

əsasən,

insan

alveri

qurbanlarına yardım məsələləri ilə məşğul olan
qeyri-hökumət

təşkilatları,

təşkilatlarla

vətəndaş

və

digər

aidiyyəti

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.
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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.
M a d d ə 13. Bərpa və fikirləşmə müddəti

1.

Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində,

şəxsin insan alveri qurbanı olduğuna əmin olmaq
üçün əsaslı səbəblər olduğu təqdirdə ona ən azı
30 günlük bərpa və fikirləşmə müddəti təmin
etməlidir. Bu müddət həmin şəxsin öz vəziyyətini
bərpa etməsi, cinayətkarların təsirindən yayınması
və/və ya aidiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq
etmək barədə düşünülmüş qərar qəbul etməsi
üçün yetərli olmalıdır. Bu müddət ərzində həmin
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şəxsin ölkədən çıxarılmasına dair heç bir qərar
qəbul

edilə bilməz. Bu

müddəa

səlahiyyətli

orqanlar tərəfindən müvafiq milli icraatın bütün
mərhələlərində və xüsusilə məlum cinayət işlərinin
istintaqı və araşdırılması zamanı tədbirlərin həyata
keçirilməsini

məhdudlaşdırmır.

Həmin müddət

ərzində Tərəflər müvafiq şəxslərin öz ərazilərində
qalmalarına icazə verməlidirlər.
2. Bu müddət ərzində, bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilmiş şəxslərə 12-ci maddənin 1-ci
və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş bütün
tədbirlər şamil edilməlidir.
3.

İctimai

təhlükəsizlik

buna

imkan

vermədikdə və ya qurban statusuna əsassız
olaraq iddia edildiyi aşkar olunduqda, Tərəflər bu
müddətə riayət etmək öhdəliyi daşımırlar.
M a d d ə 14. Yaşayış üçün icazə
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1.
və

Hər bir Tərəf aşağıdakı hallardan biri
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
istintaqı

və

orqanlarla

səlahiyyətli

mühakiməsi
əməkdaşlıq

ilə

orqan
bağlı

etmələri

cinayətin
aidiyyəti

baxımından

onların ölkə ərazisində qalmalarını vacib hesab
etdikdə.
2. Hüquqi baxımdan zəruri olduğu təqdirdə,
uşaq alveri qurbanlarına yaşayış icazəsi onların
mənafeyinə uyğun olaraq verilir və lazım olduğu
təqdirdə eyni şərtlərlə yenilənir.
3.

Yaşayış icazəsinin yenilənməməsi və ya

geri alınması Tərəfin daxili qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan şərtlər əsasında həyata keçirilir.
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4. İnsan alveri qurbanı digər növ yaşayış
icazəsi almaq üçün ərizə ilə müraciət etdikdə,
müvafiq Tərəf həmin şəxsin həmin vaxt, yaxud
əvvəllər 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olan
yaşayış

icazəsinə

malik

olduğunu

nəzərə

almalıdır.
5. Bu Konvensiyanın 40-cı maddəsinin şamil
edildiyi Tərəflərin öhdəliklərini nəzərə alaraq, hər
bir Tərəf bu müddəaya uyğun olaraq yaşayış
icazəsinin

verilməsinin

sığınacaq

almaq

və

axtarmaq hüququnu məhdudlaşdırmamasını təmin
etməlidir.
M a d d ə 15. Kompensasiya və məhkəmə
təzminatı

1.

Hər bir Tərəf, insan alveri qurbanlarının

müvafiq səlahiyyətli orqanlarla əlaqədə olduqları
ilk andan etibarən aidiyyəti məhkəmə və inzibati
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icraat məsələlərinə dair məlumatı anladıqları dildə
ala bilmələrini təmin etməlidir.
2. Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyində
insan alveri qurbanının hüquqi yardım və pulsuz
hüquqi yardım almaq hüququnu təmin etməlidir.
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

ödənilməsini

təmin

vasitəsilə
etmək
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kompensasiya

üçün

vacib

olan

qanunvericilik

və

digər

tədbirləri

həyata

keçirməlidir.
M a d d ə 16. İnsan

alveri

qurbanlarının

repatriasiyası və qaytarılması
1. İnsan alveri qurbanlarının mənsub olduğu
və ya qəbul edən ölkə ərazisinə daxil olarkən
ərazisində daimi yaşayış icazəsinə malik olduğu
Tərəf həmin insan alveri qurbanının hüquqlarını,
təhlükəsizliyini

və

ləyaqətini

lazımi

qaydada

nəzərə almaqla, onun qayıtmasını əsassız və
səbəbsiz ləngiməyə yol vermədən asanlaşdırmalı
və qəbul etməlidir.

2.

Hər

hansı

bir

Tərəf

insan

alveri

qurbanını digər Tərəfə qaytararkən, bu, həmin
şəxsin hüquqları, təhlükəsizliyi, ləyaqəti və şəxsin
insan alveri qurbanı olması faktı ilə bağlı istənilən
hüquqi icraatın xarakteri lazımi qaydada nəzərə
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alınmaqla,

əsasən

könüllü

surətdə

həyat

keçirilməlidir.
3.

Qəbul edən Tərəfin müraciətinə əsasən,

müraciət olunan Tərəf şəxsin onun vətəndaşı olubolmadığını və ya qəbul edən Tərəfin ərazisinə
daxil olan zaman onun ərazisində daimi yaşayış
hüququna malik olub-olmadığını yoxlamalıdır.
4. Müvafiq sənədləri olmayan insan alveri
qurbanının

geri

qaytarılmasını

asanlaşdırmaq

üçün həmin şəxsin vətəndaşı olduğu və ya qəbul
edən Tərəfin ərazisinə daxil olarkən daimi yaşayış
icazəsinə malik olduğu Tərəf, qəbul edən Tərəfin
müraciətinə əsasən, həmin şəxsin onun ərazisinə
səfər etməsinə və yenidən daxil olmasına şəraitin
yaradılması üçün vacib olan yol sənədlərinin və
digər

rəsmi

icazələrin

verilməsinə

razılıq

verməlidir.
5.

Hər bir Tərəf aidiyyəti milli və beynəlxalq

institutlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə
repatriasiya proqramlarının təşkil olunması üçün
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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.
6. Hər bir Tərəf, lazım olan hallarda digər
əlaqədar Tərəflə birgə insan alveri qurbanlarının
qaytarıldıqları və ya repatriasiya edildikləri ölkədə
onlara yardım
orqanları,

edə biləcək hüquq

qeyri-hökumət
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təşkilatları,

mühafizə
müvafiq

məsləhətləri verə biləcək hüquq müdafiəçiləri və
sosial təminat agentlikləri kimi bir sıra strukturların
əlaqə məlumatlarını əldə edə bilmələrini təmin
etmək üçün müvafiq qanunvericilik və digər
tədbirləri həyata keçirməlidir.
7. Riskin

və

qiymətləndirilməsi
qurbanlarının

geri

təhlükəsizlik
nəticəsində

dərəcəsinin
uşaq

qaytarılmasının

alveri
onların

mənafeyi baxımından məqsədəuyğun olmadığı
müəyyən edildiyi təqdirdə, uşaq alveri qurbanları
həmin dövlətə geri qaytarılmamalıdır.
M a d d ə 17. Gender bərabərliyi

Hər bir Tərəf bu fəsildə nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin həyata keçirilməsi, təkmilləşdirilməsi və
qiymətləndirilməsi zamanı gender bərabərliyini
təşviq etməlidir.
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Fəsil

IV

MADDİ CİNAYƏT HÜQUQU
M a d d ə 18. İnsan alverinin cinayət hesab
edilməsi

Hər

bir

maddəsində

Tərəf

bu

Konvensiyanın

göstərilən

hərəkətlər

4-cü

qəsdən

törədildiyi təqdirdə, onların cinayət əməli kimi
qəbul olunması üçün lazımi qanunvericilik və digər
tədbirləri həyata keçirməlidir.
M a d d ə 19. İnsan

alveri

qurbanlarının

xidmətlərindən istifadə etmənin cinayət əməli
hesab olunması
Hər bir Tərəf şəxsin insan alveri qurbanı
olduğunu bilə-bilə onun, bu Konvensiyanın 4-cü
maddəsinə uyğun olaraq istismar obyekti "hesab
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olunan xidmətlərindən istifadə etməyin öz daxili
əsasən

qanunvericiliyinə

cinayət

əməli

kimi

qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan qanunvericilik
və digər tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdən
keçirməlidir.
M a d d ə 20. Yol və şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlərlə bağlı qanunsuz hərəkətlərin cinayət
əməli hesab olunması

Hər

bir

Tərəf

qəsdən

və

insan

alveri

məqsədilə törədildikdə aşağıdakı əməllərin cinayət
əməli

hesab

qanunvericilik

olunması
və

digər

üçün

zəruri

tədbirləri

olan
həyata

keçirməlidir:
a) yol və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin
saxtalaşdırılması;
b) bu növ sənədlərlə təmin və təchiz etmə;
c) hər hansı bir digər şəxsin yol və ya
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərini qanunsuz
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olaraq götürmək, saxlamaq, gizlətmək, zədələmək
və ya məhv etmək.
M a d d ə 21. Cəhd, kömək və təhrik

1.
20-ci

Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci və
maddələrində

təsbit

olunmuş

hər

bir

cinayətin törədilməsi məqsədilə qəsdən edilən
köməyi və təhriki cinayət əməli kimi təsbit etmək
üçün bütün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri
həyata keçirməlidir.
2.

Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci

maddəsinə və 20-ci maddənin “a” yarımbəndində
təsbit olunmuş cinayətin törədilməsinə qəsdən
edilən cəhdi cinayət əməli kimi təsbit etmək üçün
bütün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri
həyata keçirməlidir.
M a d d ə 22. Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
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1. Hər bir Tərəf, hər hansı bir hüquqi şəxsin,
onun maraqları naminə, tək başına və ya hüquqi
şəxsin orqanı tərkibində fəaliyyət göstərərək və
aşağıda
rəhbər

göstərilən
vəzifəni

səlahiyyətlərə

həyata

keçirən

malik

olan

fiziki

şəxs

tərəfindən bu Konvensiyada göstərilmiş cinayətl
ərin törədilməsinə görə məsuliyyət daşımasının
təmin edilməsi üçün vacib olan qanunvericilik və
digər tədbirləri həyata keçirməlidir:
a) hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə;
b) hüquqi şəxsin adından qərar qəbul etmək
səlahiyyətinə;
c) hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirmək
səlahiyyətinə.
2.

1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallarla

yanaşı, hər bir Tərəf 1-ci bənddə göstərilən fiziki
şəxs tərəfindən nəzarətin olmaması səbəbindən
onun tabeliyi altında fəaliyyət göstərən hər hansı
bir fiziki şəxsin, hüquqi şəxsin maraqları naminə,
bu

Konvensiyaya

əsasən
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cinayət

kimi

qiymətləndirilən əməli törətdiyi təqdirdə hüquqi
şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin
təmin olunması üçün vacib olan tədbirləri həyata
keçirməlidir.
3.

Tərəfin

hüquq

prinsiplərindən

asılı

olaraq, hüquqi şəxsin məsuliyyəti cinayət, mülki
hüquqi və ya inzibati ola bilər.
4.

Bu cür məsuliyyət cinayəti törətmiş olan

fiziki şəxsin məsuliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır.
M a d d ə 23. Sanksiyalar və tədbirlər

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. l8-ci maddəyə
müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul olunmuş və fiziki
şəxs tərəfindən törədilmiş əməllərə görə tətbiq
olunan

bu

cür

sanksiyalara
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azadlıqdan

məhrumetmə cəzası da daxil edilir və ekstradisiya
ilə nəticələnə bilər.
2.

Hər

bir

Tərəf

22-ci

maddənin

müddəalarına müvafiq olaraq məsuliyyətə cəlb
olunmuş

şəxslər

hüquqi

barəsində

səmərəli,

mütənasib və islahedici cinayət və ya qeyri-cinayət
sanksiyaları,

o

cümlədən

maliyyə

xarakterli

sanksiyalar və ya tədbirlər tətbiq etməlidir.
3.

Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 18-ci

maddəsinə və 20-ci maddənin “a” yarımbəndinə
müvafiq olaraq cinayət

kimi

qəbul

olunmuş

əməllərin vasitə və vəsaitlərinin və ya dəyəri bu
cür vəsaitə ekvivalent olan əmlakın müsadirə
edilməsinə və ya digər yolla alınmasına imkan
verən lazımi qanunvericilik və digər tədbirləri
həyata keçirməlidir.
4. Hər bir Tərəf üçüncü tərəflərin hüquqlarını
məhdudlaşdırmadan
keçirilməsində

insan

istifadə

alverinin
olunan

həyata

qurumların

müvəqqəti və ya daimi olaraq bağlanılması və
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yaxud fəaliyyəti zamanı cinayət əməli törətmiş
şəxsin bu fəaliyyətinin daimi və ya müvəqqəti
olaraq

qadağan

qanunvericilik

və

olunması
digər

üçün

lazımi

tədbirləri

həyata

keçirməlidir.
M a d d ə 24. Ağırlaşdırıcı hallar

Hər

bir

Tərəf

bu

Konvensiyanın

18-ci

maddəsinə müvafiq olaraq cinayət kimi qəbul
edilmiş

əməllərin

törədilməsinə

görə

cəza

tədbirlərinin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakı
halların ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınmasını
təmin etməlidir:
a) cinayət əməli qəsdən və ya ehtiyatsızlıq
səbəbindən qurbanın həyatını təhlükə altında
qoyduqda;
b) cinayət əməli uşağa qarşı törədildikdə;
c) cinayət əməli dövlət məmuru tərəfindən
vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı törədildikdə;
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d)

əməli

cinayət

cinayətkar

qrup

çərçivəsində həyata keçirildikdə.
M a d d ə 25. Əvvəlki məhkumluq

Hər

bir

Tərəf

cəza

tədbirinin müəyyən

edilməsi zamanı bu Konvensiyaya müvafiq olaraq
cinayət kimi qəbul edilmiş əməllərilə əlaqədar
digər

bir

Tərəfin çıxardığı

qərarlarının
qanunvericilik

nəzərə
və

yekun

alınmasına
digər

məhkəmə

imkan

tədbirlər

verən
həyata

keçirməlidir.
M a d d ə 26. Cəzadan

azad edilmə

haqqında qeyd-şərt
Hər bir Tərəf öz hüquq sisteminin əsas
prinsiplərinə

uyğun

olaraq,

insan

alveri

qurbanlarının qanunsuz fəaliyyətlərə məcburən
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cəlb olunduqlarına görə cəzalandırılmamasının
mümkünlüyünü təmin etməlidir.
Fəsil V
İSTİNTAQ, MÜHAKİMƏ VƏ PROSESSUAL
HÜQUQ
M a d d ə 27. Qurbanların adından verilən
və tutulan vəzifəyə görə verilən şikayətlər

1.

Hər bir Tərəf, cinayətin qismən və ya

bütünlüklə onun ərazisində törədildiyi təqdirdə, bu
Konvensiyada təsbit olunan cinayət əməllərinin
istintaqının və ya məhkəmə təqibinin insan alveri
qurbanının verdiyi məlumatlar və ya irəli sürdüyü
ittihamlar

əsasında

aparılmamasını

təmin

etməlidir.
2.

Hər bir Tərəf insan alveri qurbanlarının

rezidenti olduqları Tərəfdən başqa digər Tərəfin
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ərazisində olduqları halda rezidenti

olduqları

dövlətin səlahiyyətli orqanlarına şikayət ünvanlaya
bilmələrini təmin etməlidir. Şikayətin ünvanlandığı
səlahiyyətli orqan, özünün bu işlərə səlahiyyəti
çatmadığı

təqdirdə,

həmin

şikayət

ərizəsini

ləngimədən cinayət törədilən Tərəfin ölkəsindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana ötürməlidir. Bu cür
şikayətə ərazisində cinayətin törədildiyi Tərəfin
daxili

qanunvericiliyinə

müvafiq

qaydada

baxılmalıdır.
3.

Hər bir Tərəf öz daxili qanunvericiliyinə

müvafiq olaraq qanunvericilik və digər tədbirlər
vasitəsilə, bu Konvensiyanın 18-ci maddəsində
göstərilən

cinayət

əməllərinin

cinayət

təqibi

zamanı insan alverinə qarşı mübarizəni və ya
insan

hüquqlarının

müdafiəsini

öz

qarşısına

məqsəd qoymuş istənilən qrup, fond, assosiasiya
və ya qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən insan
alveri qurbanlarına, onların öz razılıqları əsasında
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yardım

və/və

ya

dəstək

göstərilməsinin

mümkünlüyünü təmin etməlidir.
M a d d ə 28. İnsan

alveri

qurbanlarının,

şahidlərin və ədalət mühakiməsi orqanları ilə
əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsi

1.
və

Hər bir Tərəf cinayətkarların istintaqı
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 qurbanlarının;
b) müvafiq hallarda, bu Konvensiyanın 18-ci
maddəsində göstərilən cinayət əməlləri barədə
istintaq və məhkəmə orqanlarına məlumat verən
və ya bu orqanlarla digər şəkildə əməkdaşlıq edən
şəxslərin;
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c) bu
göstərilən

Konvensiyanın
cinayətlərlə

18-ci

əlaqədar

maddəsində
ifadə

verən

şahidlərin;
d) zəruri hallarda, “a” və “c” yarımbəndlərində
göstərilən şəxslərin ailə üzvlərinin.
2.

Hər bir Tərəf müxtəlif növ mühafizə

tədbirlərinin təklif edilməsi və təmin olunması üçün
zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata
keçirməlidir. Buraya fiziki müdafiə, yeni yaşayış
yerinin təklif olunması, kimliyin dəyişdirilməsi və
işlə təmin olunmaq üçün kömək aid ola bilər.
3.

Uşaq alveri qurbanı xüsusi mühafizə

tədbirləri ilə onun mənafeyi nəzərə alınmaqla
təmin olunmalıdır.
4. Hər bir Tərəf cinayətkarların istintaqı və
mühakiməsi

zamanı

və

ondan

sonra

27-ci

maddənin 3-cü bəndində göstərilən fəaliyyətləri
icra edən qrupların, fondların, şirkətlərin, yaxud
qeyri-hökumət

təşkilatlarının

üzvlərini

zərurət

yarandığı təqdirdə, mümkün qisas və hədə-qorxu
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hallarından lazımi müdafiə ilə təmin etmək üçün
vacib olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata
keçirməlidir.
5. Hər bir Tərəf bu maddənin tətbiq olunması
məqsədilə

digər

dövlətlərlə

sazişlərin

bağlanılmasının və razılıqların əldə olunmasının
nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 29. İxtisaslaşdırılmış orqanlar və
əlaqələndirici strukturlar

1.

Hər bir Tərəf şəxslərin və ya təşkilatların

insan alverinə qarşı mübarizə və qurbanların
müdafiəsi

sahəsində

ixtisaslaşdırılması

üçün

zəruri olan tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu
şəxslər və ya təşkilatlar öz vəzifələrini səmərəli
şəkildə

və

heç

bir

əsassız

təzyiqə

məruz

qalmadan icra edə bilmək üçün, Tərəfin hüquq
sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun şəkildə zəruri
sərbəstliyə malik olmalıdırlar. Bu şəxslər və yaxud
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bu növ təşkilatların işçiləri öz vəzifələrini icra edə
bilmək üçün adekvat təlimlər keçməli və adekvat
maliyyə resurslarına malik olmalıdırlar.
2. Hər

bir

Tərəf,

zərurət

yarandıqda,

əlaqələndirici orqanların təsis edilməsi yolu ilə
insan alverinə qarşı mübarizəni həyata keçirən
hökumət və dövlət strukturlarının siyasətinin və
fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsinin təmin olunması
üçün zəruri olan tədbirləri həyata keçirməlidir.
3.

Hər

bir

Tərəf

insan

alverinə

qarşı

mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə
əlaqədar vəzifəli şəxslər üçün müvafiq təlimlərin, o
cümlədən insan hüquqları üzrə təlimlərin təmin
edilməsini və ya gücləndirilməsini təşkil etməlidir.
Bu

təlimlər

konkret

strukturların

spesifik

xüsusiyyətini nəzərə ala bilər. Müvafiq hallarda
belə

təlimlərdə

əsas

diqqət

insan

alverinin

qarşısının alınmasında istifadə olunan üsullara
yiyələnmə, təqsirli şəxslərin mühakiməsi və insan
alveri qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsi, o
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cümlədən zərərçəkmişlərin insan alveri ilə məşğul
olanlardan müdafiəsi məsələlərinə yönəlməlidir.
4.

Hər bir Tərəf dövlət institutlarının insan

alverinə qarşı mübarizə fəaliyyətlərinə və milli
qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə
nəzarət etmək üçün milli məruzəçilərin təyin
olunmasını və yaxud digər mexanizmlərin işlənilib
hazırlanmasını nəzərdən keçirməlidir.
M a d d ə 30. Məhkəmə prosesi
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;
b) zərərçəkmişlərin
onların

hədə-qorxudan
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təhlükəsizliyinin
müdafiəsinin

və
təmin

olunması üçün (azyaşlı zərərçəkmişlərlə bağlı olan
hallarda isə onların qayğısına qalmaq və xüsusi
mühafizə hüquqlarını təmin etmək şərtilə) vacib
olan qanunvericilik və digər tədbirləri həyata
keçirməlidir.
M a d d ə 31. Yurisdiksiya

1.

Hər bir Tərəf bu Konvensiyada

göstərilən

əməllərindən

cinayət

hər

hansı biri:
a)

onun ərazisində; və yaxud

b) həmin

Tərəfin

bayrağı

altında

üzən

gəminin göyərtəsində; və yaxud
c)

həmin

Tərəfin

qanunlarına

müvafiq

olaraq qeydiyyatdan keçirilmiş hava gemisinin
göyərtəsində; və yaxud
d)

onun

vətəndaşı

olan

və

ya

onun

ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan
şəxs tərəfindən (əgər əməl, törədildiyi yerin
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mövcud cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
cəzalandırılan əməldirsə və yaxud belə əməl hər
hansı bir dövlətin ərazi yurisdiksiyası xaricində
törədilmişdirsə); və yaxud
e)

onun

vətəndaşından

birinə

qarşı

törədildikdə həmin cinayət üzrə yurisdiksiyanın
təmin olunması üçün vacib olan qanunvericilik və
digər tədbirləri həyata keçirməlidir.
2. Hər bir Tərəf imzalama zamanı və ya
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma barəsində
sənədini saxlanılmağa verərkən Avropa Şurasının
Baş katibinə bəyanat ünvanlayaraq, bu maddənin
1-ci bəndinin (d) və (e) bəndlərində və digər
bəndlərdə qeyd olunmuş yurisdiksiya qaydalarını
tətbiq etməmək və yaxud yalnız xüsusi hallarda və
ya xüsusi şərtlərlə tətbiq etmək hüququnu özündə
saxladığını bəyan edə bilər.

3.

Hər

bir

Tərəf

ehtimal

olunan

cinayətkarın öz ərazisində olduğu zaman və yalnız
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onun vətəndaşlığı ilə əlaqədar digər Tərəfə
ekstradisiya etmədiyi təqdirdə, ekstradisiya barədə
müraciətdən sonra, bu Konvensiyada qeyd edilmiş
cinayətlərlə əlaqədar öz yurisdiksiyasının təmin
olunması

üçün

vacib

olan

tədbirləri

həyata

keçirməlidir.
4. Bu Konvensiyada göstərilən cinayətlərdən
hər hansı birinin törədilməsi ilə bağlı iki və daha
artıq Tərəf yurisdiksiya iddiası ilə çıxış edərsə, o
zaman aidiyyəti Tərəflər mühakimə üçün ən uyğun
yurisdiksiyanın

müəyyən

edilməsi

üçün

müzakirələr aparmalıdır.
5.

Bu Konvensiya beynəlxalq hüququn

əsas normalarına xələl gətirmədən hər hansı bir
Tərəfin öz daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
cinayət yurisdiksiyası həyata keçirməsini istisna
etmir.
Fəsil
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VI

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ
VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ
M a d d ə 32. Beynəlxalq

əməkdaşlığın

başlıca meyarları və prinsipləri

Tərəflər

bu

Konvensiyanın

müddəalarına

uyğun olaraq və müvafiq beynəlxalq və regional
sənədlər, daxili qanunvericilik və həmçinin ümumi
və qarşılıqlı faydalı qanunvericilik aktları vasitəsilə
əldə olunmuş razılaşmalar əsasında mümkün
qədər geniş şəkildə, aşağıdakı məsələlərin həyata
keçirilməsi məqsədilə əməkdaşlıq edəcəklər:
- insan alverinə qarşı mübarizə və onun
qarşısının alınması;
- qurbanların müdafiəsi və onlara yardım;
- bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş cinayət
əməllərinin istintaqı və ya mühakiməsi.
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M a d d ə 33. Təhlükə qarşısında olan və
itkin düşmüş şəxslərlə bağlı tədbirlər

1.

