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АЛҒЫ СӨЗ 
 
Адам саудасы мемлекеттік шекаралар мен юрисдикциялардың шектерінен асып кететін 
ұйымдасқан қылмыстың ең қауіпті түрінің бірі болып табылады. Адам саудасымен күрес 
барлық тиісті тараптар тарабынан – қылмыстардың алдын алу, жәбірленушілерді қорғау, 
кінәлілерді сотпен қудалау және серіктестік қатынастарын орнату үшін – біртұтас 
тәсілдемені қолдануды, сонымен қатар күш біріктіру мен ынтымақтастықты, қажет етеді. 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу де дүниежүзілік қатер сипатына үсті – үстіне ие болып 
бара жатқан маңызды мәселе болып табылады: мигранттарды заңсыз елге әкелуме 
айналысатын тұлғалар үсті – үстіне ұйымдаса түсіп отыр және шекаралардан асып, барлық 
аймақтарды қамтитын қылмыстық тораптарды құруда. Пайда түсіруді көздеген қылмыс 
істеушілер мигранттарды заңсыз түрде шекаралардан асырады әрі олардың құрылықаралық 
тасымалын жасайды. Мұндай тораптар арқылы заңсыз елге әкелінген мигранттардың 
ахуалы – қатал қарым–қатынас жасау мен қанау тұрғысынан алып қарастырғанда – осал 
болып табылады, ал олардың қауіпсіздігіне және тіпті өміріне көптеген жайттарда қатер 
төндіріліп отырады.  
 
Осы Стандартты әрекет рәсімдері (СӘР) адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге 
әкелумен байланысты істерді жүргізуде құқық қорғау орындарына қолдау көрсету 
мақсатында Орталық Азия елдерінің үкіметтері мен Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі 
және қылмыс жөніндегі басқармасының (БҰҰ ЕҚБ) біріккен іс – әрекеті шеңберінде 
құрастырылған.  
 
Қылмыс істеушілерді соттау, адам саудасының құрбандарына келген зиянның орынын 
толтыру мен заңсыз елге әкелінген мигранттардың құқықтарын қорғау, сонымен бірге, 
мұндай қылмыстардың алдын алу егер тиісті қызметтердің қызметкерлері, ең алдымен – 
құқық қорғау орындарының, жеткілікті мөлшердегі ақпаратқа ие және бұл қылмыстарға 
қатысты жеткілікті мөлшерде кәсіби дағдыларға ие болса, тек сонда ғана мүмкін болады.  
Бұл процесте қылмыстарды тергеу міндеті маңызды рөл атқарады. Ол қылмыстар туралы 
оперативтік ақпарды жинау, қылмыстарды тиімді түрде тіркеу және уақтылы қылмыстық 
істі қозғауды қамтиды. Бұл, өз кезегінде, қылмыс істеушілерді сәтті түрде қудалаудың 
әлеуетін арттырады.   
 
Бұл міндеттерді атқаруда құқық қорғау орындарына озат практикалық әдістерді есепке ала 
құрастырылған материалдар айтарлықтай көмек бере алады. Бұл мәнмәтінде осы СӘР 
құқық қорғау орындарына арналған көмекші материал болып табылады, ол оларға адам 
саудасы және мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты істерді жүргізерде 
көмектеседі. Осы СӘР – қылмыс істеушілер, жәбірленушілер, осал мигранттар және құқық 
қорғау орындарымен оперативті жұмыс істеудің үлкен тәжірибесіне ие –  аталған салада 
қызмет ететін мамандар мен сарапшылар күшімен жинастырылған әрі топтастырылған 
ақпараттың үлкен көлемінің негізінде құрастырылған.  
 
Орталық Азия мемлекеттерінің құқық қорғау орындарына, қауіпсіз әрі әділетті қоғамды 
құруға бағытталған ортақ іс–шаралар негізінде, адам саудасы мен мигранттарды заңсыз 
елге әкелумен байланысты істерді жүргізуде аталған СӘР–ді басшылыққа алуға кеңес 
беріледі.  
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АЛҒЫШАРТТАР МЕН МАҚСАТ  
 
Құрамына Стандартты әрекет рәсімдері (СӘР) енетін бұл жинақ Еуропа Одағы мен 
Америка Құрама Штаттары тарабынан қаржыландырылып отырған «Үкіметтік емес 
ұйымдар (ҮЕҰ) әрі азаматтық қоғаммен ынтымақтаса отырып адам саудасының 
құрбандары мен заңсыз шетелден әкелінген мигранттарды, әсіресе әйелдер мен балаларды 
қорғау, сонымен бірге оларға көмек көрсету үшін қажет Орталық Азия республикаларының 
әлеуетін күшейту» жобасының шеңберінде құрастырылған. Жоба мақсаты ҮЕҰ  әрі 
азаматтық қоғамның  басқа да өкілдерімен ынтымақтаса отырып, адам саудасының 
құрбандары мен заңсыз шетелден әкелінген мигранттарды, әсіресе әйелдер мен балаларды 
табу мен қорғау, сонымен бірге оларға көмек көрсету саласындағы Орталық Азия 
мемлекеттерінің әлеуетін күшейту болып табылады. Бұл мақсаттарға негізінен келесі 
нәрселер арқылы қол жеткізілуі тиіс (1) адам саудасының құрбандары мен заңсыз елге 
әкелінген мигранттарды қорғауды қамтамасыз етуге қажет нормативтік – құқықтық 
құжаттарды құрастыруға көмектесу; (2) құрбандарды табу мен озат практикалық әдістерге 
оқыту жөнінен тренингтер өткізу жөніндегі құқық қорғау орындарының қызметкерлеріне 
арналған стандартты әрекет рәсімдерін құрастыру;  және (3) мемлекеттік орындар, ҮЕҰ мен 
басқа да мүдделі тараптар арасындағы тиімді серіктестік пен ынтымақтастықты жоспарлау.  
 
Бұл СӘР – де Орталық Азия  мемлекеттерінде, олардың өздерінің құқық қорғау жүйелерін 
есепке ала отырып, ахуалға бейімделе алатын кеңестер бар. Осы СӘР жобаны іс жүзіне 
асыруға қолдау көрсетіп жатқан Орталық Азия республикалары, ҮЕҰ, сарапшылар мен 
серіктестер арасында рәсімдерді құрастыру мен талқылап, қарастыру процесіне дем береді деп 
күтілуде, ал соңғы жайт құқық қорғау іс – әрекетінің бірлән минималдық стандарттарын және 
жетілдірілген басшылық ұстанымдарын қабылдауға апаруы тиіс. Әрі, ақыр аяғында, бұл СӘР 
адам саудасы және мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты істерді тергейтін не 
мұндай істерді тергеуге қолдау көрсететін құқық қорғау орындарының қызметкерлері үшін 
стандартты әрекет рәсімдерінің шеңберлерін қамтамасыз ететін болады.   
 
Халықаралық құқықтық негіз  
 

- Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің анықтамасы мен сипаттамасы 
- Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің арасындағы 

айырмашылықтарды түсіндіру.  
 

АДАМ САУДАСЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ  
Адам саудасының алдын алу мен жолын кесу туралы Хаттама (3.a – бап) 

 
Адам саудасы мынаны білдіреді: 
 
• басқа тұлғалардың жезөкшелігін қанау, жыныстық қанау,  еріксіз жұмыс істету,  құлдық 
не құлдыққа ұқсас әдет – ғұрыптар және дене мүшелерін кесіп алуды қамтитын қанау 
мақсатында,    
 
• күш көрсетем деп қорқыту не оны қолдану немесе мәжбүрлеу,  ұрлап әкету, алаяқтық, 
алдау, билікті не адам ахуалының осалдығын теріс пайдалану немесе басқа адамды 
бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін төлем не пайда түсіру түрінде оны параға сатып 
алу арқылы,  
 
• адамдарды азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не алуға келіп саятын әрекет.  
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МИГРАНТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ЕЛГЕ ӘКЕЛУДІҢ АНЫҚТАМАСЫ  
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы Хаттама (3.a – бап) 

 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу мынаны білдіреді:  
 
• тікелей қаржылық немесе басқа материалдық пайда алу мақсатында,  
 
• (қарастырылып отырған) тұлға оның азаматы болып табылмайтын немесе оның 
территориясында тұрақты түрде тұрмайтын қандай да болмасын бір мемлекетке,   
 
• басқа тұлғаның заңсыз кіруін қамтамасыз ету.  
 

 
 

 Адам саудасы  
Мигранттарды заңсыз елге әкелу 
(және олармен байланысты құқық 
бұзушылықтар)  

ІС – ӘРЕКЕТ адамдарды азғырып-көндіру, 
тасу, беру, жасыру не алу1.  

- қандай да болмасын бір [ 
Хаттамаға] Қатысушы – 
мемлекетке оның азаматы 
болып табылмайтын немесе 
оның территориясында 
тұрақты түрде тұрмайтын кез 
келген тұлғаның заңсыз түрде 
кіруін қамтамасыз ету;  

- онда заңды түрде болудың 
қажетті талаптарын 
сақтамастан, тиісті 
мемлекеттің азаматы болып 
табылмайтын не оның 
территориясында тұрақты 
түрде тұрмайтын қандай да 
болмасын бір тұлғаға бұл 
мемлекетте болуға келесі 
жолдар арқылы мүмкіншілік 
беру (і)  елге кіруге/шетелге 
кетуге арналған жалған 
құжатты не жеке басының 
куәлігін жасау және (ii) 
мұндай құжатты не кез келген 
басқа заңсыз болып 
есептелетін құралдарды алу, 
беру не оған ие болу.2 

                                                        
1  Адам саудасының алдын алу мен жолын кесу туралы, 3 – бап.  
2 Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы Хаттама, 3(a), 6(1)(a) әрі 6(1)(c) баптар; 6(1)(b) – бап талдаудан 
алынып тасталды, себебі оның бұл СӘР – дің мақсатына тікелей қатысы жоқ. (төменіректе қараңыз, 2 – Бөлім 
ескертпелері мен 11 – сілтеме).  
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ӘДІСІ 
АРҚЫЛЫ  
 

күш көрсетем деп қорқыту не 
оны қолдану немесе 
мәжбүрлеудің басқа түрлерін 
қолдану,  ұрлап әкету, 
алаяқтық, алдау, билікті не адам 
ахуалының осалдығын теріс 
пайдалану немесе басқа адамды 
бақылайтын тұлғаның келісімін 
алу үшін төлем не пайда түсіру 
түрінде оны параға сатып алу.3 

Мигранттарды заңсыз елге әкелу 
жайттарына қатысты қолдануға 
келмейді – лайықсыз деп есептелетін 
құралдарды пайдалану дерегінің 
болуы қажет емес,   
 
 

МАҚСАТ  қанау: ол ең аз дегенде, басқа 
тұлғалардың жезөкшелігін 
қанау немесе жыныстық 
қанаудың басқа түрлерін,  
еріксіз еңбекті,  құлдық не 
құлдыққа ұқсас әдет – 
ғұрыптарды,  еріксіздік 
ахуалын немесе дене мүшелерін 
кесіп алуды қамтиды. 4 

тікелей не жанама жолмен, 
қаржылық немесе басқа материалдық 
пайда табу5.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3   1 – сілтемені қараңыз. 
4  1 – сілтемені қараңыз.  
5  Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы Хаттама,, 3(1) әрі 6(1) баптар. 
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КІРІСПЕ 2 
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КІРІСПЕ  
 
 
Стандартты әрекет рәсімдері деген не?  
 
Осы Стандартты әрекет рәсімдері (СӘР) жинағы толық түрде бір құжатта – адам саудасы 
мен мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты қылмыстарға қатысы бар – барлық 
тиісті халықаралық–құқықтық құжаттарды, озат әдістерді, жарияланымдарды, құралдар 
және  әрекет рәсімдерін біріктіруге ұмтылыс болып табылады.  
 
Бұл СӘР келесілерге бағытталған тергеуді жүргізу үшін тергеушілерге көмек көрсетуге 
арналған:  
 
• Оперативті және тиімді құқық қорғау іс – әрекеті  
• Қылмыс істегені жайлы айып тағу  
•  Оларға айып тағылған соң  қылмыс істеушілерге қатысты шара қолдану  
• Адам саудасының құрбандарының қайталап әрі екінші рет құрбанға айналуын болдырмау    
• Құрбандарды / куәларды тиісті қорғау / көмек / ілтипат – қамқорлықпен қамтамасыз ету   
• Елге заңсыз әкелінген мигранттардың құқықтарын қорғау 
• Адам саудасының , қайталап істелінген адам саудасының және мигранттарды заңсыз елге 

әкелудің алдын алу жөніндегі тиісті шараларды қолдану   
 
Қысқасын  айтқанда, осы СӘР мақсаты – адам саудасымен байланысты қылмыстарды 
тергеу және олардың алдын алу мәселелерімен айналысатын тергеушілерге көмек көрсету 
болып табылады.  
 
Адам саудасымен күрестегі құқық қорғау орындарының рөлі   
 
Бұл процесте жауапкершілік пен есеп беру міндеттерін бөліп беруде ақтаңдақтардың 
болмауын қамтамасыз ету үшін, адам саудасымен және мигранттарды заңсыз елге әкелумен 
байланысты істерді жүргізудегі құқық қорғау орындарының рөлі барлық тиісті мүдделі 
тараптар үшін айқын да түсінікті болуы керек. Осымен байланысты,  құқық қорғау 
орындарының рөлі келесідей түрде анықталған:  
 
Құқық қорғау орындарының адам саудасымен күрестегі басты рөлі  
 

 Тәуекел тобындағы балалар мен ересектерді табу.  
 Әлеуетті құрбандарға олардың құқықтары  туралы ақпар беру.  
 Қандай да болмасын бір іс – әрекеттердегі қылмыстың құрамын анықтау және 

тергеу немесе адам саудасымен айналысатын тұлғаларды сотпен қудалау 
 Тиісті елдердің азаматтары болып табылмайтын әлеуетті құрбандарды 

иммиграциялық қызметтерге қайта бағыттау 
 Қолдау көрсету қызметтерін іздестіру және құрбандарды / әлеуетті құрбандарды – 

олар қауіпсіз үй–жаймен қамтамасыз етуде әрі медициналық, психологиялық, 
құқықтық  көмекті, білім беру мен еңбекке орналастыруды қоса алғанда әр түрлі  
қажеттіліктерді өтеуде көмек бере алатын –  
арнайы үкіметтік емес ұйымдарға қайта бағыттау  

 Иммиграциялық билік орындары және кез келген басқа тиісті тараптармен бірге 
жауап алуларды өткізу, оперативтік деректерді жинау, сонымен қатар, басқа идаралар 
және ұлттық / халықаралық құқық қорғау құрылымдарымен байланыс орнату   
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 Құрбандарды – сонымен бірге, оларға қолдау көрсететін қызметкерлер құрамын – 
қорғауды қамтамасыз ету  

 Құрбандарды – балаларды қоса алғанда – қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
иммиграциялық және шекаралық бақылау қызметтері, әлеуметтік қызметтер, 
қамқорлық ету орындары әрі ҮЕҰ – мен тығыз байланыста жұмыс істеу  

 Тергеудің, сот процесінің әр кезеңінде және олар біткеннен соң құрбандар мен 
олардың отбасыларының қауіпсіздігі мен аман – есендігіне ешнәрсе тарабынан 
қауіп төніп тұр ма әлде олай емес пе, осыны тұрақты түрде бағалап отыру    

 Орталық Азия мемлекеттерінде заңдардың сақталуын қамтамасыз ету  
 
Көздер.: Канаданың Корольдік салт атты полициясы. (2013ж.). Жиі түрде қойылатын сауалдар. 
(Royal Canadian Mounted Police. (2013). Frequently asked questions). Мына мекенжай арқылы 
таныса аласыздар: http://www.rcmp-grc.gc.ca/ht-tp/q-a-trafficking-traite-eng.htm#q10 

 
 
Құқық қорғау орындарының мигранттарды заңсыз елге әкелумен күрестегі басты 
рөлі  
 

Істелген қылмысты тергеу барысында:  
 
 Қауіпсіздік: мигранттардың өмірін, қауіпсіздігін және денсаулығын қорғау, 

оларды медициналық көмекпен, үй – жаймен, тамақпен әрі сумен қамтамасыз ету    
 Табу: мигранттарды оларды заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғалардан бөлу    
 Алдын ала тергеу : келесілер туралы ақпарат алу үшін жалпы сұрақтарды 

қолдану: көмек берудегі қажеттіліктері, тұлғасы, туған елі және таяуда болған 
оқиғалар    

 Жауап алу және куәгерлік түсініктемелерді жазып алу: егжей – тегжейлірек 
жауап алуға көшу   

 Ұстау:  егер тұтқындау үшін қажет минимальды талаптар қанағаттандырылған 
болса, онда мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғаларды ұстау 
және тінту   

 Айғақтар: барлық тиісті айғақтарды қылмыс орнында іздеу және алу әрі келер 
уақыттардағы алдын ала тергеуде пайдаланылуы мүмкін ақпаратты жинастыру   

 Бұқаралық ақпарат құралдары: ішкі заңнамаға сай түрде, құпиялылықты сақтау 
мен ақпаратты тарату қажеттілігі арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету  

 Бағалау: іздестіру жұмысының күшті әрі әлсіз тұстарын бағалау 
 

Алдын ала тергеуде:    
 
 Қауіпсіздік: мигранттардың, оларды заңсыз елге әкелумен айналысатын 

тұлғалардың және тергеуге қатысып жатқан барлық тұлғалардың өмірін қорғау әрі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оперативтік ақпараттың жабық көздерін қорғау.   

