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XXI asyrda ýüz berýän adam söwdasy we adamyň 
ekspluatirlenmegi häzirki döwür gulçulygyň görnüşleri, 
ýagny ençeme asyrlar mundan öň biziň ata-
babalarymyzyň ýeňip geçen hadysalarydyr. Bu 
ýaşaýyş-durmuş adatlaryna çapraz gelýan hadysa indi 
ýokary derejede guramaçylyklaşdyrylan jenaýat işine 
öwrüldi.  
ABŞ-ň döwlet departamentiniň berýän maglumatlaryna 
görä, her ýylda tutuş dünýäde satylýan, satyn alynýan, 
isleglerine garşy saklanylýan we bir ýerden başga bir 
ýere alyp gidilýän -adamlaryň sany tas 4 milliona 
ýetýär. Çagalar gaznasy? ÝUNISEF-iň berýän 
maglumatlaryna laýyklykda her ýylda  dünýäde 10 
million çemesi çaga jynsy gatnaşyklar hyzmatyny 
ýetirmeli gullar hökmünde ekspluatirlenýär. Halkara 
zähmet guramasynyň maglumatyna görä bolsa, adam 
söwdasyndan gelýän ýyllyk girdejiniň möçberi ABŞ-ň 
32 milliard dolaryna barabardyr.       
Adam söwdasynyň ýetirýän zyýanlary aşa 
weýrançylyklydyr. Şu görnüşli jenaýatyň ýaş nesliň hut 
30 ýaşa çenli ýaşlara, hususan hem öz ýurtlarynda 
jemgyýete peýdaly iş bilen meşgullanyp biljek, 
maşgala döredip, çagalaryny terbiýeläp biljek 
zenanlara we çagalara degişlilikde amala 

Giriş 
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aşyrylýandygy onuň jemgyýete nähili howp bolup 
abanýandygyny aňladýar. Şular baly jenaýatlar her bir 
ýurduň genofonyna uly zarbadyr.   

Adam söwdasynyň pidalary agyr şertlerde bolup, 
psihologiki we fiziki zuluma sezewar edilýärler. Bular 
ýaly ýagdaý öwezini dolduryp bolmajak netijä alyp 
barýar. Adam söwdasy zerarly zyýan çeken  
adamlarda herhili psihologiki näsazlyklar (ýetirilen 
şikesden soňky stresli ýagdaýlar, göwni çökgünlik, 
başyndan geçiren zatlar sebäpli utanç, ýygralylyk we 
müýnlilik, öz-özüni ýigrenmek, özüne bolan sarpadan 
el çekmek we ýaşamagy dowam etdirmeklige bolan 
höwesi ýitirmek) peýda bolýar.   Ýaşamak üçin 
sanitariýa talaplaryna ters gelýän şertler, erbet 
iýmitlendirme,  olaryň fiziki saglygyna zyýan ýetirip, 
birgiden näsazlyklaryň (şikesliligiň, ýa-da maýyp 
bolmagyň, wagtynda bejerilmän, agyr görnüşe öwrülip 
giden infeksion keselleriň, şol sanda önelgelik 
ukybynyň ýitmegi ýaly, hiç bejerip bolmaýan 
näsazlyklaryň we ş.m.) peýda bolmagyna alyp barýar. 
Köp halatlarda adam söwdasynyň pidalary narkotiki 
serişdeleri we psihotropiki jisimleri kabul etmäge 
mejbur edilýär, olara degişlilikde zulumdyr-sütemiň 
hem ynsan mertebesine degmegiň juda aýylganç 
görnüşleri ulanylýar. 
Adam söwdasy – bu jenaýatyň aýratyn bir görnüşi 
bolmak bilen çäklenmän, eýsem garalyp geçilýän 
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kanun bozmalar bilen her niçik-de bolsa baglanyşygy 
bar bolan jeza berilýän jenaýat işleriň aýratyn bir 
pudagy bolup durýar.     
Migrantlaryň bikanun getirilmegi we adam söwdasy 
özara bagly bolsa-da biri-birinden tapawutlanýan 
hadysalardyr. Baryp düşen ýurtlarynda kanuny hukuk 
ýagdaýynyň ýoklugy sebäpli bikanun migrantlar juda 
gazaply şertlerde işlemäge razy bolýarlar, zorluga 
sezewar bolýarlar, jenaýatçylykly ekspluatasiýa üçin 
aňsat ele düşen aw bolup hyzmat edýärler, ýagny 
adam söwdasynyň pidalaryna öwrülýärler.    
Şu ýatlama namanyň maksady adam söwdasyna we 
migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy hereket 
etmek boýunça hukuk binýady babatynda gysgaça  
beýan etmek, adam söwdasynyň pidasyny 
anyklamagyň (onuň hukuk ýagdaýyna sarpa 
goýmagyň) ähmiýeti barasynda aýdyp geçmek, şeýle 
hem  adam söwdasynyň pidalaryna we bikanun 
migrantlara ýardam bermek bolup durýar. Şu ýatlama 
namada  adam söwdasynyň öňüni almakda we 
soňuna çykmakda  polisiýanyň hem raýat jemgyýetiniň 
tutýan orny barasynda  nygtalýar.  

 Лейла Тойлыева  
                Национальный эксперт по вопросам борьбы 

с торговлей людьми 
Заместитель председателя, ОО «Яшыл Шохле»  

Центр поддержки инвалидов, г. Ашгабад 
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Transmilli guramaçylykly jenaýata garşy 2000-nji ýylda 
kabul edilen BMG-ň Konwensiýasynyň (mundan 
beýläk Palermo konwensiýasy) we adam söwdasynyň, 
esasan hem aýallara we çagalara degişlilikde, öňüni 
almak hem-de ony ýok etmek we oňa degişli jeza 
baradaky goşmaça Protokol (mundan beýläk 
«Protokol») adam söwdasyna garşy göreş alyp 
barmakda halkara resminamalaryň esasylary bolup 
durýar. Bu resminamalaryň maksady bu 
resminamalara agza - döwletleriň bilelikdäki tagallalary 
arkaly adam söwdasynyň öňüne böwet goýmakdan we 
oňa garşy göreşmekden, bu jenaýatdan ejir çekenleriň 
goragyny üpjün etmekden we adam söwdasynyň 
pidalaryna kömek bermekden, şeýle hem şol 
maksatlara ýetmek üçin döwletara hyzmatdaşlygy 
barha ýaýbaňlandyrmakdan ybaratdyr.    

Adam söwdasynyň kesgitlemesi  
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BMG-ň «Adam söwdasynyň, esasan hem 
zenanlara we çagalara degişlilikde, öňüni almak 
hem-de ony ýok etmek we oňa degişlilikde jeza 

bermek  hakyndaky» protokoly.   
(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji 

noýabryndaky  55/25 belgili  jarnamasy tarapyndan 
kabul edildi.)    

3-nji madda.  
«adam söwdasy» ekspluatasiýa maksady bilen 
güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we 
basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, adam 
ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, 
eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly 
peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak 
ýerinden peýdalanmak, we pida başga biriniň 
garamagynda bolan ýagdaýynda şol adamyň 
razyçylygyny almak üçin töleg bermek ýa-da almak 
ýaly ýoldur-hilelerden peýdalanmak arkaly 
adamlary ýygnamaklygy, alyp gitmegi, başga birine 
tabşyrmagy, bukup saklamagy ýa-da ele salmagy, 
eýe bolmagy aňladýar.…» 
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Adam söwdasy bilen bagly jenaýatyň düzümi 3 
elementi öz içine alaýar:   
 Hereket (näme edilýär?)     
Adamlary ýygnamak, alyp gitmek, başga birine 
tabşyrmak, bukup saklamak ýa-da eýe bolmak.   
 Ýollary (bu nähili amala aşyrylýar?)     
Güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we 
basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, mejbur etmek, 
adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, 
eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, 
ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden 
peýdalanmak, we pida başga biriniň garamagynda 
bolan ýagdaýynda şol adamyň razyçylygyny almak 
üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden 
peýdalanmak.   
 Maksady (Bu näme maksat bilen edilýär?)   
Ekspluatirlemek maksady bilen. Bu  bolsa başga 
adamlaryň jelepçik etdirilmegini ekspluatirlemegi, jynsy 
gatnaşyklara girizmegi ekspluatirlemegiň başga 
görnüşlerini, işlemäge mejbur etmegi, gulçylyk ýa-da 
gulçylyga meňzeş adatlary we içki organlarynyň  
alynmagy öz içine alýar. 

Şol üç elementiň her birisi bar bolsa, onda adam 
söwdasy jenaýatynyň barlygydyr.  Eger-de şol 
elementleriň haýsy-da bolsa birisi ýok bolsa, onda 
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«adam söwdasy» jenaýaty üçin zerur şert ýok diýilip 
hasap edilýär. 
Protokolda görkezilen adam söwdasynyň 
kesgitlemesine laýyklykda ekspluatirlemek 
aşakdakylary öz içine alýar:   
 başga adamlary jelepçilik etdirmegini 

ekspluatirlemek ýa-da jynsy gatnaşyklara girizmek 
maksady bilen ekspluatirlemegiň başga görnüşleri;   

 zorlukly ýa-da mejbury zähmet ýa-da hyzmatlar (şol 
sanda gul ýaly garaşlylykly zähmet we bergidarlyk 
sebäpli bendilik ýagdaýy);   

 gulçylyk ýa-da gulçylyga meňzeş adatlar;    
 erksiz - ygtyýarsyz ýagdaý;    
 içki organlarynyň alynmagy       
 ekspluatasiýanyň milli kanunçylyk tarapyndan 

kesgitlenen beýleki görnüşleri.   
Ekspluatasiýanyň milli kanunçylyr tarapyndan 
kesgitlenmegi mümkin beýleki görnüşleriniň 
arasynda aşakdakylar bar:  

 mejbury ýa-da erksiz-ygtyýarsyz nika;    
 zorlukly ýa-da mejbury gedaýçylyk;   
 bikanun ýa-da jenaýatçylykly işler üçin (şol sanda 

neşe serişdeleriniň bikanun dolanşylygynda ýa-da 
olary öndürmekde) ulanmak;                                                   

 zorlukly ýa-da mejbury ýaragly çaknyşyklar üçin 
ulanmak;   
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 urp-adata ýa-da däp-dessura esaslanan erksiz-
ygtyýarsyz ýagdaý (däp-dessurdyr adata esaslanan 
erksiz-ygtyýarsyz zähmetiň islendik görnüşi);     

 adamyň mertebesini kemsidýän, adamyň göwnüne 
degýän, ýa-da fiziki, ýa-da psihiki  taýdan zyýan 
ýetirýän ekspluatatorçylykly we  rehimsiz dini ýa-da 
medeni däp-dessurlar;   

 zorlukly ýa-da mejbury zenanlary surrogat eneler 
hökmünde ulanmak;  

 zorlukly ýa-da mejbury göwrelilik;    
 adamy bikanun biolukmançylyk ylmy-barlag işlerini 

geçirmek maksady bilen ulanmak.     
BMG-ň «Adam söwdasynyň, esasan hem 

zenanlara we çagalara degişlilikde, öňüni almak 
hem-de ony ýok etmek we oňa degişli jeza bermek 
hakyndaky» protokoly. (Baş Assambleýanyň 2000-
nji ýylyň 15-nji noýabryndaky 55/25 belgili jarnamasy 

tarapyndan kabul edildi.)   
 

II.  Adam söwdasynyň pidalarynyň 
goragy.   

6-njy madda. Adam söwdasynyň 
pidalaryna ýardam we olaryň goragy.   