Əgər hər hansı bir Tərəf özündə olan

məlumatlara əsasən 28-ci maddənin 1-ci bəndində
istinad olunan hər hansı bir şəxsin həyatının,
azadlığının və ya fiziki toxunulmazlığının digər bir
Tərəfin

ərazisində

birbaşa

təhlükə

altında

olduğunu ehtimal etmək üçün əsaslı səbəblərə
malik olarsa, o halda həmin məlumata malik olan
Tərəf müvafiq müdafiə tədbirlərinin görülməsi üçün
həmin məlumatı dərhal digər Tərəfə ötürməlidir.
2. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəflər
itkin düşmüş şəxslərin və xüsusilə də uşaqların
(əgər əldə olunan məlumatlar həmin şəxslərin
insan alveri qurbanı olmalarını ehtimal etməyə
əsas

verirsə)

axtarışı

istiqamətində

öz

əməkdaşlıqlarını gücləndirməyi nəzərdən keçirə
bilərlər. Bununla əlaqədar Tərəflər öz aralarında
ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər imzalaya bilərlər.
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M a d d ə 34. İnformasiya

1.

Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi bu

fəslin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş
fəaliyyətlərin

yekun

nəticələri

barədə

dərhal

məlumatlandırmalıdır. Sorğu edilən Tərəf, eyni
zamanda,

sorğu

edən

Tərəfi

tələb

olunan

fəaliyyətlərin icrasını mümkünsüz edən və ya onun
icrasını

ləngidən

hallar

barədə

də

dərhal

məlumatlandırmalıdır.
2.

Hər

bir

Tərəf

öz

araşdırmaları

nəticəsində əldə etdiyi məlumatları, əgər o, bu
məlumatların
Tərəfin

bu

aşkar

olunmasının

Konvensiyada

qəbul

göstərilən

edən
cinayət

əməlləri ilə əlaqədar istintaq və ya məhkəmə
icraatı başlatmasına və ya aparmasına kömək edə
biləcəyini və ya həmin Tərəfin bu fəsil üzrə
əməkdaşlıq etmək barədə müraciət etməsinə
səbəb

olacağını

düşünürsə,
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öz

daxili

qanunvericiliyi çərçivəsində, əvvəlcədən heç bir
sorğu gözləmədən, digər Tərəfə ötürə bilər.
3.

Bu növ məlumat ötürülməzdən öncə,

məlumatı ötürən Tərəf bu məlumatların məxfi
saxlanılması və ya müəyyən şərtlərə uyğun olaraq
istifadə olunmasını xahiş edə bilər. Əgər qəbul
edən Tərəf bu xahişi yerinə yetirə bilməzsə, o, bu
barədə

məlumat

ötürən

məlumatlandırmalıdır.

Həmin

növbəsində

sonra

bundan

Tərəf

Tərəfi
də

məlumatı

öz

verib-

verməyəcəyini müəyyən etməlidir. Əgər qəbul
edən Tərəf məlumatları müəyyən şərtlər altında
qəbul edərsə, o zaman o, bu şərtlər üzrə öhdəlik
daşıyacaqdır.
4. 13-cü, 14-cü və 16-cı maddələrə dair
müraciət olunan bütün məlumatlar, bu maddələrdə
nəzərdə tutulan hüquqların təmin olunması şərtilə,
müvafiq

Tərəfin

müraciəti

əsasında

bu

Konvensiyanın 11-ci maddəsinə uyğun olaraq
təxirə salınmadan həmin Tərəfə ötürülməlidir.
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M a d d ə 35. Vətəndaş

cəmiyyəti

ilə

əməkdaşlıq

Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın məqsədlərinə
nail olmaq üçün dövlət orqanlarını və dövlət
rəsmilərini

qeyri-hökumət

təşkilatları,

digər

əlaqədar təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri
ilə strateji tərəfdaşlığın yaradılması istiqamətində
əməkdaşlıq etməyə həvəsləndirməlidir.

Fəsil VII
NƏZARƏT MEXANİZMİ
M a d d ə 36. İnsan alverinə qarşı fəaliyyət
məsələləri üzrə ekspertlər qrupu

1.
nəzarəti

Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə
İnsan

alverinə
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qarşı

fəaliyyət

üzrə

ekspertlər

qrupu

(bundan

“GRETA”

sonra

adlandırılacaq) həyata keçirəcəkdir.
2. GRETA gender və coğrafi balans və
həmçinin

çoxsahəli

peşə

təcrübəsi

nəzərə

alınmaqla, minimum 10 və maksimum 15 nəfərdən
ibarət olacaqdır. Onları Tərəflərin Komitəsi bu
Konvensiyanın

iştirakçısı

olan

dövlətlərin

vətəndaşları arasından 4 il müddətinə seçəcəkdir.
GRETA üzvlərinin bir dəfə təkrar seçilmək hüququ
vardır.
3. GRETA
prinsiplər

üzvlərinin
əsasında

seçimi

aşağıdakı

həyata

keçirilə-

cəkdir:
a) onlar yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik
olan, insan hüquqları, qurbanların müdafiəsi və
onlara yardım və insan alverinə qarşı fəaliyyət
sahəsindəki böyük səriştəsi ilə tanınan və ya bu
Konvensiyanın əhatə etdiyi sahələr üzrə peşəkar
təcrübəyə malik olan şəxslər arasından seçilirlər;
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b) onlar

vətəndaşı

olduqları

dövlətlərin

adından yox, öz adlarından çıxış etməli, öz
funksiyalarını yerinə yetirərkən müstəqil və bitərəf
olmalı və öz vəzifələrini səmərəli şəkildə icra edə
bilməlidirlər;
c) GRETA-nın hər hansı iki üzvü eyni bir
ölkənin vətəndaşı ola bilməz;
d) onlar

əsas

hüquqi

sistemləri

təmsil

etməlidirlər.
3. GRETA
Nazirlər

üzvlərinin

Komitəsi

seçki

proseduru

tərəfindən,

bu

Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra bir il
müddətində, Tərəflərlə müzakirə olunduqdan və
onların yekdil razılığı əldə olunduqdan sonra
müəyyən ediləcəkdir. GRETA özünün prosedur
qaydalarını özü qəbul edəcəkdir.
M a d d ə 37. Tərəflər Komitəsi
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1.
olan

Tərəflər Komitəsi Avropa Şurasının üzvü
Konvensiya

Komitəsindəki

Tərəflərinin

nümayəndələrindən

Nazirlər
və

Avropa

Şurasının üzvü olmayan Konvensiya Tərəflərinin
nümayəndələrindən ibarət olacaqdır.
2.

Tərəflər

Komitəsinin iclasları Avropa

Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılacaqdır.
Komitənin ilk iclası GRETA üzvlərinin seçilməsi
məqsədilə bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən
sonra bir il müddətində keçirilməlidir. Bundan
sonra Tərəflər Komitəsinin iclasları Tərəflərin üçdə
birinin, GRETA-nın Prezidentinin və ya Baş katibin
xahişi əsasında istənilən vaxt keçirilə bilər.
3.

Tərəflər

Komitəsi

öz

prosedur

qaydalarını özü qəbul edəcəkdir.
M a d d ə 38. Prosedur

1.

Qiymətləndirmə

Konvensiyanın

Tərəflərinə
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proseduru
şamil

edilir

və

davamiyyət müddəti GRETA tərəfindən müəyyən
edilən

dövrlərə

bölünür.

başlanğıcında

Hər

GRETA

bir

dövrün

qiymətləndirmə

prosedurunun əsaslandığı spesifik müddəaları
müəyyən edəcəkdir.
2.

GRETA

bu qiymətləndirməni

həyata

keçirmək üçün ən uyğun vasitələri müəyyən
etməlidir.

Misal

qiymətləndirmə

üçün,
dövrü

GRETA
üçün

hər

bir

Tərəflərin

bu

Konvensiyanı yerinə yetirmələrini qiymətləndirmək
üçün əsas ola biləcək sorğu vərəqəsi tərtib edə
bilər.

Bu

sorğu

vərəqəsi

bütün

Tərəflərə

ünvanlanmalıdır. Tərəflər bu sorğu vərəqəsini,
eləcə də GRETA tərəfindən ünvanlanmış digər
informasiya sorğularını cavablandırmalıdır.
3. GRETA informasiya almaq üçün vətəndaş
cəmiyyətinə də müraciət edə bilər.
4. GRETA, əlavə olaraq, milli səlahiyyətli
orqanlar və sonuncu tərəfindən təyin olunmuş
“əlaqələndirici şəxs”lərlə əməkdaşlıq çərçivəsində
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və lazım olan hallarda, müstəqil milli ekspertlərin
köməyi ilə ölkələrə səfərlər təşkil edə bilər. Bu
səfərlər ərzində GRETA spesifik sahələr üzrə
mütəxəssislərin köməyindən istifadə edə bilər.
5. GRETA qiymətləndirmənin əsaslandığı
müddəaların

icrasına

dair

apardığı

təhlillər

əsasında məruzə layihəsini və həmçinin müvafiq
Tərəfin aşkar edilmiş problemlərinin həlli yollarına
dair öz təkliflərini və tövsiyələrini hazırlamalıdır.
İlkin məruzə rəy bildirilməsi üçün qiymətləndirilən
Tərəfə

göndərilməlidir.

hazırlanarkən

GRETA

Tərəfin

rəyi

tərəfindən

məruzə
nəzərə

alınmalıdır.
6. Bunun əsasında, GRETA müvafiq Tərəfin
bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi istiqamətində
gördüyü tədbirlərə dair öz məruzəsini və yekun
nəticələrini hazırlamalıdır. Bu məruzə və nəticələr
müvafiq Tərəfə və Tərəflər Komitəsinə göndərilir.
GRETA-nın məruzəsi və yekun nəticələri müvafiq
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Tərəfin rəyi ilə birlikdə qəbul olunduğu tarixdən
etibarən nəşr edilir.
7.

Bu

prosedurların

maddənin
icrasını

1-6-cı

bəndlərindəki

məhdudlaşdırmadan,

Tərəflə” Komitəsi GRETA-nın məruzəsi və yekun
nəticələri əsasında həmin Tərəfə ünvanlanmış (a)
GRETA-nın müəyyən etdiyi nöqsanları aradan
qaldırmaq üçün görüləsi tədbirlərə dair (lazım olan
təqdirdə, bu nöqsanların aradan qaldırılması
barədə məlumatın təqdim olunması üçün vaxt
təyin edərək) və (b) bu Konvensiyanın lazımi
qaydada icra olunması

üçün həmin Tərəflə

əməkdaşlığın artırılmasına dair tövsiyələr qəbul
edə bilər.
Fəsil

VIII

DİGƏR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRLƏ ƏLAQƏ
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M a d d ə 39. Birləşmiş
Təşkilatının

Transmilli

cinayətkarlığa

qarşı

Millətlər
mütəşəkkil

Konvensiyasına

əlavə

edilmiş İnsan, xüsusilə də qadın və uşaq
alverinin
qaldırılması

qarşısının
və

alınması,

cəzalandırılmasına

aradan
dair

Protokol ilə əlaqə

Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Transmilli

mütəşəkkil

cinayətkarlığa

qarşı

Konvensiyasına əlavə edilmiş İnsan, xüsusilə də
qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması,
aradan qaldırılması və cəzalandırılmasına dair
Protokolun müddəalarından irəli gələn hüquq və
öhdəliklərə təsir etmir və onun əsasında həyata
keçirilən müdafiə tədbirlərini genişləndirmək və
orada qeyd olunan standartları təkmilləşdirmək
məqsədi daşıyır.
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M a d d ə 40. Digər beynəlxalq sənədlərlə
əlaqə

1.

Bu

Konvensiya

onun

Tərəflərinin

iştirakçısı olduğu və ya olacağı və həmçinin bu
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair
müddəalardan ibarət olan, insan alveri qurbanları
üçün

daha

imkanları

mükəmməl

nəzərdə

yardım

tutan

və

digər

müdafiə

beynəlxalq

sənədlərin müddəalarından irəli gələn hüquq və
öhdəliklərinə təsir etməyəcəkdir.
2.