 Нысаналарды анықтау: қылмысты орындаушыларды анықтау 
 Айғақтар жию: сотпен қудалауға жәрдем беру үшін айғақтарды анықтау әрі  табу  
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Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелу – Орталық Азия мемлекеттерінде 
де кездесіп тұратын бүкіләлемдік құбылыс.  
 
Адам саудасы бүкіл әлемнің барлық түкпірінде болып жататын қылмыс болып табылады. 
Бұл қылмыс ұлттық деңгейде жасалады, сонымен бірге ол халықаралық  шекаралардан да 
аттап өтіп, бүкіл әлемде құқық қорғау орындары үшін көптеген қиыншылықтар тудырады. 
Адам саудасының алдын алу және онымен күресу белгілі бір күрделі мәселелермен ілесе 
жүреді, алайда, мұндай қылмыстардың есепке алынбай, жасырын жасалатын ауқымын 
есепке алғанда, адам саудагерлерін тауып, оларды жауапкершілікке тарту бұдан да күрделі 
мәселе болып саналады. Адам саудасының жайттарының көбінесе есепке алынбай 
қалатыны жәбірленушілердің – түсінікті себептер бойынша – тек сирек жайттарда ғана 
өздерін адам саудасының құрбандары деп санайтынымен байланысты. Олар өздерін құрбан 
санайтын жайттардың көпшілігінде олардың өздері құқық қорғау орындарымен 
байланыстарға баруға хал – күйі келмейтін ахуалда болады, себебі көбінесе олар қамауда 
ұсталады не тәни жарақаттары болады әрі денсаулығымен байланысты ауыр 
қиыншылықтары болады, не қорқады және өздеріне не өздерінің отбасыларының 
мүшелеріне қарсы бағытталуы мүмкін саудагерлердің қоқан – лоққыларынан үрейлене 
отырып құқық қорғау орындарымен ынтымақтасудан бойын аулақ ұстауды жөн көреді. 
Оның үстіне, адам саудасымен байланысты қылмыстар көбінесе есепке алынбаған күйі 
қалады, себебі құрбандар өздерін қате түрде қылмыстылардың сыбайластары деп қабылдай 
ма деп қауіптенуі мүмкін. Ақыр соңында, адам саудасының құрбандары бұрындары болған 
полициямен қарым – қатынастың ауыр тәжірибесінің не полицияның қызметіне қатысты 
тамыр жайып кеткен қате пікірдің себебінен құқық қорғау орындарынан қорқуы ықтимал.  
 
Адам саудасы негізінен жыныстық қанау мақсатында жасалған сауда ретінде қарастырылса 
да, шындығында ол әр түрлі пішінде көрініс береді. Адам саудасы әр түрлі мақсатты 
көздейді, олар, басқамен қатар, мәжбүрлендірілген еңбекті, құлдық халдегі еңбекті, 
коммерциялық мақсаттағы балаларды жыныстық қанауды, балалар бұған тартылатын секс-
туризмді, үй шаруашылығындағы еріксіз еңбекті, еріксіз түрде үйленуді, ересектерді 
жыныстық қанауды, қарыздарлық кіріптарлықты, мәжбүрлендірілген бала еңбегін, дене 
органдарын бөліп алуды және т.б. қамтиды.  
 
Құқық қорғау орындары адам саудагерлерін табу мен оларды қудалауда, оларды 
жауапкершілікке тартуда және қылмыстарды тергеу мен бұл сауданың құрбандарына көмек 
беруде шешуші рөл атқарады. Бұл міндет, әрине, оңай емес әрі оперативтік деректер ең аз 
деңгейде болып табылатын ахуалда тергеулерді мемлекеттік шекаралардың арғы бетінде 
жүргізудің қажеттілігіне орай одан сайын күрделене түсуі мүмкін. Оның үстіне, ұлттық 
қылмыстық заңнамада бұл салада құқық қорғау орындарына алдын алу жөніндегі және 
тиімді шараларды қолдануға жол ашатын ережелер  әрқашан бола бермейді. Егер, тіпті, 
адам саудасын қылмыс деп қарастыратын тиісті заңдар болған күннің өзінде, іс жүзінде 
дербес бір ғана қылмыс емес, саны бірнешеу болатын қылмыстардың жиынтығы болып 
табылатын адам саудасының сипаты тергеудің күрделілігін одан әрмен шиеленістіреді. 
Сондықтан, адам саудасының жолын кесу үшін құқық қорғау іс – әрекеті саласында іс-
шаралардың тұтастай бір кешенін іс жүзіне асыру керек, оның мысалы ретінде тергеулерді 
сәтті жүргізіп, адам саудагерлерін тауып әрі абақтыға қамап жүрген әлемнің әр түрлі 
елдеріндегі полиция органдарының іс – әрекеті атала алады.  
Адам саудасымен байланысты қылмыстардың беті – бұл қылмыстар көбінесе үлкен пайда 
әкелерін есепке алғанда – көптеген жайттарда кірістердің ізін аңди отырып ашыла алады. 
Өзінің табыстылығын дәлелдеген, бұл мәселені шешудің тағы бір тәсілі барлық деңгейде 
полицияның қызметкерлерінің кәсіби даярлығының деңгейін арттыруға келіп саяды, ол 



 

16 
 

оларға адам саудасының белгілерін сәтті тануға мүмкіндік береді. Ақыр соңында, осы СӘР 
– де ұлттық және халықаралық деңгейдегі идарааралық ынтымақтастықтың мәселелері 
қарастырылатын болады. Адам саудагерлерінің оп – оңай ғана өздерінің күштерін 
жұмылдырып, қылмысты істеу орнын көрші мемлекет аумағына көшіре алатынын есепке 
ала отырып, құқық қорғау орындарының – кейде қолында жеткілікті мөлшерде ресурстар 
болмаса да – тергеуге көмектесе алатын барлық идаралар мен ұйымдарды жұмыс барысына 
тартқаны және қолда бар ресурстарын адам саудасымен күрес үшін оңтайлы пайдаланғаны 
қажет. Бұл мәселеде құқық қорғау орындары ынтымақтаса алатын ұйымдар қатары 
үкіметтік емес ұйымдарды, бұқаралық ақпарат құралдарын, қылмыстың құрбандарына 
көмек беру жөніндегі органдар және т.б. қамтиды.   
 
Адам саудасына қатысты қылмыстарды тергеудегі қиыншылықтар адам саудагерлерін 
қудалаудағы қиыншылықтармен байланысты себептермен байланысып жатыр. Бұл ахуал 
лайықты түрде жинастырылған айғақтардың және ынтымақтаса жұмыс істеуге дайын 
куәгерлердің жеткіліксіздігі, аудармашының қызметінің болмауы, прокуратура мен сот 
орындарының қызметкерлерінің тиісті даярлығының болмауы, мысалы, мәселені тереңірек 
түсінуге және адам саудагерлеріне сәтті түрде айып тағуға жәрдемдесе алатын 
тренингтердің жүргізілмеуі себебінен одан сайын күрделене түсуі мүмкін. Барлық бұл 
мәселелер тиісті даярлық, ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету, ынтымақтастықты 
дамыту және барлық деңгейде үздіксіз түрдегі қолдау көрсетуді қамтамасыз ету арқылы 
шешіле алады. Осы СӘР–де Орталық Азия мемлекеттерінде – Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Тәжікстан мен Түрікменстанда – адам саудасымен күресте құқық қорғау 
орындары қолдана және іс жүзіне асыра алатын тиімді шаралар мен стратегиялар 
баяндалған. Адамдарды көшіп – қонуға итермелейтін көптеген себептердің арасынан өте 
кедей тұрмысты, білім алу мен жұмыс табу мүмкіндігінің болмауын, медициналық көмекке 
жеткілікті мөлшерде қол жеткізе алмауды, жыныстық белгісі бойынша алалауды, табиғи 
апаттар мен қақтығыстарды, сонымен бірге тұрғылықты жерін өмір сүру үшін қолайсыз 
ететін қоршаған орта ахуалының нашарлауын атап өтуге болады. Өзі мен отбасы мүшелері 
үшін берекелірек мекен іздеп үсті – үстіне көбірек адам бөтен жерге көшіп–қонуға 
ұмтылған сайын – кейде жұмыс табу мүмкіндігі болмауынан, ал кейде тым кедей 
тіршіліктен, табиғи апаттан не қудалаудан қаша отырып – оларға бұл істе жәрдем беретін 
қызмет түрлеріне де сұраныс пайда бола бастайды. Көшіп – қонуға ниеттенген адамдардың 
бәрінде бірдей ойын іс жүзіне асырудың заңды мүмкіндіктері бола бермейді. Мигранттарды 
заңсыз елге әкеле отырып, осыны қылмыс істеушілер пайда табу үшін қолданып кетеді. 
Мигранттарды заңсыз елге әкелудің себептерінің бірі шекаралардың болуы болып 
саналады; сонымен қатар, көшіп – қонуға ниеті бар тұлғалар саны әдетте шекарадан өтудің 
шектеулі мүмкіндіктерінен әлдеқайда басым түседі. Сонымен бірге, мемлекеттердің 
иммиграцияны бақылау мүмкіндіктері шектеулі болып табылады және миграциялық саясат 
көп жайттарда өзінің мақсатына жетпейді. Іс жүзінде әр ел отаны, транзит елі не апарылар 
елі ретінде не осының үшеуінің де рөлін ойнаушы мемлекет ретінде мигранттарды заңсыз 
елге әкелумен бетпе – бет ұшырасып отырады. 
 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуді заңсыз миграцияның кеңірек мәнмәтінінде қарастыруға 
болады. Әдетте, заңсыз елге әкелінетін тұлғалардың уәжінің заңсыз мигранттардың уәжінен 
айырмашылығы болмайды: олар өз тұрмыстарын және өз отбасыларының тұрмысын 
түзелтуді не қуғын – сүргіннен құтылуды қалайды. Өздерін заңсыз елге әкелумен 
айналысатын тұлға не тұлғаларға заңсыз елге әкелінген мигранттардың  қатынастары өте – 
мөте бір – бірінен ерекшеленеді; кей жайттарда заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлға – 
олардың өздері таңдаған жерге дейін мигранттардың жетуіне көмектесетін – қарапайым 
делдалдың рөлін атқарады. Ал тағы бір жайттарда, мигранттарды заңсыз елге әкелумен 
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айналысатын тұлға заңсыз елге әкелудің әр сатысын бақылап отырады, соның ішінде 
мигранттардың соңғы жеткізілу нүктесіндегі  жүрген – тұрған тіршілігін де. Көптеген 
жайттарда мигранттар сапар барысында қиын ахуалға тап болады және осының 
нәтижесінде қандай да болмасын бір нақты барам деген жеріне жете немесе үйіне орала  
алмайды. Ал кей жайттарда мигрант пен заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлға жол 
жүру мен апарылу орыны мәселелері жөнінде егжей – тегжейлі түрде келісіп алады.  
 
Көптеген мигранттар мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғалардың 
қатысуынсыз орын ауыстырып, көшіп – қонуға ниет білдіреді. Алайда, орын ауыстыруға 
қойылған шектеулерді айналып өту күрделене берген сайын әрі сапар барысында 
айналасындағы орта  үсті – үстіне бейтаныстана берген сайын, мигранттар  мигранттарды 
заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғалардың қызметін пайдалануға ниет етулері мүмкін. 
Мигрант өзін өзі үйренген ортадан неғұрлым тереңірек деңгейде қол үздім (мысалы, 
жергілікті тілді білмеу сапар барысында жатырқаушылықтың бір белгісі болып табылады) 
деп сезінген сайын, оның көмекке мұқтаждығы арта бермек.  
 
Заңсыз елге мигранттар әкелу және онымен байланысты іс – әрекетті қылмыстандыру 
заңсыз елге мигранттар әкелуден қаржылық не басқа заттай пайда түріндегі пайда табатын 
тұлғаларға ғана қатысты екенін атап көрсету маңызды. Мигранттарды заңсыз елге әкелуге 
қарсы бағытталған хаттамада мұндай қылмыстандыру коммерциялық емес себептер 
бойынша мигранттарды заңсыз елге әкелуге жәрдем беретін тұлғалар мен ұйымдарға – 
мысалы, отбасы мүшелері мен үкіметтік емес не діни топтар – қатысты болмауы керек 
екені атап көрсетілген.  
 