1. .. agza – döwletleriň hersi adam 
söwdasynyň pidalarynyň şahsy 
durmuşynyň hem şol pidalaryň özleriniň 
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goragyny, şol sanda başga zatlar bilen bir 
hatarda, işi gizlin alyp barmak arkaly üpjin 
edýär....     
2. Agza – döwletleriň hersi özüniň içki 
hukuk we adminstratiw ulgamynyň...adam 
söwdasynyň pidalary üçin aşakdaky 
mümkinçilikleriň berilmeginiň aladasyny 
edýär:    
А) alyp barylýan degişli kazyýet we 
administratiw işler barasyndaky 
maglumaty;   
B) goragy üpjün etmek hukuklaryna zyýan 
ýetirmeýän, jenaýaty eden şahslaryň  
jenaýat işine degişlilikde alynyp barylýan 
işiň degişli tapgyrlarynda  şol şahslaryň 
pikirlerini we  howatyrlanmalaryny beýan 
edip, garap geçmäge mümkinçilik  berýän 
ýardam. 
3. Her bir agza – döwlet adam söwdasynyň 
pidalarynyň fiziki, psihologiki we durmuş 
taýdan reabilitasiýa edilmegine degişli 
çäreleri durmuşa geçirilmek, şol sanda, ... 
jemgyýetçilik guramalar bilen hyzmatdaşlyk 
etmek, ... we raýat jemgyýetiniň beýleki 
elementleri, hem, hususan-da, aşakdaky 
çäreler bilen üpjin etmek mümkinçiliklerine 
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seredýär:     
А)   zerur bolan düşelge bilen üpjün etmek; 
Б) adam söwdasynyň pidalaryna degişli, 
aýratyn hem olaryň ýuridiki hukuklaryna 
degişli maslahat we maglumat kömegini 
olara düşnikli bolan dilde üpjün etmek; 
С) lukmançylyk, psihologiki we maddy 
kömegi ýetirmek; 
  
Д) we iş üpjünçiligi, bilim we hünär almak 
mümkinçiliklerini döretmek. 
4. Agza – döwletleriň hersi adam 
söwdasynyň pidalarynyň ... ýaşyny, 
jynsyny we aýratyn talaplaryny, hususan 
hem çagalaryň aýratyn 
talaplaryny...hasaba alýar...      
5. Agza – döwletleriň hersi adam 
söwdasynyň pidalarynyň öz çäginde galýan 
döwründe fiziki taýdan howpsuzlygyny 
üpjin etmäge çalyşýar.    
6. Agza – döwletleriň hersi özüniň içerki 
hukuk ulgamynyň adam söwdasynyň 
pidalaryna ýetirilen zyýanyň öwezini 
doldurmagy mümkin edýän çäreler bilen 
üpjin etmeginiň aladasyny edýär.    
7-nji madda. Kabul edýän ýurtlarda adam 



15 
 

söwdasynyň pidalarynyň hukuk ýagdaýy. 
Bu maddada her bir agza döwlet adam 
söwdasynyň pidalary bolan adamlara 
ynsanperwerlikli garamagy hasaba alyp, 
adam söwdasynyň pidalaryna öz 
territoriýalardyna wagtlaýyn, ýa bolmasa 
hemişelik esasda  galmagy mümkin edýän 
kanunlaryň, ýa başga düzgünnamalaryň 
kabul edilmegini nazarda tutmalydyr 
diýilýär.   
8-nji madda. Adam söwdasynyň 
pidalarynyň öz ýurtlaryna gaýdyp gelmegi. 
Bu maddada her bir agza döwlet adam 
söwdasynyň pidalary bolan adamlara öz 
ýurtlaryna gaýdyp barmaga ýardam berýär 
we olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek 
bilen bir hatarda, olary hiç bir esas 
bolmazdan we oýlanyşyksyz,  
garaşdyrman kabul etmeli diýilýär. 

 

 
 Adam söwdasy we migrantlary bikanun 
getirmeklik-bular edil şol bir zat ýaly bolup görünip 
biler, emma ýagdaý başgaçadyr. Iş ýüzünde, haçan-da 

Adam söwdasymy ýa-da migrantlaryň 
bikanun getirilmegimi? 
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adam söwdasynyň pidalary daşary ýurtlylar ýa-da 
resminamalary bolmadyk şahslar bolup durýan 
halatlarynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri iş 
salyşýan şahslary jenaýatyň pidalary däl-de, eýsem 
hukuk ýagdaýy kadalaşdyrylmadyk bikanun migrantlar 
diýip hasaplaýarlar. Diýmek, günäkär adam, ýagny 
jenaýatçyadam söwdasy bilen däl-de, eýsem 
migrantlary bikanun grtirmek bilen meşgullanýar. Şular 
ýaly ýalňyş we prorfessional bolmadyk çözgütler ýüz 
beren adam söwdasyna degişlilikde derňew işleriniň 
geçirilmän galmagyna, bu jenaýatdan ejir çeken 
pidalaryň ýardamsyz we goragsyz galmagyna, 
jenaýatkärleriň bolsa degişli jezasyz galmagyna alyp 
baryp biler. Umuman adam söwdasy jenaýat 
hökmünde togtadylman, dowam edip gelýär, jenaýat 
toparlary, adamlaryň getirilme, satylma we 
ekspluatirlenme ýollary ýüze çykarylmanlykda galýar, 
munuň netijesinde bolsa jenaýatçylygyň toruna täze-
täze pidalaryň düşjekdigi, jenaýat edenleriň bolsa jeza  
berilmän galjakdygy şübhesizdir. 
 Adam söwdasynda we migrantlaryň bikanun 
getirilmeginde adamlaryň serhetlerden bikanun 
geçilçýändigi umumylygyň barlygy sebäpli, bularyň 
ikisini tapawutlandyrmagyň örän kyndyr. Jenaýat iş 
alyp barýan işgärlere bu iki görnüşine mahsus aýratyn 
tapawutlary bilmek uly ähmiýete eýedir. Bu mesele 
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esasan hem döwletleriň serhetýaka ýerlerinde, ýa-da 
meýilnamalaşdyrylýan ýa-da hakyky adamlarynyň 
ekspluatirlenýandigi ýüze çykarylan ýagdaýynda 
anyklamagyň kyn ýa-da mümkin bolmadyk 
halatlarynda has hem ýiti durýar.     

Ýer üsti, suw üsti we howa ýollary arkaly 
migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy 

transmilli guramaçylykly jenaýata garşy BMG-ň 
Konwensiýasyna goşmaça protokol.  

(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji 
noýabryndaky 55/25 belgili jarnamasy tarapyndan 

kabul edildi.)   
3-nji madda. Adalgalar.    
 А) «migrantlary bikanun getirmek» göniden-göni ýa-
da gytaklaýyn nähili-de bolsa maliýe ýa-da başga bir 
maddy girdeji almak maksady bilen haýsy-da bolsa 
bir döwlete, şol döwletiň raýaty bolmadyk ýa-da onuň 
çaginde hemişe ýaşamaýan islendik şahsyň bikanun 
girmeginiň amala aşyrymagyny aňladýar;   
Б) «bikanun girmek» kabul edýän döwlete kanuny 
girmek üçin zerur bolan talaplary berjaý etmezden 
serhetden geçmegi aňladýar».    
9-njy madda. Aklaýjy düzgünnamalar.     
Bu maddada gäminiň üstündäki bikanun 
migrantlaryň hemmesiniň howpsyzlygyny üpjin 
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Adam söwdasynyň pidasy köplenç iş prosesine 
bikanun öz islegi bilen getirilýän migrant hökmünde 
gatnaşdyrylýar. Şol sebäpli, derňew işiniň barşynda 
tutulanl adam söwdagarlary adam söwdasyna degişli 
hakyky faktlary ýygşyryp, olary migrantlary bikanun 
getirilenligine  görkezjek bolup jan edýärler,ýagny 
adamlary serhetlerden bikanun geçirilendigi, ýa-da 
olaryň ýurduň çäginde bikanun galdyryp  
ýaşatmaklygy.i  

etmek we olara ynsanperwerlikli seretmek 
boýunça agza - döwletleriň borçnamalary barasynda 
aýdylýar.   
16-njy madda. Gorag we ýardam çäreleri. 
Bu maddada agza - döwletleriň şu Protokolyň 6-njy 
maddasynda görkezilen ýagdaýlara duçar bolan 
şahslaryň goragynyň we hukuklarynyň, ... aýratyn 
hem, ýaşamaga bolan hukugy we gynamalara ýa-da 
gatnaşygyň aşa rehimsiz, ynsanperwersizlikli ýa-
da mertebesine degýän başga görnüşlerine sezewar 
bolmazlyk ýa-da jezalandyrylmazlyk hukugynyň 
üpjün bolmagynyň berjaý edilmelidigi barasynda 
aýdylýar. 

Migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
adam söwdasynyň arasyndaky baglanyşyk 
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Köplenç halatlarda adam söwdasynyň pidalary 
özleriniň ahyr soňunda jenaýatçylykly ekspluatirlenmek 
maksady bilen bikanun geçirilýändikleri barasynda 
asla bilmeýärler we göwünlerine hem getirmeýärler. 
Eger-de şahslaryň serhetden bikanun geçirilmegi 
olaryň soňra jenaýatçylykly ekspluatirlenmegi we 
geçirenler tarapyndan berk gözegçilikde saklanmagy 
bilen bagly bolman, eýsem diňe girdeji almak maksady 
bilen bir ýurtdan başga bir ýurda geçirmek bilen 
çäklenýän bolsa, onda bu jenaýaty migrantlaryň 
bikanun getirilmegi diýip hasaplap bolar.   
Emma, goşmaça jenaýatçylykly girdeji almak üçin 
migrantlaryň bikanun getirmegi bilen meşgullanýan 
adamlar adam söwdasyna baş goşmak barasynda 
karar alyp bilerler we getiren adamlaryny soňra 
ekspluatirlemek maksady bilen olary jenaýatçy 
toparlara satmaga meýil bildirerler. Adamlaryň bikanun 
getirilmegini guramaçylyklaşdyrýanlar bikanun getirilen 
migranty berk gözegçilik astyna alyp, saklamagyny 
dowam etdirse we  guramaçylary getirenlerinden soň 
bikanun getirilen  migrantlary gözegçilikde 
saklamaklygy we  ýokarda getirilen «adam söwdasy» 
kesgitlemesinde beýan edilen usullardan peýdalanyp, 
ekspluatirlese, onda bu ýagdaý «migrantlaryň bikanun 
getirilmegi» bolmagyny bes edilýär, we indi  ol «adam 
söwdasy» diýip kesgitlenilýär.     
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Keseki ýurdyň çäginde iş gözläp ýören bikanun 
migrantlar gulsatýanlaryň eline düşmek howpyna 
duçar bolup bilerler. Olar  aldawa salmak ýollary bilen, 
başga bir ýere göçürilip, ýa-da ulag serişdeleriniň 
kömegi bilen äkidilip, ekspluatirlenip biliner. Bu 
ýagdaýyň bolsa ony bikanun geçirmilmegini guran 
şahs bilen asla bagly bolman hem biler. 
Bolan ýagdaýyň hakykat ýüzünde adam söwdasymy 
ýa-da migrantlaryň bikanun getirmegimi  barasynda 
karara gelmek işi hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri 
tarapyndan degli çäre görmekde, hususan hem ejir 
çekenlere ýardam bermek meselesinde çäre 
görmekde päsgel bermelidäldir. Hatda gürrüň 
migrantlaryň bikanun getirilmegi hakdynda bolsa-da, 
bu iş adam söwdasy meseleleri bilen iş salyşýan 
sülçileri gyzyklandyryp biler, sebäbi adam söwdasy 
bilen meşgullanýanlar köplenç adamlaryň bikanun 
getirilmegi üçin döredilen gurluşlardan peýdalanýarlar. 
Bikanun getirilen adamlar bolsa özleriniň getililip 
barylýan mahalynda gňzli şaýat bolan adam söwdasy 
mysallary dogrusynda ähmiýeti uly maglumatlary berip 
bilerler.   

«Migrantlary bikanun getirmek» bilen bagly 
jenaýatyň düzüminde aşakda getirilen  element bar:  
1) başga bir şahsyň bikanun getirilrmegini üpjin etmek;   
2) başga bir döwletin çägine; 
3) maliýe ýa-da maddy peýda görmek maksady bilen. 
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Şu anyk ýagdaýyň adam söwdasydygyny ýa-da 
migrantlaryň bikanun getirilmesidigini kesgitlenende 
aşakdakylary bilmek wajypdyr:  
 şahs bikanun migrant diýip öňünden pikir 
etmezlik;   
 haýsy-da bolsa bir adamyň adam söwdasynyň 
pidasy däl-de, eýsem hukuk ýagdaýy 
düzgünleşdirmedik migrantdyr diýip pikir edýan 
bolsaňyz hem hemişe adam söwdasyna mahsus bolan 
aýratynlyklaryny gözlemeklik. 