Tərəflər

bu

Konvensiyada

nəzərdə

tutulmuş məsələlərə dair, həmçinin burada qeyd
olunmuş

müddəaların

yerinə

yetirilməsi

və

təkmilləşdirilməsi, yaxud burada nəzərdə tutulmuş
prinsiplərin tətbiq olunmasının asanlaşdırılması
məqsədilə bir-birilə ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər
bağlaya

bilərlər. Avropa

İttifaqının

üzvü

olan

Tərəflər bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrinə,
həmçinin digər Tərəflərlə münasibətlərində bu
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Konvensiyanın

şəkildə

tam

tətbiqinə

xələl

gətirmədən, öz qarşılıqlı münasibətlərində Avropa
İqtisadi Birliyinin və Avropa İttifaqının aidiyyəti
məsələlərini tənzimləyən və spesifik hallara tətbiq
olunan qaydalarını tətbiq edə bilərlər.
3. Bu

Konvensiyanın

heç

bir

müddəası

dövlətlərin və fərdlərin beynəlxalq hüquq, o
cümlədən

beynəlxalq

humanitar

hüquq

və

beynəlxalq insan hüquqları, xüsusilə də tətbiq
oluna

biləcəyi

hallarda

Qaçqınların

statusu

haqqında 1951-ci il tarixli Konvensiya, həmin
Konvensiyanın 1967-ci il tarixli Protokolu və orada
təsbit olunmuş qaçqınların zorla qaytarılmaması
prinsipindən

irəli

gələn

hüquq,

vəzifə

öhdəliklərinə təsir göstərmir.
Fəsil

IX

KONVENSİYAYA DÜZƏLİŞLƏR
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və

M a d d ə 41. Düzəlişlər

1. Bu Konvensiyaya düzəliş edilməsi barədə
hər hansı bir Tərəfin irəli sürdüyü təklif Avropa
Şurasının Baş katibinə təqdim olunur. Baş katib öz
növbəsində həmin təklifi Avropa Şurasının üzvü
olan

dövlətlərə,

bu

Konvensiyanı

imzalamış

dövlətlərə, onun iştirakçısı olan Tərəflərə, Avropa
İqtisadi Birliyinə, 42-ci maddənin müddəalarına
uyğun olaraq bu Konvensiyanı imzalamağa və 43cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq bu
Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş hər bir
dövlətə göndərir.
2.

Tərəfin irəli sürdüyü hər hansı düzəliş

GRETA-ya təqdim olunur və o da öz növbəsində
təklif olunan həmin düzəliş barədə öz rəyini
Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3.

Nazirlər Komitəsi düzəliş barədə təklifi və

GRETA-nın bu təklif barədə rəyini nəzərdən keçirir
və

Konvensiyanın

iştirakçısı
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olan

Tərəflərin

müzakirəsindən və onların yekdil razılığının əldə
olunmasından sonra düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Nazirlər Komitəsi tərəfindən bu maddənin
3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı
düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə
göndərilir.
5.

Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq

qəbul edilmiş hər hansı düzəliş bütün Tərəflərin
dəyişikliyi

qəbul

etdikləri

barədə

Baş

katibi

məlumatlandırdıqları tarixdən sonrakı bir aylıq
müddətin bitməsindən sonra növbəti ayın ilk
günündə qüvvəyə minir.
Fəsil

X

YEKUN MÜDDƏALAR
M a d d ə 42. İmzalanma və qüvvəyə
minmə

297

1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü
olan,

bu

Təşkilatın

üzvü

olmayan,

lakin

Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak etmiş və
həmçinin Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olan
dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün, açıqdır.
2.

Bu Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya

təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
barədə

sənədlər

saxlanmaq

üçün

Avropa

Şurasının Baş katibinə təqdim olunur.
3.

Bu

Konvensiya

onu

imzalamış

10

Tərəfin, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan
ən azı 8 dövlətin öncəki bəndin müddəalarına
uyğun

olaraq

Konvensiyaya

dair

öhdəlikləri

götürdükləri barədə razılıqlarını ifadə etdikləri
tarixdən sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra
növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
4. Bu

Konvensiya

üzrə

öhdəlikləri

götürməsinə dair razılığını Avropa İqtisadi Birliyinə
və ya 1-ci bənddə qeyd olunan dövlətlərdən hər
hansı birinə münasibətdə bu Konvensiya onun
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ratifikasiya,

qəbul

saxlanılmaq

üçün

və

ya

təqdim

təsdiq
olunduğu

sənədini
tarixdən

sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti
ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
M a d d ə 43. Konvensiyaya qoşulma

1.
Avropa

Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra
Şurasının

Nazirlər

Komitəsi

bu

Konvensiyanın iştirakçısı olan Tərəflərlə müzakirə
apardıqdan və onların yekdil razılığını aldıqdan
sonra Konvensiyanın qəbul olunmasında iştirak
etməmiş və Avropa Şurasının üzvü olmayan hər
hansı

bir

dövləti

Avropa

Şurasının

Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin “d” bəndində
göstərilən səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı və
Nazirlər Komitəsində təmsil olunmaq hüququna
malik

olan

razılığa

gələn

dövlətlərin

nümayəndələrinin yekdil rəyi ilə bu Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər.
299

2.

Konvensiyaya qoşulan hər hansı bir

dövlətə münasibətdə bu Konvensiya qoşulma
barədə sənədin saxlanmaq üçün Avropa Şurası
Baş katibinə təqdim olunduğu tarixdən sonrakı üç
aylıq müddətin başa çatmasından sonra növbəti
ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
M a d d ə 44. Ərazi üzrə tətbiq

1.

Avropa İqtisadi Birliyi və ya hər hansı

dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və yaxud
ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma barədə
sənədini

saxlanılmağa

təqdim

edərkən

bu

Konvensiyanın şamil ediləcəyi ərazi və ya əraziləri
müəyyənləşdirməlidir.
2.

Hər bir Tərəf bundan sonra istənilən

zaman Avropa Şurasının Baş Katibinə bəyanat
göndərməklə

bu

Konvensiyanın

bəyanatda

göstərilən, həmçinin beynəlxalq münasibətlərinə
görə məsuliyyət daşıdığı və adından qərarlar
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qəbul etmək səlahiyyətinə malik olduğu digər
ərazilərə də tətbiq edilməsini həyata keçirə bilər.
Bu ərazilər üçün Konvensiya bəyanatın Baş katib
tərəfindən qəbul edildiyi tarixdən sonrakı üç aylıq
müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə
qüvvəyə minir.
3.

Bu növ bəyanatlarda göstərilən ərazilərlə

bağlı əvvəlki iki bəndin müddəalarına uyğun olaraq
təqdim
Şurasının

olunmuş
Baş

istənilən
katibinə

bəyanat

ünvanlanmış

Avropa
bildiriş

əsasında ləğv oluna bilər. Bu cür ləğv olunma belə
bildirişin Baş katib tərəfindən alındığı tarixdən
sonrakı üç aylıq müddət bitdikdən sonra növbəti
ayın ilk günündə qüvvəyə minir.

31-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilən hal
istisna olmaqla, bu Konvensiyanın müddəalarına
heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
M a d d ə 46. Denonsasiya
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1.

Hər bir Tərəf Avropa Şurasının Baş

katibinə bildiriş göndərməklə bu Konvensiyanı
istənilən zaman denonsasiya edə bilər.
2.

Belə denonsasiya bildirişin Baş katib

tərəfindən alındığı tarixdən sonrakı üç aylıq
müddət bitdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə
qüvvəyə minir.
M a d d ə 47. Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının
üzvü olan dövlətləri, bu Konvensiyanın iştirakçısı
olan istənilən dövləti, onu imzalamış istənilən
dövləti, Avropa İqtisadi Birliyini, həmçinin 42-ci
maddənin

müddəalarına

müvafiq

olaraq

bu

Konvensiyanı imzalamağa və 43-cü maddənin
müddəalarına müvafiq olaraq bu Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət olunmuş dövlətləri aşağıdakılar
barədə məlumatlandırmalıdır:
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a) hər hansı imzalanma barədə;
b) hər hansı ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya
qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa verildiyi
barədə;
c) 42-ci və 43-cü maddələrin müddəalarına
uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə
tarixi barədə;
d) 41-ci

maddənin

müddəalarına

uyğun

olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş və bu
düzəlişin qüvvəyə minmə tarixi barədə;
e) 46-cı maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq edilmiş hər hansı denonsasiya barədə;
f) bu Konvensiya ilə əlaqədar hər hansı digər
akt, bildiriş və ya məlumatlar barədə;
g) 45-ci

maddənin

müddəalarına

uyğun

olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt barədə.
Bunun

təsdiqi

olaraq,

lazımi

qaydada

səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Konvensiyanı imzaladılar.
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2005-ci il mayın 16-da Varşava şəhərində,
hər ikisi eyni qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və
fransız dillərində, bir əsl nüsxədə imzalanmışdır.
Əsl

nüsxə

Avropa

Şurasının

arxivində

saxlanılacaqdır. Avropa Şurasının Baş katibi bu
Konvensiyanın təsdiqlənmiş nüsxələrini Avropa
Şurasının üzvü olan dövlətlərə, üzv olmayan, lakin
bu Konvensiyanın qəbul olunmasında iştirak etmiş
dövlətlərə,

Avropa

Konvensiyaya

İqtisadi

qoşulmağa

Birliyinə
dəvət

və

bu

olunmuş

dövlətlərə göndərəcəkdir.
Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında Konvensiyası üzrə
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir
Azərbaycan

Respublikası

tərəfindən

ki,
bu

Konvensiyanın müddəalarından irəli gələn hüquq
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və

öhdəliklər

Ermənistan

Respublikasına

münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.

Avropa Şurasının İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında Konvensiyası üzrə
Azərbaycan Respublikasının
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o,
Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu)
Konvensiyanın
keçirilməsinə

müddəalarının
həmin

ərazilər

həyata

işğaldan

azad

olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan
qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir
(Azərbaycan

Respublikasının

işğal

olunmuş

ərazilərinin sxematik xəritəsi əlavə olunur).
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İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında insan
alverinin profilaktikasının, insan alverinə qarşı
mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını, habelə
insan

alveri

qurbanlarının

hüquqi

vəziyyətini

müəyyən edir, insan alveri qurbanlarının müdafiəsi
və

onlara

yardım

göstərilməsi

məsələlərini

tənzimləyir.
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1 . Əsas anlayışlar
1.0. Bu Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan
istifadə olunur:
1.0.1. insan alveri - zor tətbiq etmək hədəsi ilə
və ya zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və ya digər
məcburetmə vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq,
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aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya zəiflik
vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər
şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının alınması
üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya
güzəştlər verməklə və ya almaqla insanların
istismar məqsədilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi,
saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və
ya qəbul edilməsi (uşağın istismar məqsədilə cəlb
edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi,
daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi, bu
maddədə göstərilən üsullardan istifadə olunmasa
da, insan alveri hesab edilir);
1.0.2. insanların istismarı - məcburi əmək
(xidmət), cinsi istismar, köləlik, köləliyə bənzər
adətlər və onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti,
insan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz
çıxarılması, şəxs üzərində qanunsuz biotibbi
tədqiqatların aparılması, qadının surroqat ana kimi
istifadə

edilməsi,

qanunsuz,

o

cümlədən

cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə, habelə insanların
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digər formada istismar edilməsi (insan alveri 1.0.1ci maddədə göstərilən üsullarla törədildikdə insan
alveri qurbanının istismar olunmasına dair razılığı
nəzərə alınmır);
1.0.3. məcburi əmək (xidmət) - qanunsuz
olaraq şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə
(xidmətin göstərilməsinə) məcbur edilməsi;
1.0.4. cinsi

istismar

-

şəxsin fahişəlikdə,

seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların
istehsalında istifadə edilməsi, digər şəxslərin cinsi
istismarından mənfəət əldə edilməsi;
1.0.5.

köləlik

-

şəxs

üzərində

mülkiyyət

hüququna xas olan səlahiyyətlərin tam və ya
qismən həyata keçirilməsi;
1.0.6. köləliyə bənzər adətlər - 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;
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1.0.7. insan alverçisi - insan alveri ilə əlaqədar
hər hansı fəaliyyəti həyata keçirən fiziki və ya
hüquqi şəxs;
1.0.8. insan alverinin qurbanı - insan alverindən
zərər çəkmiş, yaxud zərər çəkməsi ehtimal olunan
şəxs;
1.0.9. uşaq - 18 yaşına çatmayan şəxs;
1.0.10. insan alverinin potensial qurbanları avaralıqla və ya dilənçiliklə məşğul olanlar, səfil,
əxlaqsız həyat tərzi sürənlər, kimsəsiz, baxımsız,
təhsildən qərəzli şəkildə yayınan uşaqlar, narkotik
vasitələrdən və psixotrop maddələrdən asılılığı
olan şəxslər.
Maddə 2 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
haqqında qanunvericilik
İnsan

alverinə

qanunvericilik

qarşı

mübarizə

Azərbaycan

haqqında

Respublikasının

Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, bu
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Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər
qanunvericilik aktlarından ibarətdir.
Maddə 3 . İnsan alverinə qarşı mübarizənin
məqsədləri
3.1.