Орталық Азия мемлекеттеріне бағдар алған мигранттарды заңсыз елге әкелудің ағындары 
аймақтың тысынан, соның ішінде Оңтүстік Азия елдерінен, бастау алып жатқан болуы 
ықтимал. Алайда, заңсыз – соның ішінде аймақтың өз  аумағындағы мигранттарды заңсыз 
елге әкелу де бар – миграция да бар, ол әлі күнге дейін құжаттандырылған айғақтардың 
үлкен көлемімен расталмаған күйде қалып отыр.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 



 

19 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗ  3 





 

21 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗ  
 
Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелу – бұлар әр түрлі екі ұғым, олар құқық 
қорғау орындары тарабынан ерекше шараларды қолдануды талап етеді. Сонда да, біз адам 
саудасы және / не мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты іспен бетпе – бет 
ұшырасып қалғанда, көп жайттарда бұл екі ұғым арасындағы айырмашылық сырт 
қарағанда назарға тіпті шалынбайды деуге болады. Едәуір жайттарда заңсыз елге әкелінген 
мигранттар кейінірек адам саудасының құрбандарына айналады. Осының себебінен, әр 
құбылыс үшін арнайы пайдаланылатын кей анықтамалардың бар екеніне қарамастан, 
шындығында  қылмыстың бұл екі түрінің арасындағы айырмашылық жойылып кетуі 
мүмкін. Сондықтан, бұл екі қылмыс бір уақытта – мигранттарды заңсыз елге әкелу әр түрлі 
себептер бойынша (оның ішіндегі ең маңыздысы мигранттың өзінің заңсыз елге әкелінуі 
кезінде осал ахуалға тап болуы болып табылады)  адам саудасына ұласып кеткен кезде – 
қатарлас істелуі мүмкін. Мұндай екі қылмыстың параллель үйлесуі осы СӘР – дің келесі 
бөлімдерінде ықшам түрде қарастырылатын болады, ал төменде, адам саудасы мен 
мигранттарды заңсыз елге әкелу ұғымдарының анықтамалары келтірілген. Бұл анықтамалар 
құқық қорғау орындарының қылмыстың екі түріне де лайықты назар аударып, бір – бірінен 
айыра алуы үшін келтіріліп отыр.  
 
Адам саудасы 
 
Адамдар, әсіресе әйелдер мен балалар, саудасының алдын алу мен жолын кесу және ол 
үшін жазалау туралы Хаттаманың6 (бұдан әрмен «Адам саудасына қарсы бағытталған 
Хаттама» деп аталады) 3- бабы бұл қылмыс түріне келесідей анықтама береді:  
 

“«Адам саудасы» – ол қанау мақсатында күш көрсетем деп қорқыту не оны 
қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа түрлерін қолдану, ұрлап әкету, алаяқтық, 
алдау, билікті не адам ахуалының осалдығын теріс пайдалану немесе басқа 
адамды бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін төлем не пайда түсіру түрінде 
оны параға сатып алу арқылы адамдарды азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру 
не алу дегенді білдіреді. Ең аз дегенде, қанау басқа тұлғалардың жезөкшелігін 
қанау не жыныстық қанаудың басқа түрлерін, мәжбүрлендірілген еңбек не 
қызмет көрсету не құлдық әлде құлдыққа ұқсас әдет – ғұрыптар, еріксіздік 
ахуалында болу немесе дене органдарын бөліп алуды қамтиды“.   
 

Бала саудасы жайтында, адам саудасымен байланысты қылмыстың жасалғанын анықтау 
үшін күш көрсетем деп қорқыту не оны қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа түрлерін 
қолдану, ұрлап әкету, алаяқтық, алдау, билікті не адам ахуалының осалдығын теріс 
пайдалану немесе пайда түсіру түрінде оны параға сатып алу тәрізді лайықсыз болып 
табылатын құралдардың бар болуы қажет етілмейтінін  атап өту маңызды. Яғни,  
баланы саудалау жайтын дәлелдеу үшін керек нәрсе –  ол қанау мақсатында баланы 
азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не алу болып саналады.  
 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы бағытталған Хаттама «мигранттарды заңсыз 
елге әкелудің алдын алу және онымен күресу үшін, сонымен қатар, заңсыз елге әкелінген 

                                                        
6  Адам саудасына қарсы бағытталған Хаттамасы БҰҰ Бас Ассамблеясы тарабынан  2000 жылдың 15 қарашасында 

(резолюция 55/25) қабылданды. Ол  2003 жылдың  25 желтоқсанында өзінің күшіне енді. Хаттаманың бекітілу 
мәртебесімен мына мекен – жай арқылы таныса аласыздар: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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мигранттардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету барысында бұл мақсаттарға жетуде 
қатысушы – мемлекеттер арасындағы ынтымақтастыққа дем беруді көздей отырып 
қабылданға болатын». 7   Хаттамада мигранттарды заңсыз елге әкелуге «тікелей немесе 
жанама жолмен қандай да болмасын бір қаржылық немесе басқа материалдық пайда алу 
мақсатында, қандай да болмасын бір қатысушы – мемлекетке оның азаматы болып 
табылмайтын немесе оның территориясында тұрақты түрде тұрмайтын кез келген тұлғаның 
заңсыз түрде кіруін қамтамасыз ету» деген анықтама берілген (3 (a) – бап). Бұл қылмыс 
мынадай элементтерді қамтиды:  
 
• тікелей жолмен қаржылық немесе басқа материалдық пайда алу мақсатында 
• қандай да болмасын бір мемлекетке оның азаматы болып табылмайтын немесе оның 
территориясында тұрақты түрде тұрмайтын кез келген тұлғаның 
• заңсыз елге енуді қамтамасыз ету.    
 
Заңсыз елге әкелуге қосымша ретінде, Хаттама, сонымен бірге, қатысушы – 
мемлекеттерден көбінесе заңсыз елге әкелумен байланысты қосымша – «елден кету / елге 
келу үшін жалған құжат не жеке басының куәлігін жасау», мұндай құжатты «алу, беру»  не 
«оларға ие болу», сонымен бірге, ол елде заңды түрде қоныстану үшін қажет талаптарды 
сақтамастан тиісті мемлекеттің азаматы болып табылмайтын немесе оның территориясында 
тұрақты түрде тұрмайтын қандай да болмасын бір тұлғаның осы мемлекетте заңсыз 
тұруына мүмкіндік берумен байланысты – әрекет түрлерін  қылмыс деп қарастыруды талап 
етеді.  
 
Бұл екі түсінік арасындағы айырмашылық неде? 
 
Көптеген жайттарда құқық қорғау орындарына адам саудасын мигранттарды заңсыз елге 
әкелуден ажырату қиынға түседі. Кей адам саудасының құрбандары өздерінің 
алданғанынан және өздерінің қожаларының нақты пиғылы оларды қанау екенінен бейхабар 
күйде  қандай да болмасын бір елге заңсыз әкелінуге келісімін берген болуы мүмкін (егер 
алданбаса, онда олар бастапқыдан – ақ елге заңсыз әкелінуге келісімін бермеуі мүмкін еді).  
 
Іс жүзінде көптеген жайттарда адам саудасын мигранттарды заңсыз елге әкелуден ажырату 
қиынға түссе де, құқық қорғау орындарының қызметкерлері адам саудасы мен 
мигранттарды заңсыз елге әкелудің арасындағы үш басты айырмашылықты білуі тиіс.  
 
1. Қанау 
 
Адам саудасынан түсетін пайданың басты көзі – ол қанау. Бұған керісінше, мигранттарды 
заңсыз елге әкелуді кәсіп ететін тұлға қандай да болмасын бір елге мигранттың заңсыз 
енуіне немесе онда тұруына мүмкіндік бергеннен соң, мигрантты қанауға ұмтылмайды, 
және адамдарды заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғалардың пайдасы заңсыз елге 
әкелгені үшін өздеріне төленетін ақыдан құралады. Заңсыз елге әкелумен айналысатын 
тұлғалар өздерінің қызметі үшін, әдетте, мигранттан не делдалдардан төлемді алдын ала 
алады немесе елге енуші мигрант елге келген бетте алады. Контрабандашы мен заңсыз елге 
әкелінген мигрант арасындағы қатынастар әдетте контрабандашы шартты орындап, заңсыз 
елге ену немесе онда тұруды қамтамасыз еткеннен кейін аяқталады.  Заңсыз елге әкеліну 
процесінің басында әкелінуші мигранттар заңсыз енгені үшін төлемді толық төлемеген 
                                                        
7Адам саудасына қарсы бағытталған Хаттамасы БҰҰ Бас Ассамблеясы тарабынан  2000 жылдың 15 қарашасында 

(резолюция 55/25) қабылданды. Хаттаманың бекітілу мәртебесімен мына мекен – жай арқылы таныса аласыздар: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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жайттарда олардың төлемді әлі төлемегені олардың елге енуін қамтамасыз етушілер 
тарабынан болуы мүмкін қанауға қатысты мигранттарды осал етеді. Құқық қорғау 
орындары мұндай жайттарға мұқият назар салуы тиіс, себебі олар тұлғаны қанау 
пиғылындағы адам саудасымен байланысты болулары мүмкін.  
 
Әлгіректе айтылып өткендей, адам саудасы процесінде пайданы негізінен қанау 
нәтижесінде алады. Қанау кезеңі бірнеше жылға созылуы мүмкін. Құрбанды соңғы апарылу 
нүктесінде қанау басталғанға дейін «сатып жіберу» де қанауға жатуы мүмкін.   
 
2. Заңсыз ену немесе заңсыз мекендеу («транс ұлттылық»)  
 
Ең аз дегенде екі елді қамти отырып, мигранттарды заңсыз елге әкелудің әрқашан өзінің 
сипаты бойынша трансұлттық болып табылады. Мигранттарды заңсыз елге әкелудің не 
онымен байланысты іс – әрекеттің мақсаты әрқашан тұлғаның бір елден екінші елге заңсыз 
енуіне немесе онда заңсыз түрде қоныс тебуіне жәрдем етуге келіп саяды.  
 
Адам саудасы болса, шекараны кесіп өтумен байланысты болуы мүмкін, сонымен бірге, ол 
бір елдің ішінде орын алуы мүмкін. Нақты өмірдегі көптеген жайттарда адам саудасының 
құрбандарын олардың туған елдерінің аумағында сатып жібереді.  
 
3. Келісім 
 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу, әдетте, заңсыз елге әкелінер мигранттар мен 
контрабандашы арасындағы өзара  келісімге негізделген болады. Мигранттарды заңсыз 
елге әкелу міндетті түрде мигрантты құрбанға айналдыруды көздемейді. Алайда, бұл 
мигранттарды заңсыз елге әкелу барысында мигранттарға қатысты басқа қылмыстар жасала 
алмайды дегенді білдірмейді. Оларға қатысты көптеген жайттарда күштеу актілері не 
олардың өміріне қатер төндіретін қылмыстар жасалып жатады. Өздерінің заңсыз елге 
әкелінуі барысында мигранттар өздерінің келісімдерінен қайтып, одан айнуы мүмкін 
(мысалы, егер тасымал шарттарын тым қауіпті деп тапса), дегенмен, кейінірек  заңсыз елге 
әкеліну процесіне өздерінің қатысуын жалғастыруға мәжбүр болады (мысалы, су оның 
ішіне тесілген тұсынан кіріп жатқан кемеге не адам толы жүк автомобиліне оларды күштеп 
отырғызу барысында). Міне сондықтан, құқық қорғау орындарының қызметкерлері заңсыз 
елге әкелінген мигранттар құқықтарын біліп, оларды қорғай білуге тиісті.  
 
Адам саудасы жайттарында оның құрбандары не келісімін бермейді – мысалы, егер олар 
сатылып кетсе не ұрланса – не бұл бастапқы келісім өз мәнін жоғалтады, себебі мұндай 
келісімді алу үшін адам саудагерлері алдау, осал ахуалды теріс пайдалану, күштеймін деп 
қорқыту және т.б. нәрселерді пайдаланады. 
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ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗ  
 
Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің алдын алу және олармен күрес үшін 
қажет ұлттық құқықтық  негізді дамытудың халықаралық құқықтық  негіздікі тәрізді 
маңызы зор. Адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы бағытталған 
күресті барлық аспектілерді тегіс сыйдыратын және біртұтас тәсілдемемен қамтамасыз ету 
қажет. Орталық Азия мемлекеттерінде заңнамалық база жеткілікті мөлшерде дамыған 
екеніне қарамастан, олардың бұдан әрмен жетілдірілуі сөзсіз түрде пайдалы болатын кей 
басты аспектілер әлі де бар болып отыр. Келесі бөлімдерде халықаралық құқықтың ұқсас 
ережелеріне сай болатын ұлттық заңдардың ережелері баяндалған. Мұндай тәсілді қолдану 
заңнамадағы ақтаңдақтарды табуға мүмкіндік береді, мұны құқық қорғау орындары есте 
ұстау тиіс, себебі олар адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелу жайттарының 
практикалық салдарларымен бетпе – бет кездесіп отырады және адам саудасы мен 
мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты күдікті жайттармен бірінші болып 
ұшырасады.   
 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу: ұлттық заңнама мен халықаралық құқық  
 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы хаттама  

 
1. 3(а) – бап  

 
«Мигранттарды заңсыз елге әкелу», тікелей немесе жанама жолмен қандай да болмасын 
бір қаржылық немесе басқа материалдық пайда алу мақсатында, қандай да болмасын бір 
қатысушы – мемлекетке оның азаматы болып табылмайтын немесе оның 
территориясында тұрақты түрде тұрмайтын кез келген тұлғаның заңсыз түрде кіруін 
қамтамасыз ету дегенді білдіреді.  

 
 Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы хаттаманың 3(a) – бабына қатысты  

Орталық Азияның бес мемлекеті «мигранттарды заңсыз елге әкелу» түсінігіне 
анықтама беруге арналған тиісті шараны қолданбай отыр.    

 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы хаттама  
 

2.   3(b) – бап 
 

«Заңсыз ену»  қабылдаушы елге заңды түрде ену үшін қажет талаптарды сақтамай 
шекарадан өту дегенді білдіреді.   

 
 
 Қазақстан Республикасының «Халықтың көші туралы» Заңының 1– бабында «заңсыз 

мигрант» терминінің анықтамасы берілген, ол заңнаманы бұза отырып ел аумағына 
кірген шетелдікті не  азаматтығы жоқ тұлғаны білдіреді. Дәл осы тәрізді, 
Қырғызстан Республикасының «Мемлекеттік шекара туралы» Заңының  16– 
бабында мемлекеттік шекараны бұзушының анықтамасы берілген, ол белгіленген 
ережелерді бұза отырып мемлекеттік шекарадан өткен не өтуге тырысатын 
тұлғаларды қамтиды.   
 

 Оның үстіне, Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 346 – бабы 
мұндай іс – әрекетті қылмыс деп бағалайды. Өзбекстан заңнамасы шеңберінде 
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«заңсыз елге ену» ұғымына Қылмыстық кодекстің 223 – бабында «белгіленген 
тәртіпті бұза отырып шетелге кету, Өзбекстан Республикасына келіп кіру не 
шекарадан өту» деген анықтама беріледі. Бұдан тыс, Тәжікстан  Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 335 – бабында мемлекеттік шекарадан заңсыз өтуге 
мемлекеттік шекарадан анықталған құжаттарсыз әрі қажетті рұқсатсыз өту деген 
анықтама берілген.  Ақыр соңында, Түрікменстан заңнамасында «заңсыз елге ену» 
терминінің анықтамасы берілмеген.    

 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы хаттама  
 
3.   6 (1) – бап 
 

Әрбір қатысушы – мемлекет тікелей немесе жанама жолмен қандай да болмасын 
бір қаржылық немесе басқа материалдық пайда табу мақсатында және саналы 
түрде жасалған келесі әрекеттерді заң бойынша  істелген қылмыс ретінде 
жазаланатын іс – әрекет деп тану үшін тиісті заңнамалық және басқа шараларды 
қолданады: (a) мигранттарды заңсыз елге әкелу; (b) олар   мигранттарды заңсыз 
елге әкелу үшін шарттар жасау мақсатында істелсе; (i) елден кету / елге келу 
үшін жалған құжат не жеке басының куәлігін жасау; (ii) мұндай құжатты алу не 
беру не оларға ие болу; (c) бұл пункттің (b) пунктшесінде айтылған әдістерді не 
кез келген басқа заңсыз жолдарды пайдалану арқылы ол елде заңды түрде 
қоныстану үшін қажет талаптарды сақтамастан тиісті мемлекеттің азаматы 
болып табылмайтын немесе оның территориясында тұрақты түрде тұрмайтын 
қандай да болмасын бір тұлғаның осы мемлекетте заңсыз тұруына мүмкіндік 
беру.  