 

 
Guramaçylykly jenaýata garşy kabul edilen 
Konwensiýanyö üstüni doldurýan Protokollarda adam 
söwdasy diýlen jenaýatyň we migrantlaryň bikanun 
getirilmegi diýlen jenaýatyň ayry-başga kesgilemeleri 
bar we olar dürli-dürli resminamalarda seredilýär.  
Munuň düýp sebäbi-de  bu jenaýatlaryň arasynda has 
uly ähmiýete eýe tapawutlaryň bardygyndadyr.  
 
 
 

Adam söwdasy bilen migrantlaryň bikanun 
getirilmeginiň arasyndaky tapawutlar  

(halkara hukuga laýyklykda) 
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Tapawutlar
yň esasy 

alamatlary 
Migrantlary 

bikanun getirmek Adam söwdasy 

Maksady  Migrantlary 
bikanun getirmek 
bilen 
meşgullanýanlaryň 
maksady 
adamlaryň 
serhetden gizlin 
geçirilmegini 
guramak we olaryň 
geçirilmegi bilen 
bagly hyzmatlary 
ýerine ýetirp, 
hakyny almak 
bolup durýar. Bu 
adamlar bilen 
migrantlaryň 
arasyndaky 
gatnaşyk ýerine 
ýetirlmeli hyzmatlar 
berjaý edilenden 
sonra? dessine 
tamamlanýar.   
  

Adam söwdasy bilen 
meşgullanýan adamlaryň 
maksady bolsa adam 
söwdasynyň pidasy bolan 
adamlary ekspluatirlemek 
arkaly girdeji almak bolup 
durýar. Adam söwdasy 
bilen meşgullanýanlar 
bilen pidalaryň 
arasyndaky gatnaşyk 
adaty uzak  möhletleýin 
häsiýete eýe we 
ekspluatasiýanyň dowam 
edýän  tutuş döwrüniň 
çäginde saklanýar.   
Pidalaryň 
ekspluatirlenme tapgyry 
başlanmazdan öň   
başga bir adamlara 
satylan ýagdaýynda, 
adam söwdasy ýagdaý 
hakykatlygyna galýar, 
çünki  pidalary satyn 
alýanlar olaryň geljekde 
ekspluatirlenmegini 
nazarda tutýarlar.  
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Razylyk  

 

Bikanun getirilýän 
migrantlaryň hut 
özleri olary başga 
döwletiň çägine 
äkitmeklerini haýyş 
edip, ýüz tutýarlar 
we serhetden 
bikanun 
geçirilmeklerine 
hem  hut özleri 
razylygyny 
berýärler.  Bu 
bolsa, olaryň 
bikanun geçirilýän 
mahalynda olara 
degişlilikde 
bikanun 
geçirilmegini amala 
aşyrýanlar  
tarapyndan olary 
gorkuzmak aýbaty 
bilen jenaýatyň 
başga-da 
görnüşleriniň 
amala??  

Adam söwdasynyň 
pidalary  ýa hiç wagt öz 
razylyklaryny 
bermeýärler (ogurlanan, 
ýa-da güýç ulanmak 
bilen bagly bolan 
ýagdaýlarynda), ýa- 
aldawa salynanlygy 
netijesinde öz 
razylygyny berýärler. 
Şeýle ýagdaýlarda 
jenaýat derňew işleri 
geçirilýän döwründe 
pidanyň beren razylygy 
hasaba alynmaýar we 
muňa degişlilikde oňa 
günä ýüklenmeýär. 
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Transmilli 
häsiýeti   

 

Migrantlaryň 
bikanun 
getirilmegi  
häsiýeti boýunça 
elmydama 
transmilli bolýar 
durýar: 
migrantlaryň bir 
ýurtdan başga bir 
ýurda getirilmegi 
döwlet 
serhetlerinden 
hereket edýän 
kanunlara çapraz 
gelýän ýollar bilen 
geçirilmegini 
aňladýar. 
  

Adam söwdasy bolsa 
transmilli häziýete 
hemişe eýe däldir: Bu 
jenaýat serhetden 
geçilýän mahalynda, 
şeýle hem ýurtlaryň 
birnäçesiniň çäginde, 
hem-de bir ýurdyň 
çäginde ýüz berip biler. 
Bu hadysa transmilli 
häsiýete eýe bolanda 
pidalaryň gelip çykýan 
ýurdy bolan bir ýurtdan 
başga bir ýurtlaryň üsti 
bilen baryp düşmeli 
başga bir ýurtlara 
geçirilmegi                  
mümkin. Şeýle 
ýagdaýlarda serhetler 
pidalar tarapyndan 
kanuny esasda geçilinip 
hem biliner. Adamlaryň 
bir ýurdyň çäginde 
ekspluatirleýän 
ýagdaýlarynda 
(transmilli häsiýete eýe 
bolmadyk ýagdaý), 
ekspluatirlemek 
maksady pidalary 
aldawa salynýarlar we 
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başga ýerlere 
äkidýärler.   

 

 
 
Her ýylda bütin dünýäde müňlerçe adamlar adam 
söwdasynyň pidalary bolýarlar. By jenaýatdan jebir 
çekenleriň sanyny takyk kesgitlemek mümkin däl, 
sebäbi şeýle ýagdaýlaryň aglaba köp bölegi ýüze 
çykarylman galýar. Guramaçylykly jenaýat ulgamy 
tarapyndan öz janlaryna we ýakyn hossarlaryna howp 
salynar diýip howatyrlanmadyr gorky pidanyň şeýle 
ýagdaýlaryny gizläp saklamagyna esasy sebäp bolýar.   
Seksual ekspluatasiýa sezewar edilen zenanlar, 
aýratyn hem kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlar, 
başlaryndan şeýle ýagdaýy geçirendikleriniň aýan 
bolmagyndan howatyrlanýarlar. Milli aň-düşünje we 
däp-dessurlar tutuş maşgala agzalarynyň 
masgaralanmagyna eltip biler, bu bolsa  olaryň özlerini 
we ýakyn hossarlaryny jemgyýet gurşawynda ýaşap 

Anyklamak:  adam söwdasynyň pidalaryny 
ýüze çykarmak bilen bagly kynçylyklar 
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bolmaz ýaly ýagdaýa alyp baryp biler.    Jebir 
çekenleriň köpisi, hem erkekler, hem zenanlar, 
adalatyň ýeňjegi barasyndaky tamalaryny üzýärler we 
hukuk goraýjy edaralaryna ýüz tutmagyň manysynyň 
ýokdugyna  gözlerini ýetirýärler. 
Köplenç halatlarda bir çet ýurdyň çäginde bikanun 
bolup ýören jebir çekenler daşary ýurtly raýatlaryň 
ýurduň çäginde galyp ýaşamagyna degişli düzgüni 
bozandyklary üçin jogapkärçilige çekiljekdiklerinden 
hem gorkýarlar. Mundan başga-da, olar öz hak-
hukuklary we gerek bolan kömegi almak 
mümkinçiliklerini bilmeýärler, resmi gurluşlaryň 
wekillerine ynam bildirmeýärler. Käte bolsa başyndan 
geçiren psihologiki şikes jebir çekenlere düşen 
ýagdaýlaryna diýseň erbetdigine dogry-düzüw baha 
bermegi başartmaýar we şu ýagdaýdan aman-sag 
çykmak üçin dogry ädimleri ätmäge mümkinçilik 
bermeýär. Netijede bolsa olaryň diňe hukuk ýagdaýy 
düzgünleşdirilmedik migrantlar hökmünde hasap 
edilmegine alyp barýar.Şeýlelik bilen olara pida 
hökmünde seredilmän, kanuny bozanlar hökmünde 
seredilýär, we olara degişlilikde administratiw taýdan 
saklanylma, jerime salynma we ýurtdan çykarylyp 
goýberilmei ýaly degişli çäreler görülýär. Şeýle 
ýagdaýlarda adam söwdasyndan ejir çekýän pidalary  
örän mätäç bolan kömegini we goldawyny alman 
galýarlar we hatda özbaşdak adaty durmuşa gaýdyp 
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gelmek  oara diýseň kyn bolýar. Şeýlelik bilen iki 
taraplaýyn gysyş, ilki bilen ekspluatirlenen wagtynda 
adam söwdasyny amala aşyrýanlar sebäpli gören 
horluklary we şikesleri, soňra-da  bikanun migrantlar 
diýip hasap edilmeginiň netijesinde gören öňkilerinde 
az bolmadyk täze horluklary we hukuk goraýjy 
edaralar tarapyndan jezalandyrmalary jebir çekenleriň 
halys çykgynsyz ýagdaýa we hatda janlaryna kast 
etmek ýaly ýagdaýa eltip biler. Şular ýaly çykgynsyzlyk 
olaryň köplenç wagtyň geçmegi bilen ýene-de gul 
söwdasy bilen meşgullanýanlaryň toruna düşmegine 
alyp barýar. 

Şeýlelik bilen, adam söwdasynyň pidalaryna 
degişlilikde anyk we dogry, hem  öz wagtynda 
kesgitlemäniň bolmagy gerekdir we ilkinji nobatda 
olaryň fiziki howpsyzlygyny üpjün etmek we adyl 
kazyýeti olar üçin elýeterli etmek we psihologiki taýdan 
reabilitirlenmek üçin mümkinçilikleri döretmek üçin 
gerek. Mundan başga-da adam söwdasynyň 
pidalaryny dogry anyklamak başga jenaýatlary 
açmaga kömek edip biler.     

Ýöne, adam söwdasynyň pidalaryny ýüze çykarmak 
jemgyýet üçin hem örän möhüm. Eger jebir çekenker 
şaýat hökmünde görkezme bermeseler, janly haryt 
söwdasyndan pul gazanýan jenaýatçylar 
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jezalandyrylman galýarlar, täze jenaýatlary edýärler, 
adam söwdasynyň bolsa  täze pidalary peýda bolýar.   

Standart operasion proseduralaryň «Anyklamak» 
bölümindäki geçirilýän çäreleradam söwdasyny 
edýän-jenaýatçylary-da, söwdagärleriň elinden ejir 
çeken adam söwdasynyň pidalaryny-da 
anyklamagyň (ykrar etmegiň) dogry we takyk 
bolmagynyň nä derejede wajypdygyny beýan 
edýär.Adam söwdasyny edýänleri takyk anyklamak 
günäkärleri doly derejede jenaýat jogapkärçiligine 
çekmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa geljekde 
ýüz beräýjek jenaýatlaryň öňüni alýar.  Netijeli jeza 
çäreleri, şuňa meňzeş jenaýata baş goşmaga meýil 
edýän jenaýatçylary jenaýat etmekden saklaýan 
faktor bolup hyzmat edýär.   
Adam söwdasynyň pidalaryny anyklamak adam 
söwdasy bilen bagly jenaýatlaryň derňelýan 
wagtynda hukuk goraýjy edaralar üçin kyn 
meseleleriň biri bolup durýar. Emma bu ugurda  
görülýän çäre şuňa meňzeş işleriň derňelmegi 
ugrunda edilýän ilkinji ädim bolup durýar.   

 
 



29 
 

 
 

Adam söwdasynyň pidalaryny anyklap biljek 
adamlaryň hatarynda hukuk goraýjy we beýleki döwlet 
edaralaryň (mysal üçin, saglygy goraýyş we iş 
üpjünçilik), degişli jemgyýetçilik guramalarynyň, 
aklawjylar edarasynyň, ilçihanalaryň, dini guramalaryň 
we beýleki guramalaryň wekillerini goýsa bolar. Bu 
şahslar adatça adam söwdasynyň pidalaryny 
anyklamak boýunça zerur bolan ýörite tälim alýarlar.   
Iş ýüzünde, adam söwdasynyň pidalaryny 
anyklanmagy köplenç polisiýa ýa-da adam 
söwdasynyň pidalaryna ýardam berýän ýöriteleşdirilen 
jemgyýetçilik guramalary tarapyndan amala aşyrylýar. 
Bu işleri barmaly ýurduň çäginde, üstaşyr geçirilýän 
ýurdynda ýa-da pidanyň gelip çykýan ýurdynda 
islendik tapgyrda geçirip bolar..   
 