İnsan

alverinə

qarşı

mübarizənin

məqsədləri:
3.1.1. şəxsiyyətin və cəmiyyətin insan alverinin
istənilən formalarından müdafiəsindən;
3.1.2.
qarşısının

insan

alverinin

alınmasından,

aşkar
habelə

edilməsi

və

nəticələrinin

aradan qaldırılmasından ibarətdir.
3.2. Göstərilən məqsədlərə:
3.2.1.

insan

alverinin

səbəblərinin,

insan

alverinə şərait yaradan halların müəyyən edilməsi
və aradan qaldırılması;
3.2.2. şəxslərin insan alverinin qurbanına
çevrilməsi riskinin azaldılması;
3.2.3. insan alveri qurbanlarının hüquqlarının
bərpası və sosial reabilitasiyası vasitəsilə nail
olunur.
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Maddə 4 . İnsan alverinə qarşı mübarizənin
əsas prinsipləri
4.0.

Azərbaycan

Respublikasında

insan

alverinə qarşı mübarizə aşağıdakı prinsiplərə
əsaslanır:
4.0.1. insan alveri qurbanlarının cəmiyyətdə
ayrı-seçkiliyə

məruz

qalmasının

qarşısının

alınması;
4.0.2.

insan

alveri

qurbanlarının

təhlükəsizliyinin və onlarla nəzakətli rəftarın təmin
edilməsi;
4.0.3. insan alverinə görə cəzanın labüdlüyü;
4.0.4. hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati
xarakterli profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;
4.0.5. insan alverinə qarşı mübarizəyə qeyrihökumət təşkilatlarının cəlb edilməsi;
4.0.6. insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi.

II fəsil
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İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏNİN
TƏŞKİLATİ ƏSASLARI
Maddə 5 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
aparan dövlət orqanlarına kömək göstərilməsi
Dövlət və yerli

özünüidarəetmə orqanları,

vəzifəli şəxslər, fiziki və hüquqi şəxslər insan
alverinə qarşı mübarizə aparan dövlət orqanlarına
kömək göstərməlidirlər.
Maddə 6 . İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə
üzrə Milli Fəaliyyət Planı
6.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti

orqanı

tərəfindən

təsdiq

edilən

Azərbaycan Respublikasında İnsan Alverinə Qarşı
Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı (bundan sonra
- Milli Fəaliyyət Planı) insan alverinə qarşı
mübarizədə

müvafiq

qurumların

qarşılıqlı

fəaliyyətinə imkan verən səmərəli sistemi təmin
etmək məqsədi daşıyır.
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6.2. Milli Fəaliyyət Planı insan alverinə qarşı
mübarizədə

əsas

vəzifələri,

onların

icra

edilməsində müxtəlif qurumların (icra hakimiyyəti
orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq
tərəfdaşlar və digər orqanlar) iştirakını və bu
qurumların fəaliyyətinin Milli Koordinator tərəfindən
əlaqələndirilməsini, insan alverinə qarşı mübarizə
sahəsində digər tədbirləri nəzərdə tutur.
6.3.

Milli

Fəaliyyət

Planının

səmərəliliyini

artırmaq, o cümlədən insanların təhlükəsizliyini
təmin etmək və məlumatları qorumaq məqsədilə
Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının öz vəzifələrini
icra etməsi “yalnız zəruri məlumatlara malik olma”
prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipin tətbiq edilməsi
iştirakçıların yalnız səlahiyyətləri daxilində Milli
Fəaliyyət Planının icrasında iştirak etməsini təmin
edir

və

Milli

Fəaliyyət

Planı

iştirakçılarının

korrupsiyaya məruz qalmasına və insan alveri ilə
bağlı cinayətləri törədən şəxslərin iştirakçılara təsir
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edə bilməsinə qarşı səmərəli müdafiəni təmin
etmək məqsədi daşıyır.
Maddə 7 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə Milli Koordinator
7.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin edilən İnsan
alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator
(bundan sonra - Milli Koordinator) Milli Fəaliyyət
Planının həyata keçirilməsi üzrə məsul şəxsdir.
7.2. Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının qarşılıqlı
əməkdaşlığının vahid sistemini yaratmaq və bu
qurumlar arasında məlumat mübadiləsini təmin
etmək məqsədilə Milli Koordinator tərəfindən
həmin qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
həyata keçirilir.
7.3. Milli Koordinator insan alveri ilə bağlı
cinayətlərlə

əlaqədar

əməliyyat-axtarış

fəaliyyətinin və cinayət təqibinin daha səmərəli
surətdə həyata keçirilməsi məqsədilə təhlükəsizlik,
sərhəd

xidməti,

polis,
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prokurorluq

orqanları,

məhkəmələr, digər dövlət orqanları və qeyrihökumət təşkilatları ilə zəruri əlaqələr qurur.
7.4.

Milli

Koordinatorun

funksiyaları

Milli

Fəaliyyət Planı ilə müəyyən edilir.
7.5.

Milli

Koordinator

Respublikasının
orqanına,

müvafiq

Azərbaycan

Azərbaycan

icra

hakimiyyəti

Respublikasının

Milli

Məclisinə və Azərbaycan Respublikasının insan
hüquqları

üzrə

müvəkkilinə

(Ombudsmana)

Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı
mübarizəyə dair illik məlumat təqdim edir.
Maddə 8 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə xüsusi polis qurumu
8.1.

Milli

vəzifələrin

Fəaliyyət
səmərəli

qurbanlarının

Planında
icrası,

təhlükəsizliyinin

göstərilən

insan
təmin

alveri
edilməsi,

onlara peşəkar yardım göstərilməsi, insan alverinə
qarşı mübarizə sahəsində məlumatların vahid
mərkəzdə

cəmlənməsi

və

qorunması,

insan

alverinə qarşı mübarizənin xüsusi təlim keçmiş
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peşəkar polis əməkdaşları və lazımi avadanlıqla
təchiz edilmiş polis qurumu tərəfindən həyata
keçirilməsi

məqsədilə

xüsusi

polis

qurumu

yaradılır.
8.2.

Xüsusi

qurbanlarının

polis

qurumu

müəyyən

insan

edilməsi

və

alveri
müdafiə

edilməsi ilə yanaşı, həmçinin insan alveri ilə bağlı
cinayətlər üzrə səlahiyyətləri daxilində əməliyyataxtarış fəaliyyətini və cinayət təqibini həyata
keçirir. İnsan alveri ilə bağlı cinayət işləri üzrə
araşdırma

aparılarkən

toplanan

məlumatların

qeydə alınması və istifadəsi üçün vahid məlumat
bazası yaradılır. İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə

xüsusi

polis

qurumu

birbaşa

Milli

Koordinatora tabedir.
8.3. Xüsusi polis qurumunun əməkdaşları
xidmətə

şəffaflıq

əsasında,

digər

meyarlarla

yanaşı şəxsi keyfiyyətlər, peşə hazırlığı, təhsil
səviyyəsi və psixoloji dayanıqlıq baxımından insan
alverinə

qarşı

mübarizə
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üzrə

xüsusi

polis

qurumunda

xidmətə

yararlı

olmaları

nəzərə

alınmaqla qəbul edilirlər. Xüsusi polis qurumuna
xidmətə

qəbul

olunmuş

əməkdaşlar

əsasən

aşağıdakı məsələlər üzrə təlim keçirlər:
8.3.1. insan alveri qurbanlarından və digər
mənbələrdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada

məlumatların,

sənədlərin

və

digər

əşyaların əldə edilməsi, təhlili və sübut qismində
təqdim edilməsi;
8.3.2. insan alveri qurbanlarının müəyyən
edilməsi üsulları;
8.3.3. müəyyən müşahidə üsullarından və
texniki vasitələrdən istifadə edilməsi;
8.3.4. insan alveri qurbanları ilə davranış
qaydaları.
8.4. Şəxsin insan alverindən zərər çəkməsi
ehtimal edildikdə, yaxud insan alveri ilə bağlı
cinayətlərin törədilməsi və ya hazırlanması digər
orqanlar tərəfindən aşkar edildikdə, bu barədə
xüsusi polis qurumuna dərhal məlumat verilməli,
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müvafiq sənədlər həmin quruma təqdim edilməli
və zəruri kömək göstərilməlidir.
8.5. İnsan alverinə qarşı mübarizə aparan
hüquq-mühafizə orqanları xüsusi polis qurumu ilə
qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi məqsədilə
əlaqələndirici qismində fəaliyyət göstərən və insan
alveri üzrə təlim keçmiş əməkdaşlarını müəyyən
edirlər.
Maddə 9 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
sahəsində vəzifələr
9.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı insan alverinə qarşı mübarizəni
insan alveri ilə bağlı cinayətlərin, habelə insan
alveri üzrə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını
almaq, onları aşkar etmək və aradan qaldırmaq
yolu ilə həyata keçirir.
9.2. İnsan alverinin qurbanı olan Azərbaycan
Respublikasının

vətəndaşları

Azərbaycan

Respublikası hüdudlarından kənarda olduqları
təqdirdə,

onların

hüquq
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və

mənafelərinin

müdafiəsini Azərbaycan Respublikasının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Azərbaycan
Respublikasının

xaricdəki

diplomatik

nümayəndəlikləri və konsulluqları öz səlahiyyətləri
daxilində və yerləşdikləri ölkənin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq insan alverinə qarşı mübarizəni
həyata keçirən orqanlara hərtərəfli yardım edirlər.
9.3. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı insan alverinə qarşı mübarizəni
transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların insan
alverçiləri ilə əlaqələrini müəyyən etmək, habelə
insan

alveri

ilə

bağlı

transmilli

mütəşəkkil

cinayətkarlığın qarşısını almaq, onu aşkar etmək
və aradan qaldırmaq yolu ilə həyata keçirir.
9.4. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti

orqanları

mübarizəni

insan

insan

alverinə

alverçilərinin

qarşı

Azərbaycan

Respublikasının dövlət və gömrük sərhədlərini
keçməsini,

habelə

insan alveri

qurbanlarının

Azərbaycan Respublikasının dövlət və gömrük
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sərhədlərindən

keçirilməsini

aşkar

etmək

və

aradan qaldırmaq, bu cür əməllərin qarşısını
almaq yolu ilə həyata keçirirlər.
9.5. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı insan alveri qurbanlarının sosial
reabilitasiyası

üzrə

Azərbaycan

təkliflər

Respublikasının

hazırlayır
müvafiq

və
icra

hakimiyyəti orqanına təqdim edir.
9.6. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı insan alveri qurbanlarına tibbi,
o cümlədən psixoloji yardımın göstərilməsi üzrə
proqramlar

və

kompleks

tədbirlər

planları

hazırlayır və həyata keçirir.
9.7. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı təhsil müəssisələrinin tədris
planlarında insan alverinin profilaktikasına və
qarşısının alınmasına yönəldilmiş kurslar nəzərdə
tutur,

insan

mütəxəssislərin

alveri

ilə

mübarizə

hazırlanması

proqramları hazırlayır.
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üçün

aparan
tədris

Maddə

10 . İnsan

alverinin

alınması

sahəsində

hökumət

qarşısının

təşkilatları

qeyriilə

əməkdaşlıq
10.1. Dövlət orqanları insan alverinin qarşısının
alınması sahəsində qeyrihökumət təşkilatları ilə
əməkdaşlıq edirlər.
İnsan

10.2.
sahəsində

alverinin

fəaliyyət

qarşısının

göstərən

alınması

qeyri-hökumət

təşkilatları insan alverinin potensial qurbanlarının
maarifləndirilməsi işlərinə, insan alveri qurbanları
üçün xüsusi müəssisələrin fəaliyyətinin təşkil
edilməsinə, insan alveri

qurbanlarına

yardımın

və

göstərilməsinə

onların

hüquqi
sosial

reabilitasiyasına cəlb edilirlər.
10.3. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti

orqanı

bu

Qanunun

10.2-ci

maddəsində nəzərdə tutulan məqsədlər üçün
zəruri

ehtiyacları

Milli

Koordinatorla

müəyyən edərək qrantlar verə bilər.
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birlikdə