 
 
 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 330-2– бабының (1) – тармағы 

көлік құралдарын не жалған құжаттар, не тұрғын немесе өзге де үй-жай беру, 
сондай-ақ азаматтарға, шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан 
Республикасының аумағы бойынша заңсыз келу, кету, өту үшін өзге де қызметтер 
көрсету жолымен заңсыз көші-қонды ұйымдастыруды қылмыстандырады. Осы 
тәрізді, (2) – тармақ дәл осы әрекетті ұйымдасқан топтың жасауын не тұлғаның 
өзінің қызмет өкілеттігін пайдаланып жасауын қылмыстандырады.  
 
Оның үстіне, Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 204-1 - бабы 
көлік құралдарын не жалған құжаттарды, не тұрғын әлде басқа ғимараттар  беру, 
сонымен қатар азаматтарға заңсыз елге ену, кету, Қырғызстан Республикасының 
аумағы бойынша орын ауыстыру үшін басқа қызметтерді көрсетуі арқылы заңсыз 
миграцияны ұйымдастыруын қылмыстандырады. Осы тәрізді, Қырғызстан 
Республикасының Әкімшілік кодексінің 291- бабы Қырғызстан азаматтарының 
шетел азаматтары не азаматтығы жоқ тұлғалардың елде болуының белгіленген 
ережелерін, сонымен қатар, белгіленген транзит ережелерін бұза отырып шетел 
азаматтары не азаматтығы жоқ тұлғаларға тұрғылықты баспана, көлік құралдарын 
беруін не басқа қызметтерді көрсетуін қылмыстандырады.  

 
Өзбекстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 224- бабы лауазымды тұлғаның 
шетел азаматтарын не азаматтығы жоқ тұлғаларды қабылдау тәртібін бұзуын және 
Өзбекстан Республикасына шетел азаматтарын не азаматтығы жоқ тұлғаларды жеке 
істері бойынша шақырған азаматтың бұл азаматтарды уақытша тіркелімге 
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отырғызуды және олар үшін белгіленген мерзім өткен соң олардың елден кетуін 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдамауы, сонымен бірге – бұл Өзбекстан 
Республикасының аумағында  болу ережелерінің көрінеу түрде бұзылуына апарса – 
оның тұрғылықты баспана, көлік құралдарын  беруі не оларға басқа қызметтер 
көрсетуін қылмыс деп бағалайды. Оның үстіне, егер мигранттың заңсыз түрде 
әкелінгені белгілі болса не ол үшін басқа ахуалдар жасалса, 223– бапқа сай, ол – 
қылмыстар жиынтығы бойынша – заңсыз елге әкелуге жәрдем берген тұлғалармен 
бірге жауапкершілікке тартылатын болады.  
 
Тәжікстан Республикасында болса, заңсыз миграцияны ұйымдастыруды 
қарастыратын 335 (1) және 335 (2)- баптарға сай, шетел азаматтары мен азаматтығы 
жоқ тұлғаларды Тәжікстан Республикасына заңсыз әкелу немесе оның территориясы 
арқылы олардың заңсыз транзитін ұйымдастыру қылмыс болып табылады.  
 
Ақыр соңында, Түрікменстанның Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 6 
– бабының 3– мен 4 – бөлімдерінде «Түрікменстанға шетел азаматтары мен 
азаматтығы жоқ тұлғалардың енуі, елден кетуі және ел аумағында болуының, 
сонымен қатар Түрікменстан территориясы арқылы транзитпен сапар жасауының 
тәртібін бұзу» шетел азаматтарына заңсыз елде болуға не тұрақты түрде тұруға 
мүмкіндік берген тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін негіз болып 
табылады делінген.    
 

Адам саудасы: ұлттық заңнама мен халықаралық құқық  
 
Адам саудасына қарсы хаттама  

 
1. 3(a) – бап  
 
«Адам саудасы» – ол қанау мақсатында күш көрсетем деп қорқыту не оны қолдану 
немесе мәжбүрлеудің басқа түрлерін қолдану, ұрлап әкету, алаяқтық, алдау, билікті не 
адам ахуалының осалдығын теріс пайдалану немесе басқа адамды бақылайтын тұлғаның 
келісімін алу үшін төлем не пайда түсіру түрінде оны параға сатып алу арқылы 
адамдарды азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не алу дегенді білдіреді.  

 
 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 128 (1) – бабы азғырып-

көндіруге, сонымен бірге қанау мақсатында тұлғаларды әкету не олардың транзитіне 
оларды жыныстық қанау не қанаудың басқа түрлері мақсатында алдау арқылы 
жасалған тұлғаларды азғырып-көндіру деген анықтама береді,  ал осы баптың (3) 
тармағы азғырып-көндірілген тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерлерге әкетуді мақсат ете істелген дәл осы әрекеттерді, сонымен бірге азғырып-
көндірілген тұлғаларды жыныстық қанау не қанаудың басқа түрлері мақсатында 
Қазақстан Республикасынан әкету немесе бір шет мемлекеттен екіншісіне Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы тасуды қылмыс деп қарастырады. «Жәбірленуші» 
түсінігіне жалпылама түрде Қылмыстық – процессуалдық кодексте анықтама 
беріледі. Қылмыстық – процессуалдық кодекстің 75 – бабына орай, қылмыстық 
процесте оған қатысты тікелей қылмыс арқылы ахлақтық, тәни не мүліктік зиян 
келтірілген деуге негіз бар тұлға жәбірленуші деп танылады.  

 
Дәл осы тәрізді, Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 124 – 
бабында адам саудасы – бұл қанау мақсатында не пайданың басқа түрлерін түсіру 
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үшін күш көрсету, бопсалау, алаяқтық, алдау, ұрлап әкету арқылы жасалған, оның 
келісімімен не келісімінсіз адамды азғырып-көндіру, тасу, жасыру, алу, беру, алып – 
сату не басқа заңсыз мәміле. Оның үстіне, Қырғызстан Республикасының «Адам 
саудасының алдын алу және онымен күрес туралы» Заңының 1-бабы адам 
саудасының құрбанына бұл тұлғаның адам саудасымен байланысты тасу, беру, сату 
не адам саудасымен байланысты басқа әрекеттерге келісімі алынған – алынбағанына 
қарамастан адам саудасынан қиянат көруші тұлға деген анықтама береді.  
 
Өзбекстан Республикасының 2008ж. 17 сәуірде қабылданған № ЗРУ-154 «Адам 
саудасына қарсы әрекет жасау туралы» Заңының 3- бабы адам саудасына мұндай 
анықтама берген: «күш көрсетем деп қорқыту не оны қолдану немесе мәжбүрлеудің 
басқа түрлерін қолдану, ұрлап әкету, алаяқтық, алдау, билікті не адам ахуалының 
осалдығын теріс пайдалану немесе басқа адамды бақылайтын тұлғаның келісімін алу 
үшін төлем не пайда түсіру түрінде оны параға сатып алу арқылы қанау мақсатында 
адамдарды азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не алу».  

  
Тәжікстан Республикасының Қылмыстық кодекстің 130 (1) – бабына сай, адам 
саудасы – ол «қанау мақсатында (басқа тұлғалардың жезөкшелігін қанау не / не 
жыныстық қанаудың басқа түрлері, күштеп істетілген еңбек не қызметтер, құлдық 
әлде құлдыққа ұқсас әдет – ғұрыптар, еріксіздік ахуалында болу немесе дене 
органдарын және (не) тканьдерін бөліп алу) күш көрсетем деп қорқыту не оны 
қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа түрлерін қолдану, ұрлап әкету, алаяқтық, алдау, 
билікті не адам ахуалының осалдығын теріс пайдалану немесе басқа адамды 
бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін төлем не пайда түсіру түрінде оны параға 
сатып алу арқылы адамдарды азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не алу». Дәл 
осындай түсінік  2004ж. 15 шілдесінде қабылданған «Адам саудасымен күрес 
туралы» Заңда да бар.  
 
Түрікменстанның «Адам саудасымен күресу туралы» Заңының 1- бабында адам 
саудасына келесідей анықтама берілген: «қарыздарлық кіріптарлыққа не 
мәжбүрлеудің басқа түрлеріне тарту, ұрлап әкету, алдау, алаяқтық, билікті не адам 
ахуалының осалдығын теріс пайдалану, коммерциялық мақсатта асырап алу немесе  
басқа адамды бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін төлем не пайда түсіру 
түрінде оны параға сатып алу, сонымен қатар қанау мақсатында құрылымында 
қылмыстың құрамы бар басқа әдістер арқылы тұлғаны немесе тұлғалар тобын 
азғырып-көндіру, сатып алу, сату, бір не бірнеше елдің аумағында тасымалдау, күш 
көрсетем деп қорқыту не оны қолдану арқылы қолдан қолға өткізіп беру не ұстап 
отырумен байланысты әрекеттер жиынтығы».      
 
Оның үстіне, Қылмыстық кодекстің 129-1 – бабында адам саудасына мұндай 
анықтама берілген: «адамды сату – сатып алу не азғырып-көндіру, тасу. Жасыру не 
қанау мақсатында басқа тұлғаға беру». Осы баптың 2-тармақшасында күш көрсетем 
деп қорқыту не оны қолдану арқылы жасалған іс – әрекет жайлы айтылады.  

 
Ақыр соңында, Түрікменстанның «Адам саудасымен күресу туралы» Заңының 1- 
бабы адам саудасының құрбанына бұл адам тасымалдау, беру, сату не адам 
саудасымен байланысты басқа әрекеттерге келісімін берді ме, бермеді ме бұған 
тәуелсіз түрде адам саудасынан қиянат көруші тұлға деген анықтама береді.  
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Адам саудасына қарсы хаттама  
 

2.  3 (a)– бап  
 

Қанау, ең аз дегенде, басқа тұлғаларды жезөкшелік саласында қанау не / 
және жыныстық қанаудың басқа түрлерін, күштеп көндірілген еңбекті не 
құлдыққа ұқсайтын қызмет көрсету не құлдық әлде құлдыққа ұқсас әдет – 
ғұрыптар, еріксіздік ахуалында болу немесе дене органдарын бөліп алуды 
қамтиды.   

 
 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 125, 126, 128 әрі 133 – баптары 

қанауға айып тағылушының алынған кірісті иемденіп кету мақсатында күштеп 
көндірілген еңбекті, басқа тұлғаның жезөкшелікпен айналысуын не ол көрсететін  
басқа қызметтерді пайдалануы, сонымен қатар, өзіне тәуелсіз себептер бойынша 
жұмыс істеп, қызмет көрсетуден бас тарта алмайтын тұлғаға қатысты оның меншік 
иесінің өкілеттігін іс жүзіне асыруы деп анықтама береді.  
 
Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 124 – бабы адам саудасының 
мақсаты қанау ғана емес, басқа да пайда көру деген тұжырым жасайды және «қанау» 
терминіне Ескертпелердің 1- пунктінде анықтама береді: тұлғаны қылмыстық іс – 
әрекетке тарту, тұлғаны жезөкшелік не жыныстық белсенділіктің басқа түрлеріне, 
күштеп істетілген еңбек не қызметтерге, құлдыққа мәжбүрлеу, коммерциялық 
мақсатта асырап алу, қарулы қақтығыстарда пайдалану.  
 
Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 114–бабы трансплантация 
мақсатында адамның ағзалары не тканьдерін алуға мәжбүрлеумен байланысты іс – 
әрекеттерді қылмысты деп қарастырады.    
 
Басқа тұлғалардың жезөкшелігін қанау не жыныстық қанаудың басқа түрлерімен 
байланысты іс – әрекеттер Қылмыстық кодекстің 260 –бабына сай түрде қылмысты 
деп қарастырылады.    
 
Қылмыстық кодекстің 125-1 бабы жұмыс істеу үшін – өз еркінен тыс түрде өзіне 
қатысты меншік құқығына тән әрекеттерді қолдану себебінен тұлға одан бас тарта 
алмайтын – адамның еңбегін мәжбүрлеген түрде пайдалануды (құлдық еңбек) 
қылмысты деп қарастырады.    
 
Өзбекстан Республикасының Қылмыстық кодексінің «Терминдердің құқықтық мәні» 
атты  VIII бөлімінде «қанау» терминіне келесідей анықтама берілген: «Адамдарды 
қанау – басқа тұлғалардың жезөкшелігін қанау немесе жыныстық қанаудың басқа 
түрлері, күштеп істетілген еңбек не қызметтер, құлдық әлде құлдыққа ұқсас әдет–
ғұрыптар, еріксіздік ахуалында болу немесе дене органдары не тканьдерін бөліп 
алу». 
 
Тәжікстан Республикасының «Адам саудасымен күрес туралы» Заңының 1- бабында 
«қанау» терминіне «күштеп көндірілген еңбек не қызметтер, құлдық әлде құлдыққа 
ұқсас әдет – ғұрыптар, еріксіздік ахуалында болу немесе адамның дене органдарын 
және (не) тканьдерін бөліп алу, басқа тұлғаларды жезөкшелік саласында қанау, 
сонымен қатар, жыныстық сипаттағы әрекеттерді жасау мақсатындағы тұлғаны 
қанаудың басқа түрлері» деген анықтама беріледі.   
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Түрікменстанның «Адам саудасымен күресу туралы» Заңының 1- бабында 
келтірілген «қанау» терминінің анықтамасы: «мәжбүрлендірілген еңбек не 
қызметтер, құлдық әлде құлдыққа ұқсас әдет – ғұрыптар, еріксіздік ахуалында болу 
немесе адамның дене органдарын және (не) тканьдерін бөліп алу, жыныстық 
сипаттағы әрекеттерді жасау мақсатындағы қанаудың басқа түрлері».  
 

Адам саудасына қарсы бағытталған хаттама  
 

3.  3 (b) – бап   
 
Осы баптың (а) тармақшасында көрсетілген жоспарланған қанауға адам саудасының 
құрбанының келісімін беруі – егер (а) пунктшесінде көрсетілген әсер ету құралдарының 
кез келгені қолданылған болса – есепке алынбайды.  

 
 Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай ереже жоқ. 

 
Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінде келтірілген «адам саудасы» 
терминінің анықтамасында қылмыстық жауапкершілік  – ықпал ету құралдарына 
тәуелсіз түрде – жәбірленушінің (ересек адамның не баланың) қаналуға келісімін 
есепке алмай–ақ қарастырылған.  
 
Өзбекстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 135-бабы бойынша – 
жәбірленуші адам қаналуға келісімін берді ме, бермеді ме бұған тәуелсіз түрде – 
Адам саудасына қарсы бағытталған Хаттаманың 3 (a) – бабында көрсетілген 
құралдарды пайдалана отырып адам саудасын жасауы үшін қылмыстық 
жауапкершілік қарастырылған.  
 
Тәжікстан Республикасының «Адам саудасымен күрес туралы» Заңының 5- 
бабының 3- тармағына сай, адам саудасынан қиянат көрушінің қанаудың түрлеріне 
қатысты келісімін беруі – егер жәбірленуші адамға адам саудасына бағытталған 
ықпал ету құралдарының кез келгені қолданылған болса – есепке алынбауы тиіс.  
 