 
 
Ejir çekenleri anyklamagyň ýollary dürli-dürli bolup 

biler: 
 Ejir çekenler ýa-da  olaryň garyndaşlary / ýakyn 

hossarlary polisiýa ýa-da ýöriteleşdirilen 
jemgyýetçilik guramalaryna ýardam bermeklerini 

Anyklamak:  Adam söwdasynyň 
pidalaryny kim ýüze çykaryp biler? 
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haýyş edip özleri ýüz tutup bilerler. Adatça bu hut 
olaryň, ýa-da olaryň maşgalasynyň howpsyzlygyny, 
adam söwdasy bilen meşgullanýanlardan goragyny 
üpjün etmegiň gaty zerurlygyndan gelip çykýar.  
Adam söwdasynyň pidalary, ýa-da  olaryň 
garyndaşlary / ýakyn hossarlary  köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň üsti bilen, ýa bolmasa  
şeýle jemgyýetçilik guramalaryň we edaralaryň 
ýaýradýan çap edilen habarnamalaryndan ýardam 
bermeklerini haýyş edip, ýüz tutjak ýerleriniň 
habarlaşar ýaly aragatnaşyk maglumatlaryny bilip 
bilerler. 

  Hukuk goraýjy edaralarynyň, ýa-da  ýöriteleşdirilen 
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri adam 
söwdasynyň pidalary bilen söhbetdeşlik geçiren 
mahallarynda olardan başga-da  adam söwdasynyň 
pidalary dogrusynda maglumat alyp bilerler; 

 Raýatlary kabul edýän lukmançylyk merkezleriniň  
we edaralarynyň hünärmenleri fiziki taýdan 
näsazlyklarynyň bardygy zerarly özlerine ýüz tutan  
adamlaryň arasynda, lukmançylyk barlaglaryny we 
seljerişlerini amala aşyrmak arkaly  adam 
söwdasynyň  pidalaryny ýüze çykaryp bilerler; 

 Adam söwdasynyň  pidalaryny hukuk goraýjy 
gurluşlaryň operatiw maglumatyndan, jelepçilik ýa-
da onuň bilen galtaşýan başga jenaýatlar boýunça 
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geçiren derňew işlerine degişli serişdelerden ýüze 
çykaryp  bolýar; 

 Adam söwdasynyň  pidalaryny raýatlaryň 
gulplanylyp saklanýan adamlar barasynda, ýaşaýan 
öýlerine  we hususy jaýlaryna  zenanlaryň/erkek 
kişileriň getirilýänligi, çagalaryň prostitusiýa baş 
goşdurylýanlygy we ş.m. barasynda arzalaryndan 
ýýüze çykaryp bolar. 

 
 
Adam söwdasynyň pidasy – bu, ony ekspluaterlän 
adam söwdasy bilen meşgullanan adamyň 
anyklanylandygyna, tussag astyna alynandygyna, 
kazyýetiň garamagyna tabşyrylandygyna, ýa-da 
jenaýaty üçin ýyl kesilendigine garamazdan, 
ekspluatasiýanyň obýekti bolan her bir fiziki  şahsdyr. 
Standart operasion proseduralar gollanmawsynda 
(SOP) adam söwdasynyň  pidalarynyň umumy 
alamatlary we belli-belli pudaklarda olaryň 
ekspluatirlenmeginiň aýratynlyklary zähmet, seksual 
ekspluatasiýa sezewar bolan şahslaryň 
häsiýetnamalary berilýär, şeýle hem adam 
söwdasynyň pidalary bolup hut kämillik ýaşyna 

Anyklamak:  Adam söwdasynyň 
pidalaryny kesgitlemekligiň ölçegleri 
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ýetmedik çagalaryň, gedaýçylyk we  başga-da ownuk-
döwnük jenaýatlara baş goşýandygy barasynda beýan 
edilýär. Adam söwdasyndan ejir çekenlere deslapky 
baha bermegi amala aşyrmakda şul;ar ýaly 
alamatlaryň ähmiýeti gaty mühümdir ( köplenç  
alamatlaryň birnäçesi birden ýüze çykýar). 
 
1. Fiziki ýa-da seksual  zorluk,  bu haçanda adamyň 
fiziki başarnyklaryny (mümkinçiliklerin)  onuň islegi 
bolmazdan  ulanylanda bolýar. Seksual zorluk öz 
seksual  islegdir talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, 
ýa bolmasa maliýe, ýa-da başga  peýda görmek 
maksady bilen başga biriniň talaplaryny 
kanagatlandyrmak üçin  amala aşyrylýar.  

2. Hereket etmek erkinliginiň çäklendirilmesi: 
köplenç jenaýatçylykly işlerini ýaşyryp saklamak 
maksady bilen we daş töwerekdäkiler bilen  
aragatnaşygynyň öňüni almak üçin adam söwdasynyň  
pidalaryny jaýyň içinde gulplap saklaýarlar ýa-da 
olaryň hereket etmek erkinligi aşa kiçi ýer bilen 
çäklendirilýär.    
3. Bergidarlyk sebäpli bendilik ýagdaý  alan 
karzyny, ýa-da bergisini üzmegiň kepili hökmünde 
adamyň özi  bolýan ýagdaýynda ýüz berýär. Adam işe 
alynanda, ýa-da bir ýerden başga bir ýere alynyp 
gidilende aldawa düşürilip eden bergisini diňe az-kem, 
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ýa-da dolulygyna hasaplaşmak üçin işleýär. Köplenç 
adamyň öz bergisini üzlüşmegiň hasabyna işlyýän 
ýagdaýyn tükeniksiz dowam edip durýar, çünki bitr 
tarapdan onuň edýän işine  iş beriji tarapyndan juda 
pes tölenýän bolsa, beýleki tarapdan  oňa berilýan 
iýmit we ýaşama mümkinçilikleri aşa gymmata düşýär, 
netijede  bu jenaýatyň pidasy bolan adama bergisini 
hasaplaşar ýaly hiç zat hem galmaýar. Düzgüniň şeýle 
ýoýulmagy aldawa salmak arkaly öz bähbidi üçin pul 
almak diýilip hasaplanýar. 

4. Aýlyk gazanjyndan pul alyp galmak, ýa-da asla 
tölemezlik:  adam söwdasyndan ejir çekenler  
hakynyň iş beriji tarapyndan tölenmegine sabyrsyzlyk 
bilen garyp oturan mahalynda iş berijiniň bolsa  berjaý 
edilen işe asla tölemek niýetiniň bolmadyk, ýa bolmasa  
tölese hem  aýlyk hakyndan  hiň bir düýpli sebäp 
bolmazdan  ummasyz möçberde pul alyp galýan 
ýagdaýa düşýärler.  
5. Şahsyýetiň kimligini tassyklaýan pasportlaryň 
we resminamalaryň ellerinden alynyşy: immigrasiýa 
bilen bagly nähilidir meseleleri çözmek bahanasy bilen  
iş beriji  işgäriň şahsyýetiniň kimligini tassyklaýan 
resminamalaryny elinden alýar we soňra  pida iş berijä 
işlemese olary gaýtaryp bermekden ýüz öwürýär. 
Şahsyýetiniň kimligini tassyklaýan resminamalary alyp, 
bermezlik. Iş berijiniň  muňa degişlilikde niýetine 



34 
 

baglylykda ogrulyk hasaplanyp biliner we 
jenaýatçylykly aldawyň esasy düzüm parçasy bolup 
biler.   
6. Häkimiýetlere tabşyrmak bilen bagly gorkuzyp, 
howp salmak:  gorkuzmagyň bu görnüşi  ýalan 
haýbatyň bir guraly bolup, köplenç hukuk ýagdaýy 
kadalaşdyrylmadyk zähmet migrantlaryna degişlilikde 
ulanylýar.  

 
 
Adam söwdasynyň pidalaryny anyklamagyň usullary 
iki sany esasy– proaktiw we reaktiw  diýlip 
atlanduyrylan topara bölünýär. 
 Adam söwdasynyň pidalaryny anyklamagyň 
proaktiw usuly diýip haçanda pidalary anyklamakda 
hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, ýa-da degişli 
jemgyýetçilik we halkara guramalaryň wekilleri  adam 
söwdasynyň çak edilýän pidalaryny gözlemekde  işjeň 
çäreleri durmuşa geçirýän bolsa aýdylýar. Munuň üçin 
adam söwdasynyň pidalaryň bolup biläýjek we ýüz 
tutaýjak ýerlerine, olar bilen aragatnaşyk saklanylyp 
bilinäýjek usullaryna, olaryň hak-hukuklary, kömek 
sorap ýüz tutup biläýjak guramalar barasynda 

Adam söwdasynyň pidalaryny 
anyklamagyň usullary  
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maglumaty bermegiň tertip-düzgüine degişlilikde 
seljeriş işlerini  amala aşyrmak gerek. 

Adam söwdasynyň pidalaryny anyklamagyň reaktiw 
usuly diýip adam söwdasynyň pidalarynyň öz ýakyn 
adamlaryna ýüz tutmagy netijesinde, ýa bolmasa  
başga guramalardan ibwerilmegi netijesinde, ýa-da  
başga jenaýatlara (mysal üçin jelepçilige) degişlilikde 
derňew işleriň geçirilmegi netijesinde anyklanylmagyna 
aýdylýar.  

Anyklamagyň usullaryna garamazdan adam 
söwdasynyň pidalarynyň wagtynda anyklanylmagy bu 
aýylganç jenaýatyň ýaýramagyna garşy göreşmegiň 
çäresi bolup hyzmat edýär. Adam söwdasynyň 
pidalaryny anyklamak diňe ejir çekenleriň hak-
hukuklaryny goramak üçin däl-de, eýsem tutuş 
jemgyýetiň we döwletiň goragyny üpjün etmek üçin  
gerekdir.  

 
 
Adam söwdasynyň pidalary adatça ulydan-uly 
şikeslere sezewar bolanyndan soň gaty çylşyrymly 
ýagdaýy başyndan geçirýärler. Bu ýagdaý olaryň ile 
goşulmazlygyndan, geplemezekliginden, käte aşa 

Adam söwdasynyň pidasynyň özüni alyp 
baryşy 
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gaharjaňlygyndan we keýpiniň üýtgäp durmagyndan 
mälim bolýar.Şular ýaly aýratynlyklar esasan hem 
seksual zorlugyň pidalarynda, aýallarda we gyzlarda 
ýüze çykýar. Olar  hususan hem hukuk goraýjy 
edaralaryň wekilleriniň (adatça erkek kişileriň) öz 
geljekki ykballaryna gyzyklanma bildirýänligine, 
ýardam etmekçi bolýanlygyna şübheli garaýarlar. Şular 
ýaly ýagdaýlarda adam söwdasynyň pidalary bilen  iş 
alyp barmaga zenan-işgärleri çekmegiň ähmiýetim uly. 
Şeýle bolanda  olary anyklamak we olaryň mätäç 
bolan kömegini üpjün etmek boýunça ähli işleri 
üstünlikli ýerine ýetirip bolýar. 
Adam söwdasynyň pidalasynyň özüni alyp barşynda 
aşakdaky aýratynlyklar bolup biler: 
 Sülçä we garalowja degişlilikde kitüwlilik: adam 

söwdasynyň pidasy öz goragyna degişlilikde  hak-
hukuklaryny bilmeýär we bu meselede hukuk 
goraýjy edaralaryň işgärlerine  ynam bildirmeýär, 
olaryň bu söwda bilen meşgullanýanlar bilen 
(parahorlukly) gizlin aragatnaşygy bardyr diýip 
şübhelenýär; 

 Derňew işlerini alyp barýan sülçiler we garalawçylar 
bilen hyzmat etmekden boýun gaçyrýar: adam 
söwdasynyň pidasy olar barasynda beren 
maglumaty üçin bu söwdany edýänler zulum 
görkezer we arlaryny alarlar diýip gorkýar; 
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 Ýadyny dolulygyna, ýa-da bölekleýin ýitirmegi, 
aýdanlaryna ters gelýän zatlary aýtmagy 
aşakdakylara getirýär: 
- işiň dürli tapgyrlarynda  berýän görkezmeleriniň 
üýtgemegine; 
-  bolan zatlaryň jikme-jiklerini ýadyna salyp 
bilmezligi; 
- janyna hemme zatdan beter howp salan 
wakalaryň asla ýadyna düşmezligi; 

  Wagtal wagtal, hiç sebäp bolmazdan emosional 
taýdan özüni düýbinden başgaça alyp barmagy; 

 Görnetin howpsuzlykda bolsa hem  yzyny üzmän 
alada edip durmagy; 

 Adatça gerek bolýanyndan hem köp arakesme 
etmek, dynç almak we ukusyny almak gerek bolýar. 
Adam söwdasynyň pidalarynyň köpüsi üçin tazeden 
gurmak döwri bar. Şol döwrüň içinde  olar nämeleri 
başyndan geçirendigine, näme bolandygyna 
gözlerini ýetirýärler. Adam söwdasynyň pidalary 
bolup geçen zatlara täzeden baha berýärler we öz 
başyndan geçirenlere kaýyl bolmaga, bolup geçen 
zada düşündiriş tapmaga we şol waka baha 
bermäge synanyşýarlar. 
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Türkmenistanyň hökümeti BMG-ň transmilli 
guramaçylykly jenaýata garşy göreş babatyndaky 
Konwensiýanyň  we onuň goşmaça Protokollaryň, şol 
sanda  BMG-ň «Adam söwdasynyň, hususan hem 
zenanlaryň we çagalaryň söwdasynyň öňüni almak 
hem ony ýok etmek hakyndaky” Protokolyň 
düzgünnamalaryny Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan 
2005-nji ýylyň mart aýynyň 28-nde ratifisirlenen  öz 
milli kanunynçylygyna girizmegi borçnama edinýär.    