III fəsil
İNSAN ALVERİNİN PROFİLAKTİKASI
Maddə 11 . İnsan alverinin profilaktikasının
təşkili
11.1. İnsan alverinin profilaktikası müxtəlif
dövlət proqramları çərçivəsində xüsusi tədbirlər
sistemi əsasında təşkil edilir.
11.2. İnsan alverinin profilaktikası üzrə tədbirlər
sisteminə aşağıdakılar daxildir:
11.2.1. insan alverinin qarşısının alınması,
xüsusilə də gender aspektləri üzrə tədqiqatların
aparılması;
11.2.2. insan alverinə şərait yaradan sosial
problemlərin

həllinə

yönəldilmiş

proqramların

hazırlanması və həyata keçirilməsi;
11.2.3. qadın və uşaqların hüquqi və sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi;
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11.2.4. insan alverinin potensial qurbanlarının
ictimai-faydalı

əməyə

cəlb

edilməsi,

onların

məşğulluğunun təmin edilməsi;
11.2.5. insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin
işə

götürülməsi

üçün

sahibkarların

həvəsləndirilməsi;
11.2.6. insan alverinin potensial qurbanları
arasında maarifləndirmə və təbliğat işinin təşkil
edilməsi,

onların

insan

alveri

qurbanlarını

gözləyən təhlükə, dövlət tərəfindən təmin edilən
müdafiə tədbirləri, insan alverinə qarşı dövlət
tərəfindən həyata keçirilən inzibati, cinayət-hüquqi
və digər tədbirlər barədə məlumatlandırılması;
11.2.7.

uşaqların

baxımsızlığına

və

kimsəsizliyinə şərait yaradan səbəb və halların
aşkar

edilməsinə

və

aradan

qaldırılmasına

yönəldilmiş sosial, hüquqi, pedaqoji və digər
tədbirlər sisteminin yaradılması və ondan səmərəli
istifadə edilməsi;
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11.2.8. təhsildən yayınan uşaqların aşkar
edilməsi, onların tərbiyə edilməsi və təhsil almaları
üçün tədbirlərin görülməsi;
11.2.9. təhsil müəssisələri, uşaq evləri, internat
məktəbləri

və yetkinlik yaşına çatmayanların

baxımsızlığının

və

hüquq

pozuntularının

profilaktikasını həyata keçirən digər orqan və
müəssisələrdə xüsusi proqramların hazırlanması
və həyata keçirilməsi;
11.2.10. insan alverinə qarşı mübarizəni həyata
keçirən orqanların əməkdaşları üçün xüsusi tədris
kurslarının təşkil edilməsi.
IV fəsi l
İNSAN ALVERİ QURBANLARININ SOSİAL
REABİLİTASİYASI VƏ MÜDAFİƏSİ
Maddə 12 . İnsan alveri qurbanları üçün
xüsusi müəssisələr
12.1. İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi üçün
aşağıdakı xüsusi müəssisələr yaradılır:
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12.1.1. insan alveri qurbanlarının müvəqqəti
yaşaması üçün sığınacaqlar;
12.1.2.

insan

alveri

qurbanlarına

yardım

mərkəzləri.
12.2. Xüsusi müəssisələrdə bütün xidmətlər
ödənişsiz göstərilir. Xüsusi müəssisələrdə hər
hansı pullu xidmətlərin göstərilməsinə yol verilmir.
12.3.

Xüsusi

müəssisələrin

maliyyələşdirilməsi,
fəaliyyətinə

fəaliyyəti,

nəzarət

yaradılması,

habelə

qaydaları

onların

Azərbaycan

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə

13 . İnsan

alveri

qurbanlarının

müvəqqəti yaşaması üçün sığınacaqlar
13.1. İnsan alveri qurbanlarının müvəqqəti
yaşaması üçün sığınacaqlar (bundan sonra sığınacaqlar) insan alveri qurbanlarına layiqli
yaşayış

şəraitinin

yaradılması,

onların

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, orada sığınacaq
tapan şəxslərin qida və dərman preparatları ilə
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təmin

edilməsi,

onlara

təxirəsalınmaz

tibbi,

psixoloji, sosial və hüquqi yardımın göstərilməsi
üçün

yaradılır.

Sığınacaqlarda

insan

alveri

qurbanlarına telefonla danışmaq və tərcüməçinin
xidmətlərindən istifadə etmək imkanı yaradılır.
Konfidensial söhbət aparılması üçün xüsusi yerlər
ayrılır.
13.2. Sığınacaqlarda insan alveri qurbanlarının
şəxsiyyətinin anonimliyi təmin edilir və onların
razılıqları olmadan barələrində cinayət təqibi
orqanlarına

və

ya

digər

dövlət

orqanlarına

məlumat verilmir.
13.3. Sığınacaq davranışından, cinayət təqibi
orqanları

ilə

əməkdaşlıq

etmək

və

insan

alverçilərinə qarşı ifadə vermək istəyindən asılı
olmayaraq insan alverinin qurbanına onun xahişi
ilə 30 gün müddətinə təqdim edilir.
13.4. Sığınacaq verilmə müddəti xüsusi polis
qurumunun və ya insan alveri qurbanının vəsatəti
ilə uzadıla bilər.

Bütün
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hallarda sığınacağa

yerləşdirmə və sığınacaq verilmə müddətinin
uzadılması insan alveri qurbanının razılığı ilə
həyata keçirilir.
13.5. İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqlara
sığınacaq verilməsi və onların orada saxlanılması
bu Qanunun 16-cı maddəsinə müvafiq olaraq
həyata keçirilir.
14 . İnsan

Maddə

alveri

qurbanlarına

yardım mərkəzləri
14.1.

İnsan

alveri

qurbanlarına

yardım

mərkəzləri (bundan sonra – yardım mərkəzləri)
insan

alveri

qurbanlarına

onların

hüquq

və

mənafelərinin müdafiəsinə dair mövcud inzibati və
hüquqi prosedurlar haqqında izahatlar vermək,
tibbi,

psixoloji

və

digər

zəruri

yardımın

göstərilməsi, habelə insan alveri qurbanlarının
sosial reabilitasiyasına kömək məqsədilə yaradılır.
14.2.

Yardım

mərkəzlərində

insan

alveri

qurbanlarının şəxsiyyətinin anonimliyi təmin edilir
və onların razılıqları olmadan barələrində cinayət
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təqibi orqanlarına və ya digər dövlət orqanlarına
məlumat verilmir. İnsan alverinin qurbanı uşaqlar
olduqda onlar barədə qəyyumluq və himayə
orqanına və Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri
və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaya
dərhal məlumat verilir.
14.3. Yardım mərkəzlərində davranışından,
cinayət təqibi orqanları ilə əməkdaşlıq etmək və
insan alverçilərinə qarşı ifadə vermək istəyindən
asılı olmayaraq, özünü insan alverinin qurbanı kimi
təqdim edən hər hansı şəxsə onun xahişi ilə
yardım göstərilir.
14.4.

Yardım

mərkəzlərində

şəxsin

insan

alverinin qurbanı olması ehtimal olunduqda, bu
Qanunun 13-cü maddəsinə uyğun olaraq həmin
şəxsin sığınacaqda yerləşdirilməsi üçün tədbirlər
görülür.
Maddə 14-1. Bərpa və fikirləşmə müddəti[1]
14-1.1. İnsan alverinin qurbanına öz vəziyyətini
bərpa etmək, cinayətkarların təsirindən yayınmaq
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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.
Maddə

15 . İnsan

alveri

qurbanlarının

sosial reabilitasiyası
15.1.

İnsan

alveri

qurbanlarının

sosial

reabilitasiyası onların cəmiyyətə reinteqrasiyası,
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normal həyat tərzinə qaytarılması məqsədilə
həyata keçirilir və insan alveri qurbanlarına hüquqi
yardımın göstərilməsi, onların təhsilinin davam
psixoloji reabilitasiya

etdirilməsi,

və

psixoloji

korreksiyası, tibbi və peşə reabilitasiyası üçün
tədbirlər görülməsi, həmin şəxslərin iş və yaşayış
sahəsi ilə təmin edilməsi imkanlarından istifadə
edilməsini nəzərdə tutur.[2]
15.2.

İnsan

reabilitasiyası
Azərbaycan
qanunları

alveri
həyata

qurbanlarının
keçirilərkən

Respublikasının
və

tərəfdar

sosial
onların

Konstitusiyası,

çıxdığı

beynəlxalq

müqavilələri ilə təsbit edilmiş insan və vətəndaş
hüquqlarının

hər

hansı

formada

məhdudlaşdırılmasına, yaxud onların iradəsinə
zidd reabilitasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsinə yol
verilmir.
15.3.

İnsan

alveri

qurbanlarının

sosial

reabilitasiyası həyata keçirilərkən insan alveri
qurbanlarının, xüsusilə uşaqların yaşı, cinsi və
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tələbatları, o cümlədən zəruri sığınacaq, təhsil və
qayğıya olan ehtiyacları nəzərə alınır.
İnsan

15.4.

alveri

qurbanlarının

sosial

reabilitasiyası Azərbaycan Respublikasının dövlət
büdcəsi

və

Azərbaycan

qanunvericiliyində

nəzərdə

Respublikasının
tutulmuş

digər

mənbələr hesabına həyata keçirilir.
İnsan

alveri

qurbanlarının

reabilitasiyasının

həyata

keçirilməsi

15.5.

Azərbaycan

Respublikasının

sosial

qaydaları

müvafiq

icra

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 16 . İnsan alverinin qurbanı olmuş
uşaqlara yardım göstərilməsi
16.1. İnsan alverinin qurbanı olmuş uşağa
yardım

göstərilərkən

onun

mənafeləri

üstün

tutulmalı, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının
haqqında”

Qanununa,

BMT-nin

“Uşaq

Konvensiyasına,

hüquqları
habelə

Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına və
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun
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olaraq uşağın hüquqlarının və qanuni maraqlarının
qorunması üçün bütün tədbirlər görülməlidir.
16.2. Sığınacaqlar və yardım mərkəzləri insan
alverinin qurbanı olmuş uşaq barədə qəyyumluq
və

himayə

orqanına

və

Yetkinlik

yaşına

çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi
üzrə komissiyaya dərhal məlumat verirlər.
Qəyyumluq və himayə orqanı və Yetkinlik
yaşına

çatmayanların

müdafiəsi

üzrə

mənafelərinin

işləri

və

hüquqlarının

komissiya uşağın hüquq
Azərbaycan

və

Respublikasının

qanunvericiliyinə uyğun olaraq qorunması üçün
tədbirlər görür.
16.3. 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
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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.
16.4. Sığınacaqlarda uşaqlar bir qayda olaraq,
ayrıca yerləşdirilirlər. Uşağın mənafeyi nəzərə
alınaraq, o, valideynləri (uşağın insan alverinin
qurbanı olmasına valideynlərinin səbəb olması
güman edilən hallar istisna olmaqla) və ya uşağın
psixoloji durumuna müsbət təsir göstərən digər
şəxslərlə də yerləşdirilə bilər.
16.5.