Түрікменстанның «Адам саудасымен күресу туралы» Заңының 1- бабы  адам 
саудасының құрбанына – бұл адам айып тағылып отырған әрекетке келісімін берді 
ме, бермеді ме бұған тәуелсіз түрде – адам саудасынан қиянат көрген тұлға деп 
анықтама береді.     
 

Адам саудасына қарсы бағытталған хаттама  
 

4. 3 (c) – бап  
 
Баланы азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру не қанау мақсатында баланы алу  
егер ол осы баптың (а) пунктшесінде көрсетілген әсер ету құралдарының қандай да 
болмасын біреуін қолданумен байланысты болмаса да «адам саудасы» саналады.     

 
 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің «Кәмелетке толмағандарды 

саудаға салу» атты 133 – бабы, кәмелетке толмағандарды саудаға салу – кәмелетке 
толмаған адамды сатып алу-сату немесе оған қатысты өзге де мәмілелер жасасу, сол 
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сияқты оны пайдалану не азғырып-көндіру, тасу, беру, жасыру, сондай-ақ қанау 
мақсатында өзге де әрекеттер жасау дейді.  
   
Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексінде келтірілген «адам саудасы» 
термині анықтамасында қылмыстық жауапкершілік – әсер ету құралдарына тәуелсіз 
– жәбірленушінің (ересек не бала) қанауға келісім беруі – бермеуіне қарамастан 
қарастырылады.     
 
Өзбекстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 135 – бабы Адам саудасына 
қарсы бағытталған хаттаманың 3 (a) – бабында көрсетілген құралдарды пайдалана 
отырып адам саудасын жасауы үшін, жәбірленушінің   қанауға келісім беруі–
бермеуіне қарамастан, қылмыстық жауапкершілікті қарастырады.    
 
Тәжікстан заңнамасында мұндай ереже жоқ.      
 
Түрікменстанның «Адам саудасымен күрес туралы» Заңының 1- бабына сай, адам 
саудасының құрбаны – бұл тұлғаның өзін тасу, беру, сату не адам саудасымен 
байланысты басқа әрекеттерге келісімін беруі–бермеуіне тәуелсіз түрде, адам 
саудасынан зиян тартқан тұлға деп есептеледі.  
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ТАБУ 5 
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АДАМ САУДАСЫНЫҢ ҚҰРБАНДАРЫ МЕН АДАМ САУДАГЕРЛЕРІН ТАБУ  
 
Бұл бөлімде адам саудасының құрбандары мен адам саудагерлерін дәл табудың   
маңыздылығы ашып көрсетілген. Адам саудасының құрбандарын дәл табу маңыздырақ,  
дегенмен, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда адам саудагерлерін 
табудың да  маңызы зор. Ол – сотпен қудалау арқылы – алдағы уақыттарда зардабы тиюі 
мүмкін зиянды болдырмауға бағытталған қосымша шараларды қолдануға мүмкіндік береді. 
Ал сотпен сәтті қудалау – тиімді жазалау шараларын қолданудың арқасында – сотталған 
адам саудагерлері үшін оларды ырқында ұстау факторы қызметін атқарса, әлеуетті адам 
саудагерлері үшін жалпы ырқында ұстау құралы қызметін атқарады. Жазалау шараларын 
белгілеуге арналған жалпы ережелер осы СӘР – дің келесі бөлімдерінде ықшам түрде 
қарастырылатын болады.   

 
Құрбандарды табу  

 
«Адам саудасы нысанына айналған тұлғаларды уақтылы табу оларды құрбан деп танудың 
және осының салдарынан олардың өздерінің көмек беру мен қорғау қызметтеріне қол 
жеткізе алуының бастапқы шарты болып саналады». 8 Құқық қорғау орындары үшін адам 
саудасымен байланысты қылмыстарды тергеу барысында құрбандарды табу ең қиын 
міндеттердің бірі болып табылады. Ішінара, бұл мұндай қылмыстың көбінесе жасырын 
істелетінімен түсіндіріле алады.  Дегенмен, адам саудасының бетін ашу және оның 
құрбанын табу міндетін адам саудасының құрбанының белгілерін тану жөніндегі лайықты 
даярлыққа ие бола отырып сәтті атқаруға болады. Адам саудасымен не болжалды адам 
саудасымен байланысты істі тергеудің бірінші адымы құрбанды табу болып табылады. 
 
Көптеген мүдделі тараптар құқық қорғау орындарының назарын адам саудасының 
құрбандарына аудара алады, соның ішінде:  

 
 Денсаулық сақтау органдары мен әлеуметтік қызметтер тәрізді мемлекеттік органдар;    
 Халықаралық үкіметтік ұйымдар (ХҮҰ) мен үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) 

қатарындағы серіктестер;    
 Елшіліктер, діни ұйымдар, адам құқықтарын қорғаумен айналысатын адвокаттар тәрізді 

басқа тараптар;   
 Кәдімгі адамдар: құрбандардың өздері, туыстары не достары;  
 Қанау мақсатында адам саудасының нысанына айналған тұлғалардың клиенттері.9 

 
Құрбанды тапқан соң, неғұрлым тезірек оның ахуалын бағалау керек. Бұл құрбанның 
қауіпсіздігін және алдағы уақытта оған зиян келтіруден оны қорғауды қамтамасыз ету үшін 
қажет. Оның үстіне, көмек сұраушы тұлғаларды олардың шынында да адам саудасының 
құрбандары екеніне – олардың заңсыз елге әкелінген не басқа заңсыз мигранттар емес, не 
қатал қарым–қатынаспен қосарлана жүретін ахуалға тап болған басқа да тұлғалар емес, не 
қиын ахуалға түсіп, көмек және / не қорғауға зәру болып табылатын тұлғалар еместігіне – 
көз жеткізу үшін, тексеру маңызды.10 Бұл үшін – құрбандар саны қандай, құрбан бала ма 

                                                        
8 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
9 Халықаралық миграция жөніндегі ұйым. (2007ж.). ХМҰ – ның адам саудасының құрбандарына тікелей 
көмек беру мәселелері жөніндегі анықтамалығы. Мына сайтта таныса аласыздар: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20
handbook.pdf 
10 Сонда. 
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әлде ересек тұлға ма, олар әлі күнге дейін қаналып отыр ма, сауда нысанына айналып кету 
қаупі төніп тұрған  басқа әлеуетті құрбандар бар ма, және егер тұлға жәбірленушілерге 
көмек беретін басқа ұйымнан келіп түссе, онда құрбан қазір қамқорлыққа алынған ба және 
ол қажетті қорғаумен қамтамасыз етілген бе, осыларды анықтау мақсатында – қатерлерді 
неғұрлым жан-жақты бағалау керек. Құрбан бала ма әлде ересек тұлға ма, осы анықталған 
соң заңдар және қолданыстағы құқықтық нормаларға сай оларға тиісті көмекті беру 
жөніндегі қажетті шараларды қолдану керек. Жауап алуды жүргізу және қатерлерді 
бағалау әдістері СӘР – дің келесі бөлімдерінде қарастырылады. Келесі бөлімде – оларды 
тиісті мамандарға бағыттау және тергеуге кірісу үшін – құрбандарды алдын ала бағалауға 
арналған кеңестер мен индикаторлар келтірілген.    
 
Ересек құрбандар  

 
Адам саудасының құрбандарының сыртқы бейнелері құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері күнделікті көріп жүрген көптеген адамдардікі тәрізді болуы мүмкін. Адам 
саудасының құрбандарының өздеріне қажетті көмекті алып жүргеніне көз жеткізу үшін 
барлық жерде айқын белгілер ретінде қабылданған индикаторларды пайдалана отырып, 
болжалды адам саудасының жайттарын мұқият түрде бағалауды іс жүзіне асыру керек. 
«Белгілердің болуы не болмауы адам саудасының жайты анықталғанын не терістелгенін 
білдірмейді; дұрысырақ айтқанда, белгілердің болуы қосымша тергеулерді жүргізу үшін 
түрткі болуы тиіс».11  

 
 

Адам саудасының құрбанын табуға арналған жалпы индикаторлар: 
   

 Бұл адамдардың бақылауда екендігінің айғағының болуы;   
 Олардың тұрғылықты жерін не жұмыс істейтін орнын ауыстыра алмайтындығының 

белгілері; 
 Денесінде көгерген жерлер не басқа да сабау белгілері  болуы; 
 Қорқыныш не еңсесі езілгендік;  
 Өздері тұрып жатқан мемлекеттің тілін білмеуі;  
 Елге Орталық Азияның басқа елінен, Шығыс Еуропа, Азия,  Латын Америкасы, 

Африка, АҚШ не Үндістаннан таяуда келуі;   
 Төлқұжатының, иммиграциялық құжаттарының не - жеке басты куәландыратын 

құжаттардың болмауы;  
 Жұмыс берушілермен бірге тұруы;   
 Мекендеп тұру жағдайларының қанағаттанғысыздығы; 
 Адамдардың үлкен топтармен тар жерде мекендеуі;  
 Тұлғамен жалғыз, бөлек қалып сөйлесудің мүмкін еместігі;  
 Жауаптары алдын ала даярланып қойылған не солай беруге жаттықтырылған 

сыңайлы; 
 Қорқатындары не алаңдайтындары білінеді;   
 Еңбекақы алмайды не өте аз жалақы алады; 
 Билік орындарына сенбейді;  
 Өз үйінің не жұмыс орнының мекен – жайын білмейді;  
 Өз еңбегімен тапқан жалақысын алуға мүмкіндіктері жоқ; 

                                                        
11 Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы. (2013ж.). Адам саудасымен күрес 
мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына сайтта оқып – таныса аласыздар: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf 
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 Медициналық қызметке қол жеткізе алмайды;  
 Өздерін қарыздарлық міндет мойнымызда тұр деп есептейді;  
 Әлеуметтік өзара әрекеттесу  мүмкіншіліктері шектеулі не онда мүмкіндігі мүлде 

жоқ;  
 Жалған уәде негізінде іс – әрекет етеді; 
 Отбасымен не ең таяу айналасындағылардан тыс адамдармен шектеулі мөлшерде 

ғана қарым – қатынас жасайды; 
 Ұзақ уақыт бойы әдеттегі мерзімнен артық, үстеме уақыттарда жұмыс істейді; 
 Демалатын күндері болмайды;  
 Билік орындарының қолына береміз деген қорқыту – үркітулерге ұшыратылып 

отырады;  
 Өздерінің иммиграциялық мәртебесін айтуға қорқады. 

 
Көз: Ішінара АҚШ Мемлекеттік департаментінің  құжатынан бейімделіп алынған (2013ж.). Identify 
and assist a trafficking victim. Мына сайтта оқып – таныса аласыздар: http://www.state.gov/j/tip/id/ 
және ішінара мына көзден таныса аласыз: Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі және қылмыс 
жөніндегі басқармасы. (2013ж.). Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік 
құралдар жинағы. Мына сайтта оқып – таныса аласыздар:  http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf.   

 
Бала – құрбандар 
 
Адам саудасының алдын алу мен жолын кесу жөніндегі хаттаманың 6(4) – бабына сай, адам 
саудасының құрбандарына көмек көрсету мен оларды қорғау жөніндегі шараларды 
қабылдау мүмкіндігін қарастыру барысында қатысушы – мемлекеттер бала – құрбандардың 
ерекше түрдегі қажеттіліктерін есепке алуы қажет. «Көптеген жайттарда жәбірленушінің 
жасы белгісіз болып табылады және жәбірленуші бала емес пе екен деген сауал 
туындайды».12  Адам саудасының бала – құрбандарының ерекше түрдегі қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету, егер бұл қауіпсіз болса, оларды отандарына қайтару әрі «рәсімнің қадір – 
қасиетті құрметтеп, баланың ең игі мүдделерін қамтамасыз ету ұстанымы негізінде іс 
жүзіне асырылып жатқанына көз жеткізу» үшін, адам саудасының бала – құрбандарын табу 
мақсатында тиісті әлеуметтік қамсыздандыру мен балаларды қорғау органдарымен 
жұмысты үйлестіру керек болуы мүмкін.13 
 
 
Адам саудасының бала – құрбандарының белгілері: 
 

 Ата – анасынан не қамқоршыларынан қол үзіп өмір сүруде;  
 Сырт бейнелері оларды біреу қорқытып қойған тәрізді әсер қалдырады және белгілі 

бір жастағы балаға тән емес жүріс – тұрыс пен мінез танытады;  
 Жұмыстарынан тыс жерлердегі балалардың арасында достары болмайды;  
 Білім алуға қолы жеткізе алмайды;   
 Ойнауға уақыты болмайды; 
 Минималдық талаптарға сай деуге келмейтін жағдайларда және басқа балалардан 

бөлек өмір сүреді;  
 «Отбасының» басқа мүшелерінен бөлек тамақ ішеді; 

                                                        
12 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
13 Сонда.  
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 Тамақтың тек қалған – құтқанымен ғана қоректенеді;  
 Балаларға лайықты емес жұмыстарды істейді;  
 Ересектердің жетектеуінсіз орын ауыстырады;  
 Өздері олармен туыспайтын тұлғалардың тобымен бірге орын ауыстырады;  
 Әдетте жыныстық мақсаттарда не дене еңбегін істеу үшін пайдаланылатын баланың 

размеріндегі киімінің болуы;  
 Келіспейтін, ерсі орындарда – мысалы, жезөкшелер үйінде не фабрикаларда – 

ойыншықтардың, балалардың көрпе-жастығының не балалардың киімінің болуы;   
 Ересектер жетексіз, бетімен жүрген баланы «тауып алдық» дейді;     
 Ешбіреудің жетегінсіз жүрген, таксиді шақыратын телефон нөмірлері бар 

балаларды байқау;  
 Заңсыз бала асырап алу қызметтерін табу.  

 
Көз: Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына сайтта 
таныса аласыздар: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 

 
Қанау белгілері  

 
Келесі белгілер болжалды адам саудасынан қиянат көрушілердің қандай да болмасын бір 
қанауға ұшырап отырғанын – отырмағанын анықтау үшін қолданыла алады.   

 
Жыныстық қанау белгілері: 
 
Жыныстық қанау нысанына айналған тұлғаларға келесілер тән болуы мүмкін:  
 

 Жасы 30 – дан жас болуы, алайда, орыны және нарыққа тәуелді түрде өмір жасы әр 
түрлі болуы мүмкін; 

 Бір жезөкшелер үйінен екіншісіне өтуі не әр түрлі орындарда жұмыс істеу;   
 Жұмыстарына барғанда не қайтқанда, дүкенге барғанда және т.б. әрқашан ілесіп 

жүрер біреулердің жетегінде болуы; 
 Олардың (құрбандардың)  өздерінің қожайындарының «меншігі»  екенін көрсететін  

денесінде әшекей – суреті болуы не басқа белгілерінің болуы;  
 Ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу және демалатын күндері аз болуы не мүлде болмауы;  
 Жұмыс істейтін жерлерінде ұйықтайды;  
 Әр түрлі тілде сөйлейтін топ ішінде, кейде әйелдермен,  бірге мекендеп тұру не 

орын ауыстыру;  
 Қолда бар киім қоры шектеулі;  
 Негізінен жыныстық қызмет көрсету барысында  киетін киімінің болуы;  
 Жергілікті тілде не клиенттерінің тобының тілінде тек жыныстық қатынастарға 

қатысты сөздерді білуі;   
 Өзінің қолма – қол ақшасының болмауы; 
 Жеке басының куәлігін көрсетпеуі.  