2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 26-nda 
«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna özgerişler we 
goşmaçalar girizmek barada» Türkmenistanyň 
Konstitusion kanuny kabul edildi. Konstitusiýanyň 
«Türkmenistanda şahsyň we raýatyň hukuklary, 
azatlyklary we borçnamalary barasyndaky» 2-nji 
bölüminde adamyň esasy hukuklary we borçnamalary, 
şeýle hem adam söwdasynyň pidalarynyň hukuklaryna 
degişli bolup biljek käbir maddalar  tertipli 
ýerleşdirilýär.   
(Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2008-nji ýylyň 
sentýabr aýynyň 26-nda kabul edilen täzelenen neşiri.)        

Türkmenistanyň adam söwdasyna we 
migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy 

kanunçylygy  
 



39 
 

Türkmenistanyň güýçde bolan kanunçylygy raýatlaryň 
hukuk goragyny üpjün etmeklige degişli 
Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň halkara 
şertnamalarynyň kadalaryny doly şekillendirýär we 
ösdürýär. 2010-njy ýylyň maý aýynyň 10-nda 
Türkmenistanyň  «Türkmenistanda aklawçylyk 
edarasy we aklawçylyk işi baradaky» kanuny kabul 
edildi. Şu kanunyň 4-nji maddasyna laýyklykda döwlet 
hemmelere zerur bolan hünärmençilikli ýuridiki kömegi 
bermegi kepillendirýär.   Döwlet Türkmenistanyň 
çäginde hemme fiziki we ýuridiki taraplaryň ýuridiki 
kömegini almakda hukuklarynyň deňdigini, onuň 
aýratynlyklary barasyndaky maglumaty we şol kömegi 
almagyň tertibini kepillendirýär. Döwlet aýratyn fiziki 
şahslaryň goragyny üpjün etmekde Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz önünde tutulan ýagdaýlarda mugt 
ýuridiki kömegi bermegi kepil geçýär. 
BMG-iň transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy 
halkara Konwensiýasynyň düzgünnamalary (Nýu-Ýork, 
2000-nji ýylyň 15-nji noýabry), Türkmenistanyň  " 
Jenaýatçylykly ýollar bilen  alynan girdejileri 
kanunlaşdyrmaklyga we terrorçylygy  
maliýeleşdirmeklige garşy göreş hakynda» 
kanunynda (2009-njy ýylyň 28-nji maýy) hem 
görkezilendir, şonuň esasynda bolsa Türkmenistanyň 
jenaýat kodeksine degişli goşmaçalar girizildi.   
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Türkmenistanyň «Adam söwdasyna garşy göreş 
baradaky» kanuny Türkmenistanda adam söwdasyna 
garşy hukuk we guramaçylykly esaslaryny kesgitleýär 
we  şahsyýetiň  azatlygynyň, jemgyýetiň adam 
söwdasyndan goragynyň döwlet kepilleriniň üpjün 
edilmegine gönükdirilendir. Bu kanunyň esasy 
maksatlarynyň biri adam söwdasyna garşy göreş 
pudagynda minimal standartlaryň berjaý edilmegini 
üpjün etmek bolup durýar. 
Bu kanunyň aýratyn bir bölegi (Bölüm 4 «Adam 
söwdasynyň pidalaryna goldaw we ýardam bermek 
boýunça ýöriteleşdirilen edaralar») arkaly adam 
söwdasynyň pidalaryna goldaw we ýardam bermek 
boýunça ýöriteleşdirilen edaralaryň döredilmegi we bu 
pudakda  adam söwdasyna garşy göreş (madda 11) 
işini alyp barýan jemgyýetçilik birleşiklerini  şu işe 
çekmek we ýöriteleşdirilen edaralaryň esasy 
funksiýalary (madda 12), adam söwdasynyň 
pidalaryna maglumatyň, lukmançylyk, psihologiki, 
hukuk we özge kömekleri bermek we wagtlaýyn 
ýaşamaklary üçin düşelge bilen üpjün etmek  
şekillendirilen. 
Bu kanunyň «Adam söwdasynyň pidalaryna kömek» 
atly  5-nji bölümi adam söwdasynyň pidalarynyň 
durmuş taýdan reabilitasiýasyna degişli tertip-düzgüni, 
şol sanda hukuk meseleleri boýunça kömek bermegiň, 
lukmançylyk psihologiki we hünärmençilikli 
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reabilitasiýanyň (madda 13) düzgün-tertibini 
şekillendirýär. Adam söwdasynyň pidalary bolan 
çagalara ýardam bermegiň tertip düzgüni aýratyn 
kesgitlenen:  hökmany suratda olar barasynda  
hemaýat berýän, hossarlyk edýän edaralara habar 
bermek we olary ulylardan aýratyn  gaçybatalga bilen 
üpjün etmek, bilim alar ýaly okuw mekdeplerine 
gatnamaga mümkinçilik döretmek. Bu kanunda adam 
söwdasynyň pidalarynyň goragyny üpjün etmeklige 
niýetlenen çäreler beýan edilýär ( madda 15):  sorag-
jogap gulluklaryndaky  pidalar barasyndaky 
maglumatyň elýeterliligini aýyrmak ( operatiw derňew- 
gözleg işleriniň ýolbaşçysynyň  kararlary esasynda); 
pida barasynda onuň janyna we saglygyna we onuň  
ýakyn garyndaşlaryna howp salyp biljek haýsy-da 
bolsa maglumatyň ýaýradylmagyny gadagan etmek; 
hakyky howp abanýan ýagdaýynda pida familiýasyny, 
adyny we atasynyň adyny üýtgetmek hukugyndan 
Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan  kesgitlenen 
tertipde peýdalanyp biler; howpsuzlyk çäreleri 
barasyndaky maglumaty, şeýle hem deslapky derňew 
işlerin dogrusyndaky maglumaty hem jenaýat işine 
gatnaşýanlaryň howpsuzlyk çäreleleri barasyndaky 
maglumaty aýan etmek gadagan edilýar; wezipeli 
adamlaryň, yerlerdäki ýerine ýetiriji hökümetiň, 
jemgyýetçilik birleşikleriniňn işgärleriniň adam 
söwdasynyň pidalary barasyndaky gizlin maglumaty 
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ýaýanlygy üçin we olara kömek bermänligi üçin 
jogapkärçiligi barasynda nygtap aýdylýar. 16-njy 
madda adam söwdasynyň pidalaryna berilýän döwlet 
kepillerin şekillendirýär: adam söwdasynyň pidalaryna 
degiňlilikde , eger olar  derňew we sorag işlerinde  
hyzmatdaşlyk eden ýagdaýynda üpjün edilýän 
howpsyzlyk çäreleri; ýurtda adam söwdasynyň 
pidalary bolan daşary ýurtly raýatlara, ýa-da  raýatsyz 
şahslara, ýa bolmasa şaýatlara, ýa hukuk goraýjy 
edaralara ýardam berýänlere wagtlaýyn  ýaşar ýaly ýer 
bermek; adam söwdasynyň pidasy adam söwdasy 
bilen meşgullanýanlar tarapyndan bilgeşleýin 
küşgürilenligi netijesinde  administratiw tertip-
düzgünleri bozanlygy üçin  jogapkärçilikden 
boşadylýar. 17-nji madda  Türkmenistanyň daşary 
ýurtlarda hereket edýän diplomatik wekilçilikleriniň we 
konsullyk edaralarynyň adam söwdasynyň pidalaryna 
ýardam bermek  we olaryň goragyny üpjün etmek 
boýunça  jogapkärçiliklerini şekillendirýär. 

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň jenaýat kodeksne 
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek we onuň täze 
neşirini tassyklamak barada » (2010-njy ýylyň maý 
aýynyň 10-daky (№ 104-IV) kanuny tarapyndan adam 
söwdasyna degişlilikde üýtgetmeler girizildi:    
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Türkmenistanyň jenaýat kodeksi  
1291-nji madda:  Adam söwdasy  
(1) Adam söwdasy, ýagny adamy ekspluatirlemek 
maksady bilen ony satmak-satyn almak ýa-da ony 
ýygnamak, äkitmek,  bukup saklamak ýa-da başga 
bir adama bermek dört ýyldan on ýyla çenli 
azatlykdan mahrum edilýär.   
(2) Şol bir emel aşakdaky ýagdaýlarda amala 
aşyrylan bolsa: 
а) iki ýa-da ondan hem köp adama degişlilikde;   
b) günäkere degişlilikde, görnetin kämillik ýaşyna 
ýetmedik adama degişlilikde;    
ç) gulluk borçlarynyndan peýdalanylan bolsa; 
d) ogurlananyň Türkmenistanyň döwlet serhetiniň 
daşyna bikanun äkidilmegi ýa-da Türkmenistanyň 
döwlet serhediniň daşynda bikanun saklanmagy 
bilen bagly bolsa;   
e) güýç ulanylsa, ýa-da güýç ulanmak haýbaty 
atylsa;  
i) ogurlananyň iç goşlaryny ( içki organlaryny) ýa-da 
dokumalaryny başga adama geçirmek  
(transplantasiýa) maksady bilen çykarylyp alynan 
bolsa, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan 
mahrum etmek jezasy berilýär.   
(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji bölümlerinde 
görkezilen emeller:   
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а) eger- şeýle etmek ejir çekeniň tötänleýin ölmegine 
ýa-da onuň saglygyna agyr zeper ýetirilmegine alyp 
barsa; 
b) eger-de birnäçe adamyň janyna ýa-da saglygyna 
howp salyjy usul arkaly amala aşyrylan bolsa;   
ç) jenaýat topary ýa-da jenaýatçylar bileleşigi 
tarapyndan amala aşyrylan bolsa;   
on bäş ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan 
mahrum etmek jezasy berilýär.   
  