Sığınacaqlara

yerləşdirilmiş

uşaqlara

təhsillərini davam etdirmək, valideynləri ilə (uşağın
insan alverinin qurbanı olmasına valideynlərinin
səbəb olması güman edilən hallar istisna olmaqla)
əlaqə və ünsiyyət saxlamaq imkanı yaradılır.
16.6. İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaq
valideynlərinin yerini bilmədikdə və ya valideyn
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himayəsindən məhrum olduqda, insan alverinə
qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları onun
valideynlərinin

axtarılması,

yaxud

barəsində

qəyyumluq və ya himayənin müəyyən edilməsi
üçün tədbirlər görür.
Belə uşaqların sosial müdafiəsi “Valideynlərini
itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının

Qanununa

müvafiq

həyata

keçirilir.
16.7. İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların
sosial

reabilitasiyası

xüsusi

tərtib

edilmiş

proqramlar əsasında bu Qanunun 15.4-cü və 16.1ci

maddələri,

çatmayanların

habelə

yetkinlik

baxımsızlığının

və

yaşına
hüquq

pozuntularının profilaktikası haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyinin müddəaları rəhbər
tutulmaqla həyata keçirilir.
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17 . İnsan

Maddə

yardım

alveri

qurbanlarına

göstərilməsi

və

onların

müdafiəsi üzrə tədbirlər
17.1. Cinayət təqibi orqanının müraciətinə
əsasən dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində,
sığınacaqlar

və

yardım

mərkəzləri

isə

öz

funksiyaları çərçivəsində insan alveri qurbanlarına
yardım göstərməlidirlər.
17.2. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə
reinteqrasiya

dövründə

Azərbaycan

Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına
Azərbaycan

Respublikasının

müvafiq

icra

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdə
müavinət ödənilir.
17.3. Məhkəmənin və ya digər cinayət təqibi
orqanının qərarı ilə insan alverindən zərər çəkmiş
şəxsin

şəxsiyyəti

haqqında

məlumat-sorğu

xidmətlərində və informasiya-məlumat fondlarında
olan məlumatlara buraxılış dayandırılır.
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17.4. İnsan alveri qurbanlarının şəxsi və ailə
həyatının

sirri

Azərbaycan

olan

məlumatların

Respublikasının

yayılması

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,
yaxud bu məlumatları qəsdən yayma Azərbaycan
Respublikasının

qanunvericiliyi

ilə

müəyyən

edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
17.6. Beynəlxalq daşımaları həyata keçirən
hüquqi şəxslər, nəqliyyat təşkilatları, nəqliyyat
vasitələrinin

sahibləri
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və

ya

operatorları

sərnişinlərin

insan

alveri

təhlükəsi

barədə

məlumatlandırılması üçün tədbirlər görməli, habelə
sərnişinlərin müvafiq dövlətin ərazisinə giriş (çıxış)
üçün sənədlərə malik olmalarını yoxlamalı, belə
sənədlər

olmadıqda,

daşıma

xidmətini

göstərməkdən imtina etməlidirlər.
17.7. 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.
17.8. İnsan alverinin qurbanı olmuş əcnəbilərə
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə müdafiə və
yardım Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
ilə bərabər səviyyədə təqdim olunur.
Maddə 18 . İnsan alverindən zərər çəkmiş
şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
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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.
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

məqsədilə uydurma adlardan istifadə edilə bilər.
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Maddə 19 . Diplomatik nümayəndəliklərin
və

konsulluqların

insan

alveri

qurbanlarına yardım göstərmək və
onları müdafiə etmək vəzifəsi
19.1. Azərbaycan Respublikasının xaricdəki
diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları öz
səlahiyyətləri daxilində və yerləşdikləri ölkənin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq insan alverinin
qurbanı

olan

vətəndaşlarının

Azərbaycan
hüquq

və

Respublikası
mənafelərinin

müdafiəsini həyata keçirir, onların Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə qayıtmasına yardım
edirlər.
19.2. İnsan alverinin qurbanı olan Azərbaycan
Respublikası
edən

vətəndaşının

sənədlər

itdikdə

və

şəxsiyyətini
ya

onları

təsdiq
insan

alverçilərindən geri almaq mümkün olmadıqda,
Azərbaycan
nümayəndəlikləri

Respublikasının

diplomatik

və konsulluqları Azərbaycan

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
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birlikdə belə vətəndaşları qısa müddət ərzində
Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq hüququ
verən sənədlə təmin edirlər.
Maddə 20 . İnsan alverinin qurbanı olan
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin repatriasiyası
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,
habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
Azərbaycan

Respublikasının

hüdudlarından

kənara çıxarma haqqında qərar qəbul olunmur. [3]
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 cinayət
təqibi

başa

çatanadək
340

Azərbaycan

Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati
qaydada çıxarma tətbiq olunmur, habelə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarma
haqqında qərar qəbul edilmir. [4]
20.3. İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar
barəsində

Azərbaycan

Respublikasının

hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxartma
tətbiq olunmur, habelə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənara çıxarma haqqında qərar
qəbul edilmir. 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. [5]
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20.4. İnsan alverinin qurbanı

Azərbaycan

Respublikasının hüdudlarını tərk etmək arzusunda
olduqda,

onun

müvafiq

sənədlərlə

təmin

edilməsinə, nəqliyyat və digər zəruri xərclərin
ödənilməsinə köməklik göstərilir, qəbul ediləcəyi
ölkədə insan alverinin qurbanı olması təhlükəsinin
azaldılmasına dair tövsiyələr verilir, habelə bu
mümkün olduğu halda qəbul edən ölkədə ona
yardım edə biləcək hüquq mühafizə orqanlarının,
qeyri-hökumət

təşkilatlarının,

hüquq

müdafiəçilərinin və sosial təminat qurumlarının
əlaqə məlumatları təqdim edilir. [6]
20.4-1. İnsan alverinin qurbanı olmuş əcnəbi və
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin repatriasiyası
üzrə

aidiyyəti

dövlət

orqanlarının

fəaliyyətini

əlaqələndirmək və bu şəxslərin yenidən insan
alverinin qurbanına çevrilməsinin qarşısını almaq
məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən insan alveri qurbanlarının repatriasiya
qaydaları qəbul edilir. Bu qaydalar, həmçinin insan
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alverindən

zərərçəkmiş

uşaqların

təhsil

hüququndan faydalanma imkanlarının və onlara
zəruri qayğının göstərilməsinin təmin olunması,
ailələr və ya müvafiq qayğı göstərən qurumlar
tərəfindən

onların

qəbul

olunması

ilə

bağlı

tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.[7]
20.5. İnsan alverinin qurbanı olan əcnəbi və ya
vətəndaşlığı olmayan şəxs bu Qanunun 20.1-ci
maddəsində

göstərilən

Azərbaycan
qanunvericiliyi

Respublikasının
ilə

müəyyən

ərzində

müddət

müvafiq

edilmiş

qaydada

Azərbaycan Respublikasında yaşamaq hüququ
əldə etmək üçün müvafiq dövlət orqanlarına
müraciət edə bilər. Belə müraciətə baxılarkən
insan alveri qurbanının cinayət təqibi orqanları ilə
əməkdaşlıq etməsi, insan alveri qurbanının məruz
qaldığı fiziki və mənəvi iztirablar, insan alverinin
qurbanı olması müddəti, habelə şəxsin öz ölkəsinə
repatriasiya edilməsindən sonra yenidən insan
alverinin

qurbanına

çevrilməsi,
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yaxud

insan

alverçiləri

tərəfindən

təqibə

məruz

qalması

təhlükəsi nəzərə alınır.
20.6. Şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün
olmayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan insan
alveri qurbanlarına Azərbaycan Respublikasında
yaşamaq hüququ verilə bilməz. Belə şəxsin
Azərbaycan

Respublikasının

hüdudlarından

kənara inzibati qaydada çıxarılması üçün tədbirlər
görülür. [8]
20.7. Azərbaycan Respublikasında yaşamaq
hüququ verilmiş insan alverinin qurbanı immiqrant
statusu əldə edir və bu statusdan irəli gələn bütün
hüquq və vəzifələrə malik olur. [9]

V fəsil
İNSAN ALVERİ İLƏ BAĞLI İŞLƏRƏ
BAXILMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İNSAN
ALVERİ İLƏ BAĞLI MƏSULİYYƏT
Maddə 21 . İnsan alveri ilə bağlı məsuliyyət
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21.1. İnsan alverində iştirak edən şəxslər
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilirlər.
21.2. Vəzifəli şəxsin insan alverinə şərait
yarada

biləcək

hərəkət

və

ya

hərəkətsizliyi

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə səbəb
olur.
21.3. İnsan alveri ilə əlaqəsi olduğu ehtimal
edilən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə buraxılmır,
onlara verilən giriş vizaları ləğv edilir.[10]
Maddə 22 . İnsan alverindən əldə edilmiş
əmlakın müsadirə edilməsi və
istifadə olunması
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
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olunur

və

xüsusi

yaradılmış

insan

alveri

qurbanlarına kömək fonduna keçirilir.
İnsan

22.2.
fondunda

alveri

toplanmış

qurbanlarına

qurbanlarına
vəsaitlər

kompensasiyaların

kömək

insan

alveri

ödənilməsinə,

onların sosial reabilitasiyasına, tibbi və digər zəruri
xərclərinin ödənilməsinə yönəldilir.
İnsan

22.3.
fondunun

alveri

vəsaitlərinin

qurbanlarına
idarə

kömək

edilməsində

və

xərclənməsində şəffaflıq təmin edilir. İnsan alveri
qurbanlarına kömək fondunun fəaliyyətinin hüquqi
əsasları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə

23 . İnsan

alveri

qurbanlarına

dəymiş ziyanın ödənilməsi
23.1.

Məhkəmələr

insan alverindən

zərər

çəkmiş şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın
ödənilməsi məsələsini həll edirlər.
23.2. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə
dəymiş ziyan prosessual qanunvericiliyə uyğun
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olaraq

insan

alverçilərinin

əmlakı

hesabına

ödənilir. Bu əmlak kifayət etmədikdə, dəymiş ziyan
məhkəmənin

qərarına

əsasən

insan

alveri

qurbanlarına kömək fondunun vəsaiti hesabına
ödənilə bilər.
Maddə 24 . İnsan alveri ilə bağlı işlərə
baxılmasının xüsusiyyətləri
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

məqsədilə, habelə insan alveri qurbanlarının fiziki
və psixoloji vəziyyəti nəzərə alınaraq məhkəmə
baxışı zamanı insan alveri qurbanlarına texniki
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vasitələrdən (telekörpü, videoyazı və s.) istifadə
etməklə ifadə vermək imkanı yaradıla bilər.
Maddə 25 . 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. İnsan alveri ilə əlaqəsi Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müəyyən edilmiş hüquqi şəxs ləğv edilərkən ona
mənsub olan vəsait insan alveri qurbanlarına
kömək fondunun hesabına keçirilir.
VI fəsi l
İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ
SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
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Maddə 26 . İnsan alverinə qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
Azərbaycan

Respublikası

tərəfdar

çıxdığı

beynəlxalq müqavilələrə əsasən insan alverinə
qarşı mübarizə sahəsində digər dövlətlərlə, onların
hüquq-mühafizə

orqanları

ilə,

alverinə

mübarizə

aparan

qarşı

habelə

insan

beynəlxalq

təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
Maddə 27 . İnsan alveri ilə bağlı cinayətlərə
dair

Azərbaycan

Respublikasının yurisdiksiyası
İnsan

alveri

Azərbaycan

ilə

bağlı

cinayət

Respublikasının

törətmiş

vətəndaşları,

əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər
cinayətlərin törədilməsi yerindən asılı olmayaraq,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
Maddə 28 . İnsan alveri ilə bağlı cinayət
işlərinə dair hüquqi yardım
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İnsan alveri ilə bağlı cinayət işlərinə dair hüquqi
yardımın göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və cinayət
işlərinə dair hüquqi yardım haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
həyata keçirilir.
Maddə 29 . İnsan alveri ilə bağlı cinayət
törətmiş şəxslərin verilməsi
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.

VII fəsi l
YEKUN MÜDDƏALAR
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Maddə 30 . Qanunun pozulmasına görə
məsuliyyət
Bu Qanunun pozulmasına görə fiziki və hüquqi
şəxslər

Azərbaycan

qanunvericiliyi

Respublikasının

ilə nəzərdə tutulmuş

qaydada

məsuliyyət daşıyırlar.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il
№ 958-IIQ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1.

19 aprel 2013-cü il tarixli 609-IVQD nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 458)

351

2.

17

oktyabr

il tarixli 1066-

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan

Respublikasının

Qanunvericilik

Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1346)
3.