  
Келесі белгілер де адамдардың жыныстық қанау мақсатында сауда нысанына айналғанын  
көрсетіп беруі мүмкін:  
 

 Қорғалмаған жыныстық қатынастың және / не мәжбүрлендірілген жыныстық 
қатынастың дәлелдері бар;  
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 Күдікті құрбандардың қорғалмаған және / не мәжбүрлендірілген жыныстық 
қатынастан бас тарта алмайтынының дәлелдері бар; 

 Адамды сатып алу не сатудың айғақтары бар;  
 Әйелдер тобының басқа адамдардың бақылауында жүргенге ұқсайтындығының 

айғақтары бар; 
 Нақты этникалық / ұлттық топтарға тиісті әйелдердің қызметін ұсынатын  

жезөкшелер үйі және осы тәріздес үйлер туралы хабарландырулар;     
 Секс-индустрия қызметкерлерінің белгілі бір этникалық не ұлттық топтар қатарына 

жататын клиенттерге қызмет ұсынатыны хабарланады;   
 Клиенттер жыныстық қызмет көрсетуші тұлғалардың еңсесі езілген ахуалда екенін 

хабарлайды.  
  

Көз: Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына сайтта 
таныса аласыздар: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 

 
Еңбекті  қанау белгілері: 
 
Еңбектерін  қанау мақсатында сауда нысанына айналған тұлғалар мынадай ахуалда өмір 
сүріп жатуы мүмкін:   

 Олар өздері жұмыс істейтін ғимараттарда топ – топ болып мекендеп, одан сирек 
кетіп не мүлде кетпеуі мүмкін;   

 Мекендеу үшін жарамсыз болып табылатын ғимараттарда тұрып жатуы мүмкін, 
мысалы ауыл шаруашылығы не өнеркәсіптік ғимаратта;  

 Өздері істеп жүрген жұмыс үшін лайықты киімінің болмауы, мысалы, қорғау 
құралдары не жылы киім;  

 Қалған – құтқанмен қоректену;  
 Тапқан табысын алуға мүмкіншілігі болмауы;  
 Еңбек келісім – шартының болмауы;  
 Тиісті уақыттан артық мөлшерде жұмыс істеу;  
 Бірқатар қызметтерге қатысты, мысалы – жұмысы болу, көлік, тұрғын үй – жұмыс 

беруші тұлғаға тәуелді болу;  
 Тұрғын үй таңдау мүмкіншілігі болмауы;  
 Ғимаратты ешбір уақытта жұмыс берушінің ілесіп жүруінсіз тастап кетпеуі;  
 Еркін жүріп – тұру мүмкіндігінің болмауы;  
 Мақсаты адамдарды жұмыс істейтін ғимарат ішінде ұстап қала беруге келіп саятын 

«қауіпсіздік» шаралары әсеріне ұшырап отыруы;    
 Айыппұл түріндегі тәртіпке салу жазаларына үздіксіз ұшыратылып отыруы;   
 Қорлау, дөрекі қарым – қатынас, үркіту – қорқыту не күштеуге ұшыратылып 

отыруы;   
 Өздері істеп жатқан жұмысты істеуге арналған базалық даярлығы не 

лицензиясының болмауы;   
 Негізгі хабарламалар болмаса, олардың жұмыс орындарындағы хабарландырулар 

жергілікті тілде жарияланбайды, мысалы, денсаулығын қорғау мен қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі;  

 Денсаулықты қорғау мен қауіпсіздік техникасы жөніндегі хабарландырулар 
болмайды;  

 Жұмыс беруші не басқарушы мигрант – жұмысшыларды жалдау кезінде талап 
етілетін құжаттарды көрсете алмайды;  
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 Жұмыс беруші не басқарушы  жұмысшылардың  еңбекақысы туралы тізімдемені 
көрсете алмайды;  

 Денсаулық пен қауіпсіздікті қорғау құралдарының сапасы нашар не олар мүлде 
жоқ;  

 Жабдық оларды балалар пайдалана алатындай етіп жобаланған не түрлендірілген;  
 Еңбек заңнамасын бұзудың айғақтары бар;  
 Жұмысшылардың құрал – саймандар, тамақ пен тұрғын үй үшін төлем төлеуге 

мәжбүр екенінің не олардың құны жалақыдан ұсталып қалатынының айғақтары бар.  
 

Көз: Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына сайтта 
таныса аласыздар:  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 

 
 
Үй малай – қызметкерінің белгілері: 
 
Үй малайы ретінде пайдаланылу үшін сауда нысанына айналған тұлғалар мынадай ахуалда 
өмір сүріп жатуы мүмкін:   
 

 Отбасында тұру;  
 Отбасынан бөлек тамақтану;  
 Жеке – дара ғимаратының болмауы;  
 Ортақ пайдаланылатын ғимаратта не лайықсыз орында ұйықтау;  
 Жұмыс берушінің үйінде тұрып жатса да, жұмыс берушінің хабарлауына орай 

хабарсыз, ізсіз – түссіз түрде ғайып боп кетті деп есептелуі;  
 Қоғамдық орындарға бару үшін үйден сирек кету не одан ешбір уақытта кетпеу;  
 Үйді ешбір уақытта жұмыс берушінің ілесіп жүруінсіз тастап кетпеуі;  
 Қалған – құтқанмен қоректену;  
 Қорлау, дөрекі қарым – қатынас, үркіту – қорқыту не күштеуге ұшыратылып 

отыруы. 
 
Көз: Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына сайтта 
таныса аласыздар:  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 

 
 
Қайыр сұраушылық пен елеусіз саналатын қылмыстарды жасау белгілері: 
 
Қайыр сұрау мен елеусіз саналатын қылмыс істеуші адам ретінде оларды пайдалану үшін 
сауда нысанына айналған тұлғалардан мынадай белгілер білінуі мүмкін:     
 

 Қоғамдық орындарда не қоғамдық көлікте негізінен қайыр сұраумен айналысатын 
балалар, өте егде адамдар не мүгедек – мигранттар болуы;   

 Тиым салынған есірткілермен сауда жасайтын балалар болу;  
 Мертіктіру нәтижесінде пайда болғанға ұқсайтын дене жарақаттарының болуы;  
 Аздаған ересектердің жетегінде жүріп орын ауыстыратын этникалық тиістілігі 

ортақ  балалардың үлкен тобының құрамында болуы;  
 Дәл сол этникалық не ұлттық топтың  ересек адамы «тауып алған», ешбіреудің 

жетегінсіз, өзімен – өзі жүрген кәмелетке толмаған адам болуы;  
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 Қоғамдық көліктегі сапарларында топ – топ болып орын ауыстыруы, мысалы, 
пойыздардың ішінде ерсілі – қарсылы сенделу;  

 Ұйымдасқан қылмыстық топтардың іс – әрекетіне қатысуы;  
 Бір ғана этникалық не ұлттық қауымға тиісті адамдардан құралған қылмыстық 

топтың мүшесі болуы;  
 Бір ересек адам қамқорлығындағы балалардың үлкен тобының құрамында болуы;  
 Егер аз жиса не ұрласа, жазалауға ұшыратылып отыруы;  
 Өз тобының мүшелерімен бірге өмір сүріп жатуы;  
 Апарылатын еліне тобының мүшелерімен бірге бағыт алу;  
 Өз тобының мүшелері ретінде олардың ата – анасы болып табылмайтын 

ересектермен бірге өмір сүріп жатуы; 
 Күн сайын үлкен топ болып айтарлықтай алыс арақашықтықтарға жылжып отыруы;  
 Топ болып жасалатын қылмыстардың жаңа түрлерінің пайда болуы;  
 Құрбан деп күдіктелінетін адамдар тобының қандай да болмасын бір уақыт мерзімі 

ішінде бірнеше елдің аумағында орын ауыстырғанының айғағының болуы;  
 Құрбан деп күдіктелінетін адамдардың бөтен елде қайыр сұрау не елеусіз 

саналатын қылмыстарды істеуге тартылғандығының айғағының болуы. 
 

Көз: Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы 
 (2008ж.). Адам саудасымен күрес мәселелері жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. Мына 
сайтта таныса аласыздар: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-
58296_tool_6-4.pdf 

 
Бұл  бөлімде адам саудагерлерін табу кезінде пайдаланыла алатын белгілер қарастырылған, 
және де ерекше назар  адам саудагерлерінің қылмыс істеу әдістеріне аударылады. Одан 
кейін, құрбандарды табумен байланысты мәселелер қарастырылады  әрі  адам саудасының 
ересек және кәмелетке толмаған құрбандарын табуға арналған белгілер арасындағы 
айырмашылықтар сараланады.  
 
Адам саудагерлерін табу  

 
Адам саудагерлерінің қылмыс жасау әдістері, адам саудасымен айналысатын ұйымдар 
және адам саудасы процесі  
 
Адам саудагерлерінің, адам саудасымен айналысатын ұйымдардың жұмыс істеу әдістерін 
және адам саудасы процесінің өзін талдау  адам саудагерлерін табу және олардың 
қылмыстық әрекетінің жолын кесудің де, сонымен қатар адам саудасына арналған бастапқы 
мүмкіндіктердің пайда болуына бөгет болатын стратегияларды құрастырудың да қуатты 
құралы болып саналады. Сонымен, құқық бұзушылардың әрекет ету әдістерін түсіну құқық 
қорғау орындарына – адам саудасымен байланысты мәселелерді шешуде бірдей дәрежеде 
маңызды болып табылатын – алдын алу (проактивті) жөніндегі де, реактивті де жұмыс істеу 
тәсілдері үшін қолданыла алатын құралдарды құрастыруға көмектеседі. 
 
Бірінші ретте, адам саудагерлерінің әрекет ету әдістерінің үздіксіз түрленіп отыратынын 
мойындау керек, бұл әлеуметтік тұрғыдан да, құқықтық тұрғыдан да құқық қорғау 
орындары үшін күрделі мәселені туындатады. Дегенмен, қылмыстың істелу тізбегін 
«қылмыстың қолтаңбасы» делінетін нәрсе бойынша табуға болады деген пікір айтылды, бұл 
іс жүзінде тұтас бір оқиғаны «қандай да болмасын бір қылмыс істеуші адамның жеке 
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тұлғасына тәуелсіз түрде құрамдас әрекеттер қатарына бөлуге» мүмкіндік береді. 14 Оның 
үстіне, «бұл, сөзсіз – оны дербес жасалған құқық бұзушылық емес, процесс ретінде15, олар 
арқылы құрбандар өтетін оның әр түрлі сатылары не тораптық пункттері 16  бар деп 
тұспалданатын  және оның әр сатысында 17  әр түрлі тұлғалар әрекетке қатысады деп 
шамаланатын процесс ретінде 18  сипаттауға болатын – адам саудасымен байланысты 
қылмыстарға қатысты болып табылады.» Тиісінше, «бірінші сатыда тұлғаны алдайды не 
ұрлап әкетеді, не азғырып-көндіреді, одан соң оны тасымалдайды және басқа елге апарады 
(трансшекаралық адам саудасы жайтында, бір ел ішіндегі адам саудасы жайтында емес)».19 
Бұл екі сатыдан соң, қанау сатысы басталады.  
 
«Бұл қылмыстың тиімдірек алдын алу үшін адам саудасының бизнес–үлгісін талдай 
отырып» деп аталатын басылымда тағы екі қосымша саты бар екені жайлы пікір айтылған, 
оның біреуі «құрбаннан құтылу» сатысы – мұның барысында құндылығы төмендеп бара 
жатқандықтан20 құрбаннан «құтылады»  – деп аталады;  ал тағы біреуі «құқық бұзушымен 
байланысты және кез келген ауқымды қылмыстық ұйым үшін әдеттегі нәрсе болып 
саналады: қылмыстық кірістердің ізін жасыру әрі тіпті қылмыстық іс–әрекеттің басқа 
түрлеріне қаржылық салым ретінде салу». 21        
 
Және де, «көптеген қылмыстардың адам саудасы жасалып жатқан кезде істелетінін және олар 
адам саудасымен байланысты әрекеттерді іс жүзіне асыруға тікелей қолдау көрсету үшін 
жасалатын ілеспе қылмыстық әрекеттер немесе адам саудасымен байланысты әрекет 
нәтижесінде жасалатын қосалқы қылмыстар болып табылатынын» 22 мойындау маңызды.  
 
 

 

                                                        
14 R. Naylor, ‘Towards a General Theory of Profit-Driven Crimes’, British Journal of Criminology, 43 (2003), p. 
81: The scripts approach was developed by Derek Cornish as cited in OSCE (2010), accessed at 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
15 Адам саудасында әрқашан тасымалдау не халықаралық шекаралардан өту міндетті емес, әрі кей 
елдерде ішкі не жергілікті адам саудасының таралғандығы халықаралық адам саудасының 
таралғандығынан жоғарырақ болуы мүмкін. (ЕҚЫҰ – дан үзінді) (2010ж.), мына сайттан оқи аласыздар: 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
16 J. Pennington et al., “The Cross-National Market in Human Beings”, Journal of Macromarketing, Volume 29 
Number 2 (2009), as cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
17 Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(«Бұл қылмыстың тиімді түрде алдын алу үшін адам саудасының бизнес – үлгісін талдай отырып». ЕҚЫҰ. 
Адам саудасымен күрес жөніндегі Арнайы өкіл және үйлестірушінің бюросы, 2010ж.), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf. 
18 Alexis Aronowitz, Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines (Вена: Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен Қылмыстылық пен сот төрелігі мәселелері 
жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының Аймақаралық ғылыми зерттеу институты, 2003ж.), 
<http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf>, accessed 31 March 2010, as 
cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
19 Сонда.  
20 J. Pennington et al., “The Cross-National Market in Human Beings”, Journal of Macromarketing, Volume 29 
Number 2 (2009) as cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
21 Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(ЕҚЫҰ. Адам саудасымен күрес жөніндегі Арнайы өкіл және үйлестірушінің бюросы, 2010ж.), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf. 
22 Europol, General Situation Report on T.H.B. 1999, File No. 2565-35 (The Hague, 2000). as cited in Aronowitz 
et al., (2010) accessed at, http://www.osce.org/cthb/69028?download=true 



 

45 
 

Ілеспелі қылмыстық іс – әрекет мысалдары: 
 

 Құжаттарды қолдан жасау; 
 Жезөкшелікпен айналысуы үшін адамды мәжбүрлеу; 
 Жыныстық немесе еңбек қанауының  басқа формалары; 
 Құрбандар үстінен жүргізілер бақылауды сақтап қалумен байланысты күштеу; 
 Үкіметтегі  лауазымды тұлғаларды парамен сатып алу. 

 
Көз:: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (ЕҚЫҰ. Адам саудасымен күрес жөніндегі Арнайы өкіл және үйлестірушінің 
бюросы, 2010ж.), http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 

 
 

Екінші қайтара жасалған қылмыстық іс – әрекет мысалдары: 
 

 Ақша ізін жасыру; 
 Салық төлеуден жалтару  

 
Көз: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (ЕҚЫҰ. Адам саудасымен күрес жөніндегі Арнайы өкіл және үйлестірушінің 
бюросы, 2010ж.), http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 

 
Олар адам саудасымен байланысты қылмысты баюдың коммерциялық құралы ретінде 
қарастыратын адам саудагерлерінің пікірін есепке алу маңызды. Адам саудагерлері 
неғұрлым көп пайда табу және қаржылық мақсатта ерлер, әйелдер және балаларды қанау 
барысында байқалып қалудан жалтару үшін әдістер мен стратегиялардың тұтас бір 
жиынтығын қолданады. 23  Адам саудагерлерінің пікірі бойынша, әлеуетті құрбандар бар 
болғаны «оларды жиып алып, тасымалдап және қанауға болатын коммерциялық тауар» 
болып табылады. 24 Мұндай тұрғыдан ахуалды қарастырғанда, үлкен пайда әкелетін және 
аздаған ғана тәуекелі бар жайттар ерекше түрде қолайлы болып саналады да адам 
саудасымен байланысты қылмыстарды істеуге кең мүмкіншіліктер туғызады.  
 
Әлеуетті адам саудагерлері қатары келесі тұлғаларды қамтиды:  
 

 Сутенерлер; 
 Жыныстық серіктестер / отбасы мүшелері; 
 Бандалар мен қылмыстық тораптар мүшелері; 
 Нақты және жалған массаж салондарының иелері мен басқарушылары; 
 Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер; 
 Еңбекке орналастыру жөніндегі делдалдар / Еңбекке жалдау агенттіктері; 
 Үй қызметкерлерін жалдаушылар; 
 Ұсақ  компаниялардың иелері мен басқарушылары; 
 Ірі зауыттар мен корпорациялар иелері. 

 
Көз: The Polaris Project. (2013). http://www.polarisproject.org/human-trafficking/overview/the-
traffickers 

                                                        
23 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
24 Сонда.  
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Соңында, адам саудагерлері өздерінің құрбандарын құлдықта ұстап қала беру үшін әр түрлі 
әдістер мен тәсілдерді қолданады. Кей адам саудагерлері өздерінің құрбандарын дене 
бостандығынан айырып, қамап ұстауы мүмкін. Алайда, соңғы уақытта іс жүзінде үсті – 
үстіне төмендегі кестеде келтірілген көрнекілігі онша білінбейтін әдістер қолданылып жүр.  
 

Адам саудагерлерінің іс – әрекет әдісі: 
 
 Қарыздық кіріптарлық – қаржылық міндеткерліктер, қарызды қайтару 

қажеттілігі; 
 Айналадағылардан оқшаулау – бөтен адамдармен қарым–қатынастарды 

шектеу және кез келген қарым–қатынастың бақыланып отыратындығын немесе 
үстіртін сипатта болуын қамтамасыз ету;   

 Құрбандарды отбасы мүшелерінен және этникалық әрі діни қауым 
мүшелерінен оқшаулау; 

 Төлқұжаттарын, визаларын және/немесе жеке басын куәландыратын құжаттарын 
тәркілеу; 

 Құрбандар және/немесе олардың отбасыларына қатысты күштеуді қолданам 
деп қорқыту не қолдану; 

 Құрбандарды олардың ахуалын отбасыларына хабарлап, масқаралаймын деп 
қорқыту; 

 Құрбандарды егер олар билік орындарына арызданса, иммиграциялық 
ережелерді бұзулары себебінен түрмеге отырғызыласыңдар немесе елден 
қуыласыңдар деп сендіру; 

 Құрбандардың ақшалай қаражатының үстінен бақылау жүргізу (мысалы, 
олардың ақшасын «сақтау» үшін алып қою). 

  
 
 
Адам саудагерлері топ болып әрекет еткенде бір қылмыстық топтың адам саудасының – 
азғырып-көндіруден бастап қанауға дейін – бүкіл тізбегі үшін жауап беретінінің 
ықтималдығы өте аз болатыны тіркелген. 25Соңғы уақыттарда адам саудасы барысындағы 
әрекет тәсілі шетелден – өз бетінше не қандай да болмасын бір торап арқылы – 
контрабандамен әкелу және одан кейін апару еліне жеткеннен соң қанау мақсатында басқа 
қылмыстық топты  азғырып-көндіруді қарастырады.26 Төмендегі кестеде адам саудасымен 
айналысатын ұйым мүшелері ойнауы мүмкін кей рөлдер көрсетілген:  

 
 

Адам саудасымен айналысатын ұйымдардың мүшелері ойнайтын рөлдер: 
 
 Инвесторлар: қаржыландыруды қамтамасыз ететін және бүкіл операция 

барысын бақылайтын тұлғалар. Бұл тұлғалардың операцияның қатардағы 
қатысушыларына таныс болуы неғайбіл, себебі инвесторлар ұйымның – олардың 
аты-жөні білінбеуіне қолайлы ахуал тудыратын –  пирамидалық құрылымының 
артында көрінбей қалады, олар ұйым мүшесі болмауы да мүмкін.  

                                                        
25 Мария Грация Джаммаринаромен интервью. Босқындар және еріксіз эмигранттар істері жөніндегі 
Европалық кеңес (ECRE). Мына сайттан алынды: 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/stories/april2011/interview-with-maria-grazia-
giammarinaro.html 
26 Сонда,  
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 Азғырып-көндірушілер: әлеуетті мигранттарды іздестіреді және олардың 
қаржылық міндеттерін орындауын қамтамасыз етеді. Олар мигранттардың өздері 
қатарына жататын мәдениетке өкілдері болуы не мигранттардың 
қауымдастығының мүшелері болуы да мүмкін;  

 Тасымалдаушылар: мигранттарға / әлеуетті құрбандарға елді / тұрғылықты 
мекенін құрылық, теңіз не әуе арқылы тастап кетуге көмектеседі;  

 Жемқор ресми лауазым иелері немесе жебеушілер: адам саудасының 
процесінің бүкіл өн – бойында іс – әрекетке жәрдем беріп  отырулары мүмкін; 
лауазым иелері жол жүру құжаттарын алуға көмектесуі, немесе мигранттардың 
заңсыз елге енуін / елден кетуін қамтамасыз ету үшін пара алуы, немесе тергеуді 
жабуға және кез келген сотпен қудалауларға бөгет болуға тырысуы мүмкін;  

 Информаторлар: шекараның күзетілуі, иммиграциялық және транзиттік 
рәсімдер, баспана беру жүйелері, құқық қорғау орындарының іс – әрекеті тәрізді 
мәселелер жөніндегі ақпарат жинайды;  

 Жолсеріктер мен бригада мүшелері: адам саудасының құрбандарының бір 
транзит пунктінен екіншісіне орын ауыстыруы үшін не апарылатын елдеріне 
жетуі үшін жауап береді; 

 Қадағалаушылар: ең алдымен, адам саудасынан қиянат көрушілерді қадағалауға, 
сонымен қатар, тәртіптің бұзылмауына жауап береді;  

 Қарызды жинаушылар: апарылатын елдерде қызметтер үшін ақшалай төлем 
жияды;  

 Ақшаны жылыстатумен айналысатын тұлғалар:қылмыстық іс – әрекетпен 
табылған ақшалай табысты жылыстатады, бірқатар мәмілелер не заңды бизнестің 
құрылымдарына салу арқылы қылмыстық табыстардың көздерін жасырады;    

 Қосалқы қызметкерлер құрамы және әр түрлі мамандықтардың өкілдері: 
бұлардың қатарына баспана беріп, т.б. қолдау көрсететін транзит пункттеріндегі 
жергілікті тұрғындар енуі мүмкін. 

 
Көз: Alexis Aronowitz, “Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that 
drive it and the organizations that promote it”, European Journal on Criminal Policy and Research, 
Volume 9 (2001); Alexis Aronowitz, Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human 
Beings (Praeger: Westport, 2009); Europol, Trafficking Human Beings in the European Union: A 
Europol Perspective (2007), 
<http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644_665_EN_original.pdf>, қол жеткізілген айы – 
күні: 31 – наурыз, 2010ж.; A. Schloenhardt, “Organized Crime and the Business of Migrant 
Trafficking”, Crime, Law and Social Change, 32 (1999) (Alexis Aronowitz et al. – үзінді келтірілген), 
Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. (ЕҚЫҰ. Адам 
саудасымен күрес жөніндегі Арнайы өкіл және үйлестірушінің бюросы, 2010ж.), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 
 

 
Бұдан тыс, іс жүзінде екі не одан көбірек қылмыстық топ арасындағы байланысты дәлелдеу 
оңай болмағандықтан, адам саудасының тізбегінің бірінші бөлігі әдетте назар 
аударылмаған күйі қалады және мұнда еңбек заңнамасының елеусіз түрдегі бұзылуы ғана 
табылады. Осының салдарынан – оны алуға оның өзінің адам саудасының құрбаны ретінде 
құқығы бар – жұмысшы өзіне берілетін көмектен айырылады және мемлекет тарабынан 
қолданылатын жауап шараның бірден – бір нәтижесі оны депортациялау болып табылады. 
Сондықтан, нақты мәселе адам саудасының бүкіл торабын табу болып саналады.27 Бұған 
құрбандарды табу жөніндегі тиімді іс – әрекеттер жолымен қол жеткізілуі мүмкін.   
                                                        
27 Сонда. 
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ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ АДАМ САУДАСЫНЫҢ 
ҚҰРБАНДАРЫН ҚАЙТА БАҒЫТТАУ 
МЕХАНИЗМДЕРІ  

6 
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ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ АДАМ САУДАСЫНЫҢ ҚҰРБАНДАРЫН ҚАЙТА 
БАҒЫТТАУ МЕХАНИЗМДЕРІ  
 
Адам саудасының құрбандарын қайта бағыттау механизмдерін жасау барысында құқық 
қорғау орындарын қоса алғанда барлық мүдделі тараптар адам саудасының құрбандарын 
тиімді де барлық тұсынан қамтылған қорғауды мүмкін ету үшін өзара  ынтымақтасып, өзара 
әрекеттесуі тиіс. Мақсат адам саудасының құрбандарын оңалтуға және оларға қолдау 
көрсететін тұрақты құрылымдарды құруға келіп саяды. Полиция бірнеше мәселелер 
бойынша делдал ретінде бұл істе белсенді рөл ойнай алады. Әдетте, қайта бағыттау 
механизмдері үш түрлі категорияға бөлінеді: заң консультациялары, ҮЕҰ қолдауы мен 
консультациясы әрі медициналық көмек.  
 

1) Заңды өкілдік ету мақсатында қайта бағыттау: мемлекеттік құрылымдардың 
қызмет бабы бойынша адам саудасынан қиянат көрушілердің заң жүзіндегі өкілі 
ретіндегі міндетті мойындарына алуға тиісті екендіктеріне қарамастан, көптеген 
жайттарда жекеменшік адвокаттардың араласуының қажеттігі туындайды, әсіресе 
жәбірленуші адвокатты танып, оған  сенген жайттарда. Полицияның қызметкерлері 
мұндай заңдық өкілеттікке дем берулері тиіс. Адам саудасының құрбандарына көмек 
беру жөніндегі барлық мәселелер бойынша заң жүзіндегі өкілдік / заң 
консультациясы жөніндегі қызметтер көрсететін тұлғалармен қарым – қатынас жасау 
дұрыс (заңсыз елге әкелінген мигранттар мен адам саудасының нысанына айналған 
тұлғалар баспана беру жөніндегі өтініш беру алады және тиісті қорғауға мұқтаж 
болулары мүмкін – олар, сонымен қатар, қолдау көрсету әрі қорғау органдарына қол 
жеткізе алу мүмкіндігіне ие болулары керек, бұл оларды қайта бағыттауды қажет етуі 
ықтимал).   
 

2) Консультантқа қайта бағыттау: адам саудасының құрбандары жарақатты емдеп, 
оңалу мақсатында кешенді кеңес алу үшін тиісті үкіметтік емес ұйымға не бұған 
ұқсас ұйымға қайта бағытталулары керек. 

 
3) Медициналық көмек қызметтеріне қайта бағыттау: адам саудасының құрбаны не 

заңсыз елге әкелінген мигрантқа жедел медициналық жәрдем қажет болған жайтта, 
мұны бірінші ретте ұйымдастыру керек. Егер құрбан / заңсыз елге әкелінген мигрант 
әйел болса, оны әйелге бағыттау дұрыс. Ал егер медициналық қызметкерлер ерлер 
болса, тиісті ҮЕҰ өкілдері қатарынан әйелдің болғанын қамтамасыз ету қажет.  
 

4) Психологқа қайта бағыттау: адам саудасының құрбандары көптеген жайттарда, 
кейде заңсыз елге әкелінген мигранттар да, қатты жарақаттанған болады әрі 
мейірімге толы және адамгершілікті қарым – қатынасты қажет етеді. Полиция 
психикалық жарақатты жеңілдету мақсатында психоәлеуметтік көмек пен білікті 
консультант қызметін алу үшін  құрбанды қайта бағыттауы керек. Көмекті үкіметтік 
ұйымдар қызметкерлерінен, баспаналардан не басқа тиісті ұйымдардан сұрау дұрыс 
болады  

 
5) Оңалту қызметтеріне қайта бағыттау: алғашында бұл полиция міндеттерінің 

қатарына жатпайтын болып көрінсе де, лайықты түрде оңалтылмаған құрбан 
қайтадан  адам саудасының құрбанына айналуы – көптеген жайтта айналады да – 
мүмкін екені өз – өзінен түсінікті нәрсе болуы тиіс. Полиция адам саудасының 
құрбанының  қайтадан аталған сауда нысанына айналып кетпеуі үшін шаралар 
қолдануға міндетті, сондықтан, полицияның қызметкері құрбанды оңалту үшін 
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барлық шараларды қолдануы керек. Өзі туралы жолдама ақпаратпен бірге құрбанды 
тиісті мемлекеттік ұйымға, ҮЕҰ не заңгерге бағыттау қажет.  
 

6) Өтемақы алу үшін қайта бағыттау: Табылған адам саудасының құрбандары жедел 
қолдау көрсетуге мұқтаж болып табылады. Құқық қорғау орындары – жол жүру 
шығындары, киім, дәрі–дәрмек не басқа ең қажетті заттар тәрізді нәрселерді алуға 
керек – құрбанның қосалқы шығындарына қаражат табу үшін              
жәбірленушілерге көмек беру қызметтерімен не басқа тиісті қызметтермен 
байланысулары қажет.28  

 
 

                                                        
28 United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): On investigating crimes 
of trafficking for commercial sexual exploitation. Келесі сайт арқылы таныса аласыздар: 
http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
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ТЕРГЕУ  
 
Адам саудасы әрі мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты істерде тергеулер құқық 
қорғау орындарының басты қызметінің қатарына енеді. Бұл бөлімде тергеу тәсілдері, адам 
саудасының ересек және бала–құрбандарынан, сонымен қатар, заңсыз елге әкелінген 
мигранттардан жауап алу әрі күдіктілер немесе айыпталушылардан жауап алу әдістері 
қарастырылған. Барлық шаралардың тиісті елдің заңының заңнамалық және процессуалдық 
талаптарына сай іс жүзіне асырылуы керек екенін осы арада айта кеткен дұрыс.  

Тергеу тәсілдемелері  
 
Адам саудасымен байланысты қылмыстарды тергеуді құқық қорғау орындары әр түрлі  
әдістерді қолдана отырып іс жүзіне асыра алады. Олардың үшеуі басты саналады және 
бүкіл әлем аумағында құқық қорғау орындары тарабынан қолданылады: (1) істелген 
қылмысты тергеу («реактивтік тергеу»); (2) алдын – ала тергеу («проактивтік тергеу»); (3) 
қылмыстық іс – әрекеттің жолын кесу жөніндегі операция. 29  Бұл үш әдіс параллель 
қолданады және өзара бірін-бірі жоққа шығарар тәсілдер ретінде қарастырылмайды. Бұл 
әдістер ықшам түрде төменде баяндалған:  
 

1) Істелген қылмысты тергеу – бұл әдіс алынған ақпаратқа не жедел іс-шара 
қолдануды қажет ететін нақты бір оқиғаға жауап шара ретінде қолданылады. Адам 
саудасымен байланысты істерде тергеудің мұндай түрін «жәбірленушінің арызының 
негізіндегі» тергеу деп те атайды, себебі олар жәбірленушінің арыздануынан кейін 
қолға алынуы мүмкін.     
   