 
Bellik  
1. Şu maddanyň birinji bölüminiň we ikinji bölüminiň 
«а» bendinde görkezilen işi eden adam jebir çekeni 
meýletin boşatsa we ýüz beren jenaýatyň açylmagyna 
kömek etse, onuň eden hereketlrinde başga jenaýatyň 
alamatlary bolmadyk ýagdaýynda, ol jenaýat 
jogapkärçiliginden boşadylýar.      
2. Şu maddada adamyň ekspluatirlenmegi diýip onuň 
başga adamlar tarapyndan jelepçilik bilen 
meşgullandyrmak  we seksual ekspluatasiýanyň başga 
görnüşlerinde, gulçulyk zähmetinde (hyzmatlarda), 
erksiz-ygtyýarsyz ýagdaýda, tabynlykda saklamak 
maksady bilen ulanylmagyna aýdylýar. 
Döwletleriň hemmesiniň jenaýat kanunçylygynda dürli  
jenaýatlar nazarda tutulyp, olar köplenç adam 
söwdasy bilen bagly bolýar, emma şeýle hem bolsa 
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olar jenaýatlaryň aýry-başga özbaşdak görnüşleri 
hökmünde hasaplanylýar. Уголовное 
законодательство Türkmenistanyň jenaýat 
kanunçylygyna şuňa meňzeş jenaýatlar  hem goşulýar: 
126-njy madda (adam ogurlanmasy), 127-nji madda ( 
hakyky jynsy gatnaşyklara girmek maksady bilen aýal 
maşgalanyň ogurlanmasy),129-njy madda (kanuny 
esas bolmazdan azatlykdan mahrum etmek),134-nji 
madda (zorlama, namysa degme), 135-nji madda  
(beçebazlyk), 136-njy madda ( jynsy talaplary 
ahlaksyzlyk görnüşlerde kanagatlandyrma), 137-nji 
madda ( bir şahsy zop bilen jynsy gatnaşyklara 
girmäge mejbur etme), 138-nji madda (jelepçilik bilen 
meşgullanma),  139-njy madda (jelepçilik bilen 
mgullanmaga baş goşdurmak), 140-njy madda (Ahlak 
taýdan bozuklyk  we jelepçilik bilen meşgullanmak üçin 
ýaramazlaryň ýörite üýşýän ýerlerini döretmek we 
saklamak), 141-nji madda (adamlary duşuşdyrmaklyk 
bilen meşgullanmak),142-nji madda (jelepçilik edýän 
biriniň hasabyna ýaşamak), 143-nji madda ( 16 ýaşyna 
ýetmedik şahs bilen jynsy gatnaşykda bolmak).  
Türkmenistanyň jenaýat kodeksinde adam 
söwdasynyň pidalaryna degişlilikde amala aşyrylýan 
fiziki we ahlak ezýetleri ýetirilemegi üçin adam 
söwdasynyň pidalaryna degişlilikde ýygy-ýygydan 
amala aşyrylýan  jenaýatlaryň görnüşleri boýunça 
jenaýat jogapkärçiligini nazarda tutýan normalar bar: 
 Janyna kast etmeklige ýykgyn etmek we  janyna 

kast etmeklige  itermek (JK-ň 106-njy maddasy) 
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 Saglyga bilkastlaýyn agyr zeper ýetirmek (JK-ň 
107-niy maddasy) 

 Saglyga bilkastlaýyn orta derejeli agyrlykda 
zeper ýetirmek (JK-ň 108-njy maddasy) 

 Urup-ýençmek (JK-ň 112 -njy maddasy) 
 Gynama (JK-ň 113-nji maddasy) 
 Ölüm howpuny salyp, gorkuzmak, ýa bolmasa 

saglyga agyr zeper ýetirmek (JK-ň 116-njy 
maddasy) 

Mundan başga-da, Türkmenistanyň jenaýat kodeksi 
adam söwdasy amala aşyrylanda kanuna garşy 
hereketler üçin jogapkarçilige çekmekligii nazarda 
tutýar:  
 Resminamalaryň, ştamplaryň, möhürleriň ýa-da 

blanklaryň ogurlanyp alynmagy, ýa bolmasa 
zaya edilmegi (JK-ň 217-nji maddasy) 

 Resminamalaryň, ştamplaryň, möhürleriň, 
blanklaryň galplaşdyrylmagy, öndürilmegi ýa-da 
galplaşdyrylan resminamadan peýdalanmak 
(JK-ň 218-nji maddasy) 

 Bikanun ýollar bilen alynan pul serişdeleriniň, ýa 
bolmasa  başga mülkiň  kanunlaşdyrylmagy (JK-
ň  242-nji maddasy)  

 
Türkmenistanyň «Migrasiýa baradaky» kanuny  

Girmek, çykyp gitmek we ýaşamak meseleleri 
Türkmenistanyň «Migrasiýa baradaky» (07.12.2005) 
kanuny tarapyndan kadalaşdyrylýar  
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Bu kanunyň 25-nji maddasy daşary döwletleriň 
raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk şahslaryň zahmet 
migrasiýasyynyň tertip düzgünine laýyklykda   
Türkmenistanyň çaginde  bolmak şertleri barasynda 
belläp geçýär. Türkmenistanyň raýatynyň daşary 
ýurdyň çäginde bolup ýörkä adam söwdasynyň pidasy 
bolmagy, ýa-da gülçuluga düşmegi barasynda 
howatyrlanmalar bar bolan ýagdaýynda (32-nji madda, 
9-njy bent), şeýle hem eger ol öň daşary ýurtlarda 
bolanda bolýan ýurdunyň kanunyny bozan 
ýagdaýynda(32-nji madda, 10-njy bent),  bu onuň  
daşary ýurda  gitmegine we pasport almagyna 
degişlilikde wagtlaýyn çäklendirme girizmek üçin 
sebäp bolup biler.  
Bu kanunyň 49-njy maddasy degişli kakar alynmazdan  
daşary ýurtlaryň raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk 
şahslary myhman almak, Türkmenistanyň çäginde 
bikanun bolup ýören ýuridiki we fiziki şahslary işe 
almak we hasaba almak hem ýardam bermek üçin 
jogapkärçilige çekilmegi nazarda tutýar. 
Kanunyň 50-nji maddasy (1-njy bent) Статья 50 
(пункт 1) daşary ýurtlaryň raýatlarynyň, raýatlygy 
bolmadyk şahslaryň Türkmenistanyň çäginde 
boolmak, ýa bolmasa Türkmenistanyň çäginden 
üstaşyr geçmek düzdün-tertibini                     
bozandyklary üçin jogapkärçilige çekilýändigi 
dogrusynda düşündirilýär. 
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Daşary ýurtlaryň raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk 
şahslaryň Türkmenistanyň çägine gelip ygtyýarly bolan 
döwlet edarasyndan degişli rugsatnamasy bolmazdan 
işleýän bolsa onuň jogapkärçiligi, Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda jerime salynmaga aý-da 
Türkmenistanyň çäginden administratiw taýdan 
çykarylma degişli,  (2-nji bent).  
51-nji madda Türkmenistanyň çäginde daşary 
ýurtlaryň raýatlary, raýatlygy bolmadyk şahslary kabul 
edip Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 
Türkmenistanda bolmak we Türkmenistanyň çäginden 
üstaşyr geçmek şertlerini berjaý etmek, olary hasaba 
almak , resminamalaryna seretmek we  wizalarynyň 
möhletlerini uzaltmak , şeýle hem olaryň ýürduň 
çäginde  ýaşamagy rugsat berýän ygtyýarnamalany 
taýýarlap bermek we  olaryň ýaşaýan ýerlerini 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykd üýtgetmek 
işlerine degişlilikde borçnamalaryny berjaý etmedik 
ýagdaýlarynda kärhanalaryň, edaralaryň we 
guramalaryň wezipeli adamlaryň jogapkärçiligi göz 
öňünde tutulan. 
53-nji madda (geçiriji adam) Türkmenistanyň çägine 
degişli rugsady bolmazdan daşary ýurtlaryň 
raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk şahslaryň gelmegine 
degişli çäreleri nazarda tutýar. Döwletiň ygtyýarly  
edaralary daşary ýurtlaryň raýatlarynyň, raýatlygy 
bolmadyk şahslaryň öz hasabyna, serişdeleriniň 
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bolmadyk ýagdaýynda-geçirijiniň hasabyna 
Türkmenistanyň çäginden  çykmagyny üpjün etmäge 
borçlydyrlar. Eger olaryň dessine çykyp gitmegi 
mümkin biolmasa, ýa-da kyjnçylykly bolsa, onda olaryň  
belli bir ýerde bolmagy kesgitlenilýär we munuň bilen 
bagly çykdajylary  geçiriji ňz boýnuna alýar. 
Türkmenistanyň çägine daşary ýurtlaryň raýatlarynyň, 
raýatlygy bolmadyk şahslaryň Türkmenistanyň çägine 
gelmegini üpjün eden geçiriji şu kanunyň 6-njy we 7-nji 
maddalary tarapyndan kesgitlenen ýürda girmek 
şertlerini bozan ýagdaýynda Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekilýär.  
Migrantlaryň ýürdyň çägine bikanun girmek pudagyny 
gözden geçirsek, onda jenaýatyň obýektiw tarapy ulag 
serişdeleri we galplaşdyrylan resminamalar, ýaşaýyş 
jaý, ýa bolmasa başga bir  otag  bilen üpjün etmek, 
şeýle hem daşary ýurtlaryň raýatlaryna, raýatlygy 
bolmadyk şahslara ýurda bikanun girmekde, ýurtdan 
çykmakda, ýurduň çäginde bir ýerden başga bir ýere  
göçmekde islendik hyzmatlar ýetirmek arkaly bikanun 
migrasiýany guramaçylaşdyrmakdan ybaratdyr. 

Bikanun migrasiýany guramaçylaşdyrmak obýektiw 
tarapdan  aşakda sanalyp geçilen  hereketleriň 
Türkmenistanyň raýatlaryna, daşary ýurtlaryň 
raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk şahslara degişlilikde 
amala aşyrylmagyndan ybarat: 
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1. ulag serişdeleri bilen üpjin etmek;  
2. galp resminamalar bilen üpjin etmek;   
3. ýaşaýyş ýa-da başga bir jaý bilen üpjin etmek;    
4. bikanun girmäge, çykmaga, Türkmenistanyň 

çäginde hereket etmek üçin beýleki hyzmatlar 
bilen üpjin etmek.    

 

 
 

Adam söwdasynyň pidalaryna, özleriniň pidadygyny 
subut etmek aňsat däldir, we şeýle topardaky adamlar 
üçin göz öňünde tutulan kepillendirilen 
mümkinçiliklerden peýdalanmakda olar kynçylyklara 
duçar bolup bilerler : wagtlaýyn ýaşamak rugsadyny, 
lukmançylyk kömegini we ýaşamaga jaý hem-de gorag  
almak we ş.m. 

Birleşen Milletler Guramasynyň transmilli 
guramaçylykly jenaýata garşy Konwensiýasyna 

goşmaça,  adam söwdasynyň, esasan hem 
zenanlara we çagalara degişlilikde, öňüni almak 
hem-de ony ýok etmek we oňa degişlilikde jeza 

bermek  hakyndaky Protokoly 
  (Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji noýabr 

Adam söwdasynyň pidalarynyň we 
bikanun getirilen migrantlaryň hukuk 

ýagdaýy 
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aýndaky  55/25 belgili  jarnamasy tarapyndan kabul 
edildi.) 

7-nji madda. Kabul edýän ýurtlarda adam 
söwdasynyň pidalarynyň hukuk ýagdaýy.  
1. Şu Protokolyň 6-njy maddasyna laýyklykda 
görülýän çärelere goşmaça her bir agza döwlet 
adam söwdasynyň pidalary bolan adamlara  degişli 
ýagdaýlarda onuň çäginde wagtlaýyn, ýa bolmasa 
hemişelik esasda galmagyny  mümkin edýän 
kanunçylykly, ýa-da özge çäreleri kabul etmek 
mümkinçiligine  seredýär.   
2. Şu maddanyň 1-nji bendinde bar bolan  düzgün-
tertibiň berjaý edilmeginde herbir agza döwlet 
ynsanperwerlik nukdaýnazarlsry hasäaba alýar we 
duýgydaşlyk bildirýär. 

   

Protokol adam söwdasynyň pidalaryna  ýardam we 
goldaw bermegi nazarda tutýan hem bolsa,  pidanyň 
hukuk ýagdaýyny kesgitlemekde ulanyp boljak anyk 
edilmeli işler (prosedura) berilmändir. Şular ýaly 
proseduranyň işlenilip düzülmegi we durmuşa 
geçirilmegi  döwletlriň her birisiniň hukuk goraýjy 
edaralary tarapyndan halkara kadalara (normalara) we 
milli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda amala 
aşyrylmalydyr.  
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Kä halatlarda adam söwdasynyň pidalary özleriniň 
hakykatdan hem adam söwdasynyň pidalary bolup 
durýandygyny subut etmäge mümkinçilik tapylmazdan 
öň ýurtdan çykarylma (deportasiýa) howpy bilen 
ýüzbe-ýüz bolýarlar.  