8 oktyabr 2019-cu il tarixli 1675-VQD nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 noyabr
2019-cu

il,

№

253,

Azərbaycan

Respublikasının

Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 11, maddə 1684)

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN
SİYAHISI

[1]

19 aprel 2013-cü il tarixli 609-IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü
il,

№

99,

Azərbaycan

Respublikasının

Qanunvericilik

Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 458) ilə yeni məzmunda 141-ci maddə əlavə edilmişdir.
[2]

8

oktyabr

2019-cu

VQD nömrəli Azərbaycan

il

tarixli 1675Respublikasının

Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 noyabr 2019-cu il, № 253,
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu
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il, № 11, maddə 1684) ilə 15.1-ci maddəyə “psixoloji” sözündən
sonra “reabilitasiya və psixoloji korreksiyası” sözləri əlavə
edilmişdir.
[3]

17

oktyabr

il tarixli 1066-

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014-cü il, № 11, maddə 1346) ilə 20.1-ci maddəyə “tətbiq
edilmir” sözlərindən sonra “, habelə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı

tərəfindən

hüdudlarından

kənara

Azərbaycan
çıxarma

Respublikasının

haqqında

qərar

qəbul

olunmur” sözləri əlavə edilmişdir.
[4]

17

oktyabr

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

il tarixli 1066Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014-cü

il,

№

11,

maddə

1346) ilə 20.2-ci

maddədə

“Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati
qaydada çıxarma cinayət təqibi başa çatanadək tətbiq
olunmur” sözləri “cinayət təqibi başa çatanadək Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada
çıxarma tətbiq olunmur, habelə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı

tərəfindən

Azərbaycan
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Respublikasının

hüdudlarından kənara çıxarma haqqında qərar qəbul edilmir”
sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[5]

17

oktyabr

il tarixli 1066-

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014-cü il, № 11, maddə 1346) ilə 20.3-cü maddənin birinci
cümləsinə “tətbiq olunmur” sözlərindən sonra “, habelə müvafiq
icra

hakimiyyəti

orqanı

tərəfindən

Azərbaycan

Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarma haqqında
qərar qəbul edilmir” sözləri əlavə edilmişdir.
[6]

19 aprel 2013-cü il tarixli 609-IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü
il,

№

99,

Azərbaycan

Respublikasının

Qanunvericilik

Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 458) ilə 20.4-cü maddədə
“tövsiyələr verilir” sözlərindən sonra “, habelə bu mümkün
olduğu halda qəbul edən ölkədə ona yardım edə biləcək
hüquq mühafizə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının,
hüquq müdafiəçilərinin və sosial təminat qurumlarının əlaqə
məlumatları təqdim edilir” sözləri əlavə edilmişdir.
[7]

19 aprel 2013-cü il tarixli 609-IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü
il,

№

99,

Azərbaycan

Respublikasının

354

Qanunvericilik

Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 458) ilə yeni məzmunda
20.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.
[8]

19 aprel 2013-cü il tarixli 609-IVQD nömrəli Azərbaycan

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü
il,

№

99,

Azərbaycan

Respublikasının

Qanunvericilik

Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 458) ilə 20.6-cı maddə ləğv
edilmişdir.
[9]

17

oktyabr

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

il tarixli 1066Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014-cü il, № 11, maddə 1346) ilə 20.7-ci maddə ləğv edilmişdir.
[10]

17

oktyabr

2014-cü

IVQD nömrəli Azərbaycan

il tarixli 1066Respublikasının

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 noyabr 2014-cü il, №
257; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014-cü il, № 11, maddə 1346) ilə 21.3-cü maddədə “etibarsız
hesab edilir” sözləri “ləğv edilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsindən çıxarış

19-cu fəsil
ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
Maddə 144-1. İnsan alveri [250]
144-1.1. İnsan alveri, yəni zor tətbiq etmək
hədəsi ilə və ya zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və
ya digər məcburetmə vasitələri ilə, oğurlama,
dələduzluq, aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından
və ya zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə,
yaxud digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının
alınması üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar
və ya güzəştlər verməklə və ya almaqla, şəxsin
istismar edilməsi məqsədi iləcəlb edilməsi, əldə
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edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması,
verilməsi və ya qəbul edilməsi –
əmlakı müsadirə olunmaqla beş ildən on
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
144-1.2. Eyni əməllər:
144-1.2.1. İki və ya daha çox şəxs barəsində
törədildikdə;
144-1.2.3. yetkinlik yaşına çatmayan şəxs
barəsində törədildikdə;
144-1.2.4. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə
hamilə

vəziyyətində

olan

qadın

barəsində

törədildikdə;
144-1.2.4-1.

insan

alveri

qurbanını

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən
keçirməklə törədildikdə; [251]
144-1.2.5. qabaqcadan əlbir olan bir qrup
şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik
(cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədildikdə;
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144-1.2.6. təqsirkar şəxs tərəfindən öz qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə;
144-1.2.7. həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli
olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək
hədəsi ilə törədildikdə;
144-1.2.8.

zərərçəkmiş

şəxsə

işgəncə

verməklə və ya onunla qəddar, qeyri-insani, yaxud
onun

ləyaqətini

alçaldan

rəftar

etməklə

törədildikdə;
144-1.2.9. zərərçəkmiş şəxsin orqanlarından
və ya toxumalarından istifadə etmək məqsədilə
törədildikdə əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
144-1.3. Bu məcəllənin 144-1.1 və 144-1.2-ci
maddələrində göstərilən əməllər ehtiyatsızlıqdan
zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır
nəticələrə səbəb olduqda –
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əmlakı müsadirə olunmaqla on ildən on beş
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
Qeyd:
1. Bu maddədə "insanın istismarı" dedikdə
məcburi əmək (xidmət), cinsi istismar, köləlik,
köləliyə bənzər adətlər və onlardan irəli gələn
asılılıq

vəziyyəti,

toxumalarının
üzərində

insan

orqanlarının

qanunsuz

qanunsuz

şəxs

çıxarılması,

biotibbi

və

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,
habelə əxlaqsız davranışı insan alverində təqsirli
bilinən

şəxsin

cəzasını

yüngülləşdirən

hal

qismində nəzərə alına bilməz.
3. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin istismar
məqsədi

ilə

cəlb

edilməsi,
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əldə

edilməsi,

saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və
ya qəbul

edilməsi

maddəsində

bu Məcəllənin 144-1.1-ci

göstərilən

üsullardan

istifadə

olunmasa da, insan alveri hesab edilir.[252]
Maddə 144-2. Məcburi əmək [253]

144-2.1. hədə-qorxu, zor tətbiq etməklə və ya
zor tətbiq etmək hədəsi ilə, habelə qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş xüsusi hallardan başqa şəxsin
azadlığını
yerinə

məhdudlaşdırmaqla

yetirilməsinə

(xidmətin

müəyyən

işin

göstərilməsinə)

məcbur etmə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. [254]
144-2.2. Eyni əməllər:
144-2.2.1. iki və ya daha çox şəxs barəsində
törədildikdə;
14-2.2.2. təkrar törədildikdə;
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144-2.2.3. yetkinlik yaşına çatmayan şəxs
barəsində törədildikdə;
144-2.2.4. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə
hamilə

vəziyyətində

olan

qadın

barəsində

törədildikdə;
144-2.2.5. təqsirkar şəxs tərəfindən öz qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə;
144-2.2.6. qabaqcadan əlbir olan bir qrup
şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik
(cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədildikdə yeddi ildən on ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. [255]
144-2.3. Bu məcəllənin 144-2.1 və 144-2.2-ci
maddələrində göstərilən əməllər ehtiyatsızlıqdan
zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır
nəticələrə səbəb olduqda –
doqquz
azadlıqdan

ildən

on

məhrum

cəzalandırılır. [256]
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iki

ilədək

etmə

müddətə

etmə

ilə

Maddə 144-3. İnsan alveri məqsədi ilə
sənədlərlə qanunsuz hərəkətlər [257]
144-3.1. İnsan alveri məqsədi ilə şəxsin
şəxsiyyət

vəsiqəsinin,

pasportunun

və

ya

şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənədinin, yaxud yol
(sərhədkeçmə) sənədinin saxtalaşdırılması üç

ilədək

müddətə

azadlığın

məhdudlaşdırılması və ya bir ildən üç ilədək
müddətə

azadlıqdan

məhrum

etmə

ilə

cəzalandırılır. [258]
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 təmin etmə üç

ilədək

müddətə

azadlığın

məhdudlaşdırılması və ya bir ildən üç ilədək
müddətə

azadlıqdan

məhrum

cəzalandırılır.
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etmə

ilə

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 əldə
etmə üç

ilədək

müddətə

azadlığın

məhdudlaşdırılması və ya bir ildən üç ilədək
müddətə

azadlıqdan

məhrum

etmə

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
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
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Azərbaycan Respublikasında insan alverinə
qarşı mübarizəyə dair 2020─2024-cü illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 22 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir

1. Giriş
“Azərbaycan Respublikasında insan alverinə
qarşı mübarizəyə dair 2020─2024-cü illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı” (bundan sonra ─ Milli
Fəaliyyət

Planı)

Azərbaycan

Respublikası

Konstitusiyasının 12-ci maddəsini və Azərbaycan
Respublikasının
müqavilələrin

tərəfdar
müddəalarını

çıxdığı
rəhbər

beynəlxalq
tutmaqla,

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il
24 iyul tarixli 667 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş

“Azərbaycan

Respublikasında

insan

alverinə qarşı mübarizəyə dair 2014─2018-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş
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tədbirlərin davamı olaraq tərtib edilmiş, insan
alverinin insan hüquq və azadlıqlarına ciddi
təhlükə yaratdığını, insan hüquqlarını pozduğunu,
şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olduğunu
nəzərə alaraq, insan alverinə qarşı mübarizədə
müvafiq qurumların qarşılıqlı fəaliyyətinə imkan
verən səmərəli sistemin təmin edilməsi üçün
hazırlanmışdır.
2. Milli Fəaliyyət Planının məqsədi və həyata
keçirilməsinin əsas prinsipləri
2.1. Milli Fəaliyyət Planının məqsədi aşağıdakı
istiqamətlərdə

həyata

keçirilən

tədbirlərin

davamlılığının təmin edilməsidir:
2.1.1. şəxsiyyətin və cəmiyyətin insan alverinin
bütün

formalarından

qorunması,

xüsusən

qadınların, uşaqların və insan alverinə məruz qala
bilən digər həssas əhali qruplarının istismarının
qarşısının alınması;
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2.1.2.

insan

alverinin

səbəblərinin,

insan

alverinə şərait yaradan halların müəyyən edilməsi
və aradan qaldırılması;
şəxslərin

2.1.3.

insan

alveri

qurbanına

çevrilməsi riskinin azaldılması, insan alverinə
məruz

qala

bilən

həssas

əhali

qruplarının

müəyyən edilməsi və sosial müdafiəsinin təmin
olunması;
2.1.4. insan alverinin bütün formalarının aşkar
edilməsi

və

qarşısının

alınması,

habelə

nəticələrinin aradan qaldırılması;
2.1.5. insan alveri qurbanlarının müdafiəsi,
hüquqlarının bərpası və sosial reabilitasiyasının
təmin edilməsi;
2.1.6. insan alveri qurbanlarının və potensial
qurbanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
üçün lazımi şərait yaradılması;
2.1.7. insan alveri məqsədilə xarici ölkələrə
aparılmış

Azərbaycan
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Respublikası

vətəndaşlarının

aşkarlanması

istiqamətində

tədbirlərin həyata keçirilməsi.
2.2.

Milli

Fəaliyyət

Planı

qeyd

edilən

məqsədlərə nail olunması üçün əsas vəzifələri
(tədbirləri),

onların

qurumların (icra

icra

edilməsində

hakimiyyəti

müxtəlif

orqanları,

qeyri-

hökumət təşkilatları, beynəlxalq tərəfdaşlar və
digər

qurumlar)

iştirakını,

bu

qurumların

fəaliyyətinin İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə
Milli

Koordinator

Koordinator)

(bundan

sonra

─

əlaqələndirilməsini

tərəfindən

Milli
və

insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində digər
tədbirləri nəzərdə tutur.
2.3. İnsan alverinə qarşı mübarizə aparan bütün
qurumlar Milli Fəaliyyət Planı üzrə müəyyən
olunmuş tədbirləri aşağıdakı prinsipləri rəhbər
tutmaqla həyata keçirirlər:
2.3.1. insan alveri qurbanlarının cəmiyyətdə
ayrı-seçkiliyə

məruz

qalmasının

alınması;
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qarşısının

2.3.2. insan alveri qurbanlarının təhlükəsizliyinin
və onlarla nəzakətli rəftarın təmin edilməsi;
2.3.3. insan alverinə görə cəzanın labüdlüyü;
2.3.4. hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati
xarakterli profilaktik tədbirlər görülməsi;
2.3.5. insan alverinə qarşı mübarizəyə qeyrihökumət

təşkilatlarının,

elm

və

təhsil

müəssisələrinin cəlb edilməsi;
2.3.6. insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi.
3. Milli Fəaliyyət Planının maliyyələşdirilməsi
Milli Fəaliyyət Planında göstərilən tədbirlərin
icrası üçün tələb olunan xərclər müvafiq illər üzrə
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində
aidiyyəti icraçı qurumlar üçün nəzərdə tutulmuş
vəsaitlər,
habelə

büdcədənkənar
qanunla

qadağan

vəsaitlər,

olunmayan

mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.
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