2) Алдын – ала тергеу – тергеудің бұл түрі «оперативтік ақпарат және полиция іс – 
әрекетінің негізіндегі» тергеу деп те аталады.   
 

3) Қылмыстық іс – әрекеттің жолын кесу жөніндегі операция – жасалған қылмысты 
тергеу мен алдын ала тергеу варианттарын қолдануға келмей қалған жайттарда, 
полицияның бастамасы бойынша іс жүзіне асырылады.  

 
Жасалған қылмысты тергеу 

 
Жасалған қылмысты тергеу әдетте тергеу іс-шараларының жоспарында болмайды. Ол 
әдетте алынған ақпарат не нақты оқиғаға жауап әрекет ретінде орын алады. Көптеген 
жайттарда жасалған қылмысты тергеу – анонимді хабарлау нәтижесінде не  аяқ астынан 
белгілі болған ақпаратты алу нәтижесінде (мысалы, жоспарлы патруль күзеті кезінде)  – 
оперативтік араласу ретінде басталады. Реактивті әдістер негізіндегі іс – әрекеттер әдетте 
жария түрде іс жүзіне асырылады және келесіні қамтиды:  
 куәгерлердің (құрбандардың) жазбаша түсініктемелерін және арыздарын алу 
 күдіктілерді ұстау / тұтқындау және алдын ала жауап алу  
 күдік тудыратын ғимараттар немесе орындарға айғақтар жинау үшін бару немесе оларда 

рейд жүргізу  
 күдіктілерді алдын ала тергеу не күдік тудыратын орындарға бару нәтижесінде алынған 

материалдарды талдау.   
 

                                                        
29  Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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Көптеген жайттарда адамдар өмірі мен денсаулығын қорғау үшін жедел араласудың 
қажеттілігі алдын ала тергеу мен айғақтарды жинауға жеткілікті уақыт бермейді. Осының 
нәтижесінде тергеушілер көптеген жайттарда күдіктілер бар болғанмен, оның негізінде 
оларға айып тағуға болатын айтарлықтай айғақтың қолда болмауына келіп саятын ахуалға 
тап болады.30  
 
Адам саудасы жөніндегі істер:  
 
Жасалған қылмысты тергеу алдын ала тергеумен салыстырғанда бірқатар себептер 
бойынша тиімділігі азырақ шара болып табылады: 
 

 қылмыстың құрбандары алдымен ақпарат бергенімен, кейін ынтымақтаса жұмыс 
істеуден бас тартуы мүмкін;  

 информаторлар – қылмыстық ұйымның «төбетобындағылардың» тұтқындалудан 
құтылып кетуіне мүмкіншілік беру үшін – жедел шаралар қолдануды қажет ететін 
ақпарат беруі мүмкін;  

 Жасалған қылмысты тергеу жөніндегі шараларды қолдану кезінде жеткілікті 
айғақтардың болмауы немесе оларды жинаудың мүмкін болмауы ықтимал.  

 
Жәбірленушінің ахуалы жасалған қылмыстық  іс  бойынша белгілі бір іс – әрекетті іс 
жүзіне асыруды қажет ететін жайттарда, іс-шаралардың үш түрін қолдану қажет:  
 

1. Дереу араласу   
 Кұрбандарды құтқару үшін;  
 Жаңа құрбандардың пайда болуының алдын алу үшін;  
 Айғақтар алу үшін; 

2. Ақпаратты пайдалану  
 Алдын алу тергеулерін жүргізу үшін;  
 Адам саудагерлерінің іс – әрекетінің жолын кесу үшін;  
 тұтқынға алуды даярлау үшін; 

3. Оперативтік деректерді пайдалану 
 оперативтік ақпаратты жинау жөніндегі операцияларды жоспарлау және 

жүргізуді бастау үшін;  
 қылмыс істеушілердің жүрген жері туралы ақпаратты жинау мақсатында 

ғимаратты бағалауды жүргізу және т.б. үшін;  
 қылмыс істеушілерді тұтқындау жөніндегі келесі операцияларды жүргізу 

барысында қатерді азайту үшін. 
 
Жәбірленушілер құқық қорғау орындарының қызметкерлерінің назарына іліккен барлық 
жайттарда іс-шараларының бірқатар легі қолданылуы мүмкін. Бірінші шара – басқа 
құрбандарды құтқару мақсатында және / не саудагерлер торына жаңа әлеуетті 
құрбандардың түсуінің алдын алу үшін және / не олай болмағанда олардан айырылу қаупі 
бар айғақтарды алуды қамтамасыз ету үшін – адам саудагерлеріне қарсы бағытталған жедел 
араласу болуы мүмкін. Екінші шара алдын алу тергеуін даярлау және өткізу үшін не адам 
саудагерлерінің іс – әрекетінің жолын кесу жөніндегі операцияларды іс жүзіне асыру үшін 
негіз ретінде оперативтік деректерді не жәбірленушінің  не үшінші тұлғаның  арызын 

                                                        
30 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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пайдалану болып табылады. Ақыр соңында, адам саудасымен айналысушы тұлғалар 
жөніндегі оперативтік ақпаратты жинау жөніндегі мұқият жоспарланған операцияны іс 
жүзіне асыру үшін негіз ретінде оперативтік деректер не куәгерлер көрсетуін пайдалану 
үшінші шара болып табылады.31 Егер құрбандарға төнген қатер дәрежесін бағалау айқын 
түрде жедел араласудың қажеттілігіне меңзесе, онда жедел түрде шара қолдану қажет 
екенін айта кету керек. 32 Мұндайда, егер қалған құрбандарға төнген қатер деңгейі не өте 
маңызды айғақтарды алу қажеттілігі жедел іс – әрекет етуді қажет етсе, онда тергеу 
тұтқындаулар жүргізу сатысына өтуі тиіс, оның барысында келесі ұстанымдар басшылыққа 
алынуы керек: 
 
 
Жасалған қылмыстарды тергеу барысында тұтқындауларды жүргізу принциптері: 
 

1. Оны негізделген түрде ұстау үшін оған қарсы жеткілікті мөлшерде айғақтар 
жиналған әрбір күдікті тұлға оның рөлі қаншалықты елеусіз не болмашы болып 
табылатынына қарамастан тұтқындалуы тиіс. Осының арқасында бүкіл тораптың, 
оның қатардағы қатысушыларын аластап қана қоймай, іс–әрекетін тиімді түрде 
тыюға қол жеткізіле алмақшы.   

2. Мұндай істерде тұтқындауларды неғұрлым тез де жедел жүргізудің қажеті 
әрқашан ықтимал болып отырады. Осының себебінен, тұтқындауларды жүргізудің 
үлгі жоспарын әзірлеу әрі даярлау қажет болады, ол тергеудің бастапқы кезеңінде 
– ақ іс жүзіне асырылып, операцияны орындау барысында түзетіліп отыруы 
мүмкін.  

3. Бір мезетте неғұрлым көбірек күдікті тұлғаларды тұтқындау және неғұрлым 
көбірек жәбірленушілерді азат ету мүмкіндігін неғұрлым ұлғайту үшін, 
тұтқындауларды жүргізудің кезеңінің мерзімі белгіленген әрі үйлестірілген болуы 
тиіс. Бұдан тыс,  тұтқындаулар жоспарын  тұтқындауларды жүргізудің барысында 
қосалқы айғақтар алу үшін неғұрлым кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін 
мерзімде іс жүзіне асыру міндеті алға қойылады.  
 

Көз: United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Online Toolkit to Combat Trafficking in 
Persons. Retrieved at, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-
toolkit/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html#5  
 

 
Мигранттарды заңсыз елге әкелу жөніндегі істер:  
 
Заңсыз елге әкелінген мигранттарды байқау реактивті тергеудің ең көп кездесетін 
түрлерінің біріне себеп болып табылады. Реактивті тергеу процесінің барысында  тергеуші 
мынадай ерекшеліктермен бетпе – бет кездесуі мүмкін:  
 

 кей адамдар – соның ішінде балалар болуы мүмкін – тергеуші сөйлейтін тілді 
білмейді; 

 қылмыс орны;  
 шиеленісіп кеткен, шым – шытырақ оқиғалар арқауы;  

 

                                                        
31 United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Online Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Retrieved 
at, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-
combat-trafficking-in-persons---index.html#5 
32 Сонда. 
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Оқиға орнына бірінші болып жеткен тергеуші мынаны қамтамасыз етуі керек:  
 жәбірленушілер өміріне төніп тұрған  кез келген қауіпті жою;  
 жәбірленушілердің бірінші реттегі қажеттіліктерін өтеу;  
 мигранттардың да, мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын 

тұлғалардың да құқықтарын қорғау;   
 тәртіп сақтау;  
 оқиғаның ықшам түрде сипаттамасын алу;  
 ықтимал куәгерлерді анықтау;  
 қылмыс орнын немесе тұтқындау орнын күзету;  
 басқа тергеушілер немесе мамандар келгенге дейін кез келген күдіктілерді 

(мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғаларды) ұстау және егер 
бұл мүмкін болса, мигранттардан оқшаулау.  

 
Осы шаралар қолдана салысымен, тергеу әрі жүргізіле алады. Көптеген жайттарда дәл 
осылай болатындай, тергеліп отырған қылмысты оқшау не жалғыз – жарым оқиға деп 
қарастыруға болмайды. Тергеуші өзіне келесі сұрақтарды қоюы тиіс:     
 

 Мұндай заңсыз түрдегі әкету бұрынырақ болған ба еді?   
 Заңсыз елге әкелумен айналысатын тұлғалар бұл маршрутты бұдан бұрын 

пайдаланып көрді ме (көбінесе, мұны «бос рейс» деп атайды)?  
 Күні бүгінге дейін қаншама рет сапар жасалып үлгірді?   
 Ақшалай қаражат қайда?  
 Заңсыз елге әкелінген мигранттар қай елден келді және қандай да болмасын бір 

ақпарат алу үшін не тергеуді жүргізуде көмек алу үшін ол елдің өкілдерімен 
байланысу мүмкіндігі бар ма?    

 Мигранттар мұнда қандай да болмасын бір транзит елдері арқылы келген бе?  Егер  
осылай болса, онда бұл елдің өкілдерімен қарым – қатынас жасау мүмкін бе?   
 

Жеткілікті түрде мұқият жүргізілген реактивті тергеу қаражат пен адам ресурстарын неғұрлым 
аз мөлшерде жұмсай отырып, тамаша нәтижелерді алуға мүмкіншілік туғыза алады.   
 
Тергеуші рөлі тергеу бітуімен ақталмайды. Тергеуші жинақталған тәжірибесін оперативтік 
қызметкерлерге беруге ұмтылуы керек. Көбінесе олар қылмыс орнына бірінші болып 
жетеді және тәжірибелірек қызметкер келгенге дейін онда бірнеше сағат бойы болулары 
мүмкін. Шекарашылар, полицияның қызметкерлері не иммиграциялық қызмет 
қызметкерлеріне сұрақтардың тізімі не  жадынамаларды беріп кету мүмкіндігін 
қарастырған жөн. Оперативтік деректерді мұқият жию алдын ала тергеулерді өткізу ісіне 
жәрдем етуі мүмкін.  
 

Алдын – ала тергеу  
 

Алдын ала тергеу адам саудасымен күрестің ең тиімді құралы болып табылады. 33 
Оперативтік ақпаратты үздіксіз жинау және талдау әрі идарааралық ынтымақтастық  адам 
саудасының алдын алу және онымен күрестің ең тиімді тәсілі болып саналады.34 Мұндай 
тергеулерді жүргізу барысында тергеушілер айғақтарды жию мен айыпты дәлелдеу 
процесін сәл артығырақ  дәрежеде бақылай алады. Алдын ала тергеудің табысты болуының 
кілті – оперативтік деректерді жинақтау мен оларды мақсатты түрде пайдалану.  

                                                        
33 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf. 
34 Сонда. 
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Алдын алу тәсілі жәбірленушілерді ынтымақтастыққа тартып, олардың куәгерліктерін 
алуды міндетті түрде талап етпейтін тергеулер жүргізуді білдіреді. 35  Өздері өздерінің 
қанаушыларына қарсы бағытталған куәгерліктерді беруге даяр болмауы мүмкін адам 
саудасынан қиянат көрушілердің куәгерліктеріне кейде сүйену қиын болғандықтан, бұл 
тәсіл табысты қылмыстық қудалау тұрғысынан алғанда ерекше пайдалы саналады.  
Дәлелдеу базасы үшін жәбірленушінің куәгерлігі әрқашан басты көз болып қала берсе де, 
құқық қорғау орындарының қызметкерлері оперативтік ақпарат, аңду мен техникалық 
құралдардың, агенттерін құпия ендіруді және тергеу жүргізудің стандартты әдістерінің 
үйлесімін пайдалана алады. 36  Бұдан тыс, бұл тәсіл құқық қорғау орындарының 
қызметкерлеріне мұндай қылмыстарды жөргегінде жою мақсатында адам саудагерлерінің 
қылмысты істеуінің әр түрлі әдістерін оперативті түрде анықтауға мүмкіншілік туғызады.  
 
Тергеушілер мен прокурорлардың және / не соттардың арасындағы толық өзара  әрекетті 
қамтамасыз ету маңызды. Мүмкіндігінше, ең бастапқы кезеңде, сотта куәгерлік айғақтарды 
беруді қамтамасыз ету үшін өзара кеңесу өткізу дұрыс болады.  Тергеушілер болып жатқан 
жайттар жөнінде тиісті ақпарат ала салысымен, оларға құқық қорғау орындарының іс – 
әрекетінің барлық мүмкін әдістерін қарастыру қажет.  
 
Қылмыстық іс – әрекеттің жолын кесу жөніндегі операция 
 
Бұл операцияның мақсаты – көптеген жайттарда сотпен қудалаусыз не тіпті бұл қылмыстардың 
басты қатысушыларын тұтқындамай–ақ қылмыстық іс–әрекетке бөгет болу. Жасалған 
қылмысты тергеу мен алдын ала тергеу әдістеріне қарағанда қылмыстық іс – әрекеттің жолын 
кесу жөніндегі операция сирегірек қолданылса да, әлгіректе аты аталған әдістерді қолдану 
мүмкін болмаған жайттарда бұл тәсіл практика жүзінде пайдалы деп саналады.  Құқық қорғау 
орындарының қызметкерлері адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің жолын кесу 
үшін тактикалық әдістердің тұтас бір қатарын қолдана алады. Мұндай операцияларды  іс жүзіне 
асыру келесідей жайттарда ақталған деп санала алуы мүмкін:   
 
Қылмыстық іс – әрекеттің жолын кесу жөніндегі операцияларды жүргізуді талап 
ететін ахуалдар: 
 

1. Егер жәбірленушілерге төнген қатер деңгейі – алдын ала тергеу жүргізу  үшін  
мүмкіншілік бермей, тікелей араласуды және содан соңғы жолын кесу жөніндегі 
операцияларды жүргізуді қарастыратын – жедел жауап шара қолдануды талап етсе;    

2. Егер алдын ала тергеу оперативтік долбарлар бойынша жөнсіз болып табылса