53 
 

 

Birleşen Milletler Guramasynyň transmilli 
guramaçylykly jenaýata garşy Konwensiýasyna 

goşmaça,  adam söwdasynyň, esasan hem zenanlara 
we çagalara degişlilikde, öňüni almak hem-de ony 

ýok etmek we oňa degişlilikde jeza bermek  
hakyndaky Protokoly 

 (Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji noýabr 
aýyndaky  55/25 belgili  jarnamasy tarapyndan kabul 

edilen.) 

8-nji madda. Adam söwdasynyň pidalarynyň öz 
watanlaryna gaýdyp barmagy 
1. Adam söwdasynyň pidasyny kabul edýän tarap bolup 
çykyş edýän agza döwletiň çägine baryp giren 
pursatynda  başga agza döwlet özüniň raýaty bolan ýa-da 
onuň çäginde hemişelik esasda ýaşamaga rugsady bar 
bolan ýagdaýynda bu şahsyň watanyna gaýdyp 
barmagyna ýardam berýär we şeýle şahsyň 
howpsuzlygyny üpjün etmeklige degişli meseleleri dogry-
düzüw hasaba almak bilen hiç hili esas we delil 
bolmazdan ony uzak garaşdyrman kabul edýär.... 

3. Kabul edýän agza – döwletiň haýyşy esasynda ýüz 
tutulýan agza-döwlet hiç hili esas we delil bolmazdan köp 
garaşdyrman adam söwdasynyň pidasy bolan şol şahsyň 
öz raýaty bolup durýandygyny, ýa-da ýokdugyny, hem 
ony kabul eden agza döwletiň çägine baryp giren 
pursatynda onuň hemişelik esasda onuň çäginde ýaşama 
hukugynyň bolandygyny, ýa-da ýokdugyny anyklaýar… 
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Bikanun getirilen migrantlara gezek gelenden  bolsa, 
bu olaryň jenaýat yzarlamalaryna sezewar bolup 
bilmegini aňladýar. Migrantlaryň bikanun getirilmegine 
garşy Protokol hem  migrasiýa degişlilikde aslyýetinde  
hiç hili kriminalisasiýany (jenaýaty) nazarda tutmaýar. 
Muňa degişlilikde Protokolyň 5-nji maddasynda, 
migrantlaryň özleriniň bikanun getirilendigi üçin, ýagny 
diňe olaryň  bikanun getirilendigine baglylykda jenaýat 
edenlikde aýyplanyp,  jogapkärçilige  çekilmelidäldigi 
barasynda aýdylýar.  

 
Adam söwdasynyň pidasyna özüne we onuň 
garyndlaryna we ýakyn hossarlaryna degişlilikde 
howpsuzlyk çareleriň görülip boljakdygy barasynda 
düşündirmek  arkaly  olarda adam söwdasyny amala 
yranlardan gormaklyga esaslanyp dörän 
howatyrlanmalardan üstün çykyp bolar. 
Adam söwdasynyň pidalaryna degişlilikde bir 
wagtda bir ýa-da birnäçe howpsyzlyk çärelerini 
ulanylyp bolýar, olar aşakdakylardan ybarat  

Jenaýat kazyýet iş ýörediş işlerinde adam 
söwdasynyň pidalarynyň we bikanun 

getirilen migrantlaryň goramagyny üpjün 
etmek boýunça çäreler   
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 şahsy gorag, ýaşaýan ýeriniň emläginiň goragy;   
 goralýan şahsyýet baradaky maglumatlaryň 

gizlinligini üpjin etmek;    
 ýaşamak üçin başga ýere göçürmek;    
 resminamalary çalyşmak;         
 daşky keşbini üýtgetmek;          
 işleýän (gulluk edýän) ýa-da okaýan ýerini 

üýtgetmek;    
 wagtlaýyn howpsyz ýerde ýerleşdirmek;   
 tussaglykda saklanylýan, ýa bolmasa  jeza 

berilip, azatlykdan mahrum bolup, 
tussaghanalarda saklanylýan, şol sanda  
tussaglykda saklanylýan , ýa-da  jezasyny 
çekýän bir ýerdinden bga bir ýere geçirilýän 
gorag bilen üpjün edilýän şahsa degişlilikde 
howpsuzlygyň goşmaça çäreleriniň ulanylmak. 

Ejir çekenleri wagtlaýyn ýerleşdirmek üçin  howpsuz 
ýer diýlip  jemgyýetçilik guramalar tarapyndan guralan 
düşelgeler we  ýöriteleşdirilen krizis merkezleri 
hasaplanýar. 
Jenaýat iş alyp barmalarynda  adalatlyga 
elýeterligiň umumy ýörelgeleri.  
Adam söwdasyndan ejir çekenler jenaýat iş alyp 
barylýan döwründe ekspluatirlemeklige 
gatnaşmaklykda güman edilýän adamlara degişlilikde 
şaýat hökmünde görkezme bermek barada karara 
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gelinmänkä howpsuzlyk meseleleri boýunça we 
jenaýat işiniň alynyp barylyşy barasynda doly 
maglumatlary almaga hukuklary bardyr. 
Adam söwdasyny edenlere degişlilikde jenaýat işini 
gozgamalymy ýa-da gozgamaly dälmi diýen netijä 
gelinmeginden öň, adam söwdasynyň pidalary bolan 
adamlar «dikeldiş döwrüne» bolan hukuklary bardyr.  
Hukuk goraýjy edaralaryň işgäriniň görkezme 
ýygnamagy hiç bir ýagdaýda, eger bu ýagdaý pidanyň 
has gowy bähbidini kanagatlandyrmaýan bolsa, 
maşgalanyň birikmegini ýa-da pidanyň özüniň asyl 
ýurdyna dolanyp barmagyny ýa-da oňa päsgelçilik 
bermeli däldir.    
Derňew geçirilýän, kazyýet tarapyndan yzarlama 
döwründe, şeýle hem kazyýetde işe seredilýän 
wagtynda mümkin boldugyça pidanyň çak edilýän 
jenaýatçy bilen gönüden-göni gatnaşykda 
bolmagyndan gaçmak gerek. 

Hukuk goraýjy edaralary adam söwdasynyň pidasyna 
hukuk meseleleri boýunça gerek bolan wekilýetiniň 
bolmagyny üpjün etmeli, we eger gerek bolsa 
geçirilýän derňew-prosesual işleriniň we tanyşmak 
üçin gerek bolan resminamalarynyň onuň ene diline 
terjime edilmegini üpjin etmeli.  
Görkezme bermäge razy bolan adam söwdasynyň 
pidalary we bikanun getirilen migrantlary olara we 
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olaryň maşgala agzalaryna barmaly, üstaşyr geçmeli 
we gelip çykan ýurtlarynda howpsyzlygy kepillendirýän 
goragyň ýörite çäreleri içeri işler ministrligi we beýleki 
hukuk goraýjy edaralary tarapyndan çäreler, şol sanda 
halkara hyzmatdaşlyk çäreleri üpjin etmeli. Aşakda 
adam söwdasynyň pidalaryny we bikanun getirilen 
migrantlary gorag bilen üpjin edýän halkara 
Konwensiýalaryndaky bar bolan maddalar görkezilen.    
Adam söwdasyndan ejir çekenler jenaýat iş alyp 
barylýan döwründe ekspluatirlemeklige 
gatnaşmaklykda güman edilýän adamlara degişlilikde 
şaýat hökmünde görkezme bermek barada karara 
gelinmänkä howpsuzlyk meseleleri boýunça we 
jenaýat işiniň alynyp barylyşy barasynda doly 
maglumatlary almaga hukuklary bardyr. 
Adam söwdasyny edenlere degişlilikde jenaýat işini 
gozgamalymy ýa-da gozgamaly dälmi diýen netijä 
gelinmeginden öň, adam söwdasynyň pidalary bolan 
adamlar «dikeldiş döwrüne» bolan hukuklary bardyr.  
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Birleşen Milletler Guramasynyň transmilli 
guramaçylykly jenaýata garşy Konwensiýasyna 

goşmaça,  adam söwdasynyň, esasan hem 
zenanlara we çagalara degişlilikde, öňüni almak 
hem-de ony ýok etmek we oňa degişlilikde jeza 

bermek  hakyndaky Protokoly   
(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji noýabr 

aýyndaky  55/25 belgili  jarnamasy tarapyndan kabul 
edildi.) 

6-njy madda. Asdam söwdasynyň pidalaryna 
ýardam we olaryň goragy  
1. Degişli ýagdaýlarda we bolup biläýjek möçberde 
her bir agza – döwlet özüniň içki kanunçylygyna 
laýyklykda adam söwdasynyň pidalarynyň şahsy 
durmuşynyň hem şol pidalaryň özleriniň goragyny, 
şol sanda başga zatlar bilen bir hatarda, işi gizlin 
alyp barmak arkaly üpjin edýär.   
2. Agza - döwletleriň hersi özüniň içki hukuk we 
adminstratiw ulgamynyň...adam söwdasynyň 
pidalary üçin aşakdaky mümkinçilikleriň berilmeginiň 
aladasyny edýär:    
a) alyp barylýan degişli kazyýet we administratiw 
işler barasyndaky maglumaty; 
b) goragy üpjün etmek hukuklaryna zyýan 
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ýetirmeýän, jenaýaty eden şahslaryň  jenaýat işine 
degişlilikde alynyp barylýan işiň degişli tapgyrlarynda  
şol şahslaryň pikirlerini we  howatyrlanmalaryny 
beýan edip, garap geçmäge mümkinçilik  berýän 
ýardam. 

3. Agza – döwletleriň hersi adam söwdasynyň 
pidalarynyň fiziki, psihologiki we durmuş taýdan 
reabilitasiýa edilmegine degişli çäreleri durmuşa 
geçirilmek, şol sanda, degişli ýagdaýlarda döwlete 
dahylly bolmadyk jemgyýetçilik guramalary bilen, 
beýleki degişli guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmegi 
we raýat jemgyýetiniň beýleki elementleri, hem, 
hususan-da, aşakdaky çäreler bilen üpjin etmek 
mümkinçiliklerine seredýär: 
а) zerur bolan düşelge bilen üpjün etmek; 
b) adam söwdasynyň pidalaryna degişli, aýratyn 
hem olaryň ýuridiki hukuklaryna degişli maslahat we 
maglumat kömegini olara düşnikli bolan dilde üpjün 
etmek; 
с) lukmançylyk, psihologiki we maddy kömegi 
ýetirmek;  
d) iş üpjünçiligi, bilim we hünär almak 
mümkinçiliklerini döretmek  
4. Agza - döwletleriň hersi  şu maddany ulananda 
adam söwdasynyň pidalarynyň ýaşyny, jynsyny we 
aýratyn talaplaryny, hususan hem çagalaryň aýratyn 
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talaplaryny, şol sanda degişli ýaşar ýaly ýeri, bilim 
almagy we alada etmegi hasaba alýar.  
5. Agza – döwletleriň hersi adam söwdasynyň 
pidalarynyň öz çäginde galýan döwründe fiziki 
taýdan howpsuzlygyny üpjin etmäge çalyşýar. 
6. Agza – döwletleriň hersi özüniň içerki hukuk 
ulgamynyň adam söwdasynyň pidalaryna ýetirilen 
zyýanyň öwezini doldurmagy mümkin edýän çäreler 
bilen üpjin etmeginiň aladasyny edýär. 

 
 
Bikanun getirilen immigrantlaryň hukuk ýagdaýynyň 
nähilidigine garamazdan  olaryň adam hukuklary we 
mertebeleri, olary tutýan hem anyklaýan, olary 
tussaglykda saklaýan, olary ýurtdan çykarýan we, 
degişli ýagdaýlarda olara gaçybatalga berýär adamlar 
tarapyndan goralmalydyr we atrykmaçlyk berilmelidir.   
Döwletler bikanun migrantlary (olaryň bosgun 
bolmadyk we mejbury göçürmeden  adam 
hukuklarynyň beýleki, gynamalary we gaty rehimsiz, 
adamkärçiliksiz ýa-da mertebesini peseldýän 
hereketler we jezalar, ýagdaýlary tarapyndan 
goralmadyk bolsalar) tussag astynda saklap we yzyna 
iberip bilýärler, emma olar bu hereketleri adam 
hukuklaryna hormat goýmak arkaly, şeýle hem 
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migrantlaryň adamçylyk mertebesini saklap we 
howpsyzlygyny saklamaga ýardam edip amala aşyryp 
bilerler.  

Ýer üsti, suw üsti we howa ýollary arkaly 
migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy 

transmilli guramaçylykly jenaýata garşy Birleşen 
Milletler Guramasynyň Konwensiýasyna 

goşmaça Protokol. 
(Baş Assambleýanyň 2000-nji ýylyň 15-nji 

noýabryndaky 55/25 belgili jarnamasy tarapyndan 
kabul edildi.)   

16-njy madda. Gorag we ýardam çäreleri. 
 
«1.Şu protokol amala aşyryllanda her bir agza – 
döwlet halkara kanunçylygy boýunça öz 
kanunçylygyna laýyklyklykda şu Protokolyň 6-njy 
maddasynda görkezilen ýagdaýlara duçar bolan 
şahslaryň hukuklaryny berjaý etmek we goramak 
üçin, şol sanda, eger gerek bolsa kanunçylyk 
ulgamynda-da, hemme degişli çäreleri, aýratyn hem, 
ýaşamaga bolan hukugy we gynamalara ýa-da 
gatnaşygyň aşa rehimsiz, ynsanperwersizlikli ýa-
da mertebesine degýän başga görnüşlerine sezewar 
bolmazlyk ýa-da jezalandyrylmazlyk hukugynyň 
üpjün bolmagynyň berjaý edilmelidigi barasynda 
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aýdylanlary durmuşa geçirýär.  

2. Agza – döwletleriň hersi migrantlara, şu 
protokolyň 6-njy maddasynda görkezilen etmişleriniň 
obýekti bolandygy sebäpli aýratyn şahslar ýa-da 
toparlar tarapyndahn görkeziljek  zulumydyr 
zorlugyndan goragy üpjün etmek boýunça degişli 
çäreleri amala aşyrýar. 

3. Agza – döwletleriň hersi migrantlara, şu 
protokolyň 6-njy maddasynda görkezilen etmişleriniň 
obýekti bolanlygy sebäpli jany we howpsyzlygy 
howply ýagdaýda goýulan bolsa degişli çäreleri 
berýär…» 

 

Каждое Государство-участник предоставляет 
надлежащую помощь мигрантам, жизнь или 
безопасность которых поставлены под угрозу по 
той причине, что они стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Протокола…» 
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Polisiýa bilen raýat jemgyýetiniň arasyndaky ýakyndan 
hyzmatdaşlyk adam söwdasynyň öňüni almakda, 
pidalary öz wagtynda ýüze çykarmakda we olary 
degişli gulluklara ibermekde möhüm ähmiýete eýedir. 
Şu hyzmatdaşlyk adam söwdasy barada 
maglumatlaryň alyş-çalyşygyny amala aşyrmakga, 
adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça ýörite  
wagyz ediş kampaniýalary we başga çäreleri 
geçirmekde ulanyp bolar.   

Onsoň hem, kömegiň köp görnüşleri (şol sanda 
psihologiki taýda kömek) jemgyýetçilik guramalary  
tarapyndan hukuk goraýjy edaralara we döwlet 
gurluşlaryna garanda has gowy amala aşyrýarlar. 
Hukuk goraýjy edaralaryň jemgyýetçilik guramalary 
bilen hyzmatdaşlygy haýsy-da bolsa bir sülçiniň ýa-da 
başlygyň “hoşniýetli islegi” bolup durman, eýsem şu iş 
boýunça derňew-prosesual işlerine jogapkär, ygtyýarly 
adamlaryň borçnamasyna goşulmaly we degişli 
ýagdaýda edaralaşdyrylmaly.     

Adam söwdasynyň öňüni almak we 
soňuna çykmak boýunça polisiýa bilen 

raýat jemgyýetiniň arasyndaky 
hyzmatdaşlyk  
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1. Adam söwdasyna garşy göreşmek meseleleri 

boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. 
BMG-ň neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna 
we jenaýata garşy edarasy, Nýu-Ýork, 2008.   

2. Adam söwdasyna garşy göreşmek meseleleri 
boýunça usulýet gollanmalarynyň toplumy. BMG-ň 
neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna we 
jenaýata garşy edarasy, Nýu-Ýork, 2007.    

3. Sebitde ekspluatasiýanyň we adam söwdasynyň 
pidalarynyň çeken zyýanynyň öwezini doldurmak 
ÝHHG, ÝHHG-ň DIAHB, Warşawa, 2009.    2009. 

4. Ýewropada adam söwdasynyň çaga-pidalarynyň 
hukuklaryny goramak babatynda maglumatnama, 
ÝUNISEF, Jenewa, 2006.   

5. Ilkinji kömegi bermek boýunça gollanma. Ilkinji 
bolup adam söwdasy işi bilen meşgullanýan 
hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň 
peýdalanmagy üçin.   BMG-ň neşe serişdeleriniň 
bikanun dolanşygyna we jenaýata garşy edarasy,   
adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça 
Global başlangyç.  . 

6. Günorta-Gündogar we Gündogar Ýewropada 
adam söwdasy: meseleler we perspektiwalar. 

GOŞMAÇA MAGLUMAT 
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Ýuridiki ylymlarynyň doktory K.B. Lewçenkonyň 
redaktorlyk etmekliginde, Kirowograd, 2007 ý.   

7. «Adam söwdasy we jenaýatçylykly ýollar bilen 
alynan girdejileri kanunlaşdyrmak» diýlen ylmy-
usulýet gollanmasy, ýuridiki ylymlarynyň kandidaty 
O.P. Lewçenkonyň redaktorlyk etmekliginde, 
Moskwa, 2009.     

8. «Adam söwdasynyň pidalarynya gönüden-göni 
ýardam» diýen migrasiýa boýunça halkara 
guramasynyň gollanmasy, Moskwa, 2010.    

9. Saskaýa B. Jenaýat iş ýörediş barada näme 
bilmek zerur : adam söwdasynyň pidalary üçin 
gollanma. adam söwdasynyň pidalary üçin 
maglumatlar ýygyndysy.     

10. Adam söwdasy: bolup biläýjek we çak edilýän 
pidalary anyklamak. Ýaşaýan salgylary boýunça 
ilat bilen hyzmatdaşlyk konsepsiýasyndan 
peýdalanýan polisiýanyň çemeleşmesi, ÝHHG,   
ОСВПД tarapyndan neşir eden makalalar 
toplumy, jilt 7, sah 105. 
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      HUKUK GORAÝJY EDARALARY TARAPYNDAN 

PIDALARY ANYKLAMAK BOÝUNÇA TEST-
SÖHBETDEŞLIK    

1. EDILEN HEREKET:           
 Ýygnalanmy?  Ýa-da        
 Äkidilenmi?   Ýa-da                            
 Berlenmi?  Ýa-da                                 
 Ýaşyrylanmy (gizlenildimi)? Ýa-da         
 Alynanmy?                                                      

 
 Eger-de soraglaryň birine HAWA diýip jogap 

berilen bolsa, USULLAR diýlen bölüme geçýäris.   

 Eger-de ÝOK diýip jogap berilen bolsa, bu ADAM 
SÖWDASYNYŇ PIDASY DÄLDIR.   

  2.  USULLAR 
 Mejbur edildimi? Ý-DA                  
 Gorkuzyldymy?  Ý-DA                    
 Mejburedildimi? Ý-DA          

GOŞMAÇA 1  
HUKUK GORAÝJY EDARALAR TARAPYNDAN 

PIDALARY ANYKLAMAK BOÝUNÇA TEST-
SÖHBETDEŞLIK 
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 Ogurlandymy?  Ý-DA                        
 Hilegärlige sezewar edildimi?  Ý-DA     
 Aldawa düşürildimi?  Ý-DA                       
 Wezipeden ýa-da gulluk ýagdaýyndan hyýanatly 

peýdalanmaklyga sezewar edildimi?                         

 Eger-de soraglaryň birine HAWA diýip jogap 
berilen bolsa, EKSPLUATIRLEME diýen bölüme 
geçýäris.   

 Eger-de hemme soraglara ÝOK diýip jogap berilen 
bolsa we pida-çaga bolsa, EKSPLUATIRLEME 
diýen bölüme geçýäris.     

 Eger-de hemme soraglara ÝOK diýip jogap berilen 
bolsa we pida-uly adam bolsa, onda   bu ADAM 
SÖWDASYNYŇ PIDASY DÄLDIR.   

    
 Fiziki zulum    
 Psihiki zulum     
 Jynsy gatnaşyklara girmeklige mejbur etmek     
 Adamy gorkuzmak   
 Hukuk goraýjy edaralaryň adyndan gorkuzmak   
 Maşgalasyny gorkuzmak   
 Ýalan wadalar/aldatmak  
 Erkin hereket etmegi gadagan etmek  
 Neşe serişdelerini we spirtli içgileri/ hödürlemek  
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 Neşe serişdelerini mejbury çekdirmek we spirtli 
içgileri içirmek  

 Lukman kömegini bermekden boýun gaçyrmak 
 Iýmit/suw bermekden boýun gaçyrmak 
 Şahsyýetiň resminamalarynyň elinden alynmagy 
 Ýol resminamalarynyň ellerinden alynmagy    
 Bergidarlyk  garaşlylygy 
 Kadalaşdyrylmadyk iş güni   
 Başgalar     

       EKSPLUATIRLEME (maksady)  

 Adam ekspluatasiýa sezewar edilipmi? ÝA-DA  
 Ony ekspluatirlemek niýeti bolupmy?    
 Ekspluatasiýa aşakdakylardan ybarat bolup biler: 
 Jelepçilik. ÝA-DA          
 Jynsy gatnaşyklara girizmek maksady bilen 

ekspluatirlemegiň (seksual ekspluatasiýanyň) 
başga görnüşleri, ÝA -DA 

 Mejbury işledilmek, ÝA-DA 
 Gulçylyk, ÝA-DA  
 Gulçylyga meňzeş beýleki däp-dessurlar (mysal 

üçin, mejbury harby gulluk), ÝA-DA            
 Erksiz-ygtyýarsyz  bendiçilik ýagdaý, ÝA-DA     
 Içgi organlaryň çykarylyp alynmagy, ÝA-DA         
 Mejbury ýagdaýda gedaýçylyk etdirmek, ÝA-DA    
 Mejbury ýagdaýda suragat enesi bolmak 
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1  Eger-de HAWA diýip jogap berilen bolsa, onda bu 
ADAM SÖWDASYNYŇ PIDASYDYR    Eger-de ÝOK 
diýip jogap berilen bolsa, onda bu ADAM 
SÖWDASYNYŇ PIDASY DÄLDIR          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  «Adam söwdasy: bolup biläýjek we çak edilýän pidalary anyklamak. 
Ýaşaýan salgylary boýunça ilat bilen hyzmatdaşlyk konsepsiýasyndan 
peýdalanýan polisiýanyň çemeleşmesi», ÝHHG,   ОСВПД 
tarapyndan neşir eden makalalar toplumy, jilt 7, sah 105. 
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№ Guramanyň ady   Habarlaşmak üçin 
maglumatlar   

1 
Aşgabat we 
Türkmenistanyň 
welaýatlarynyň 
çäginde hereket 
edýän HMG-ň 
wekilhanasynyň 
ýanyndaky adam 
söwdasyna garşy 
jemgyýetçilik 
guramalaryň ulgamy. 

+993 12 42 08 16  

+993 12 42 08 17 

2 
Adam söwdasyndan 
ejir çekenlere kömek 
bermek üçin 
ýöriteleşdirilen 
düşelge (şelter), 
Aşgabat şäheri   

+993 12 42 08 16  

+993 12 42 08 17 

GOŞMAÇA 2  
TÜRKMENISTANDA ADAM SÖWDASYNYŇ 

PIDALARYNA KÖMEK BERÝÄN GURAMALAR    
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3 
Adam söwdasyna 
garşy göreşmek 
boýunça 
«habarlaşmak üçin 
gyzgyn liniýa» 
telefonlary:  

 Aşgabat   ş. 

+993 12 46 35 14  

Türkmenabat  ş. 

+993 422 3 22 29 

 
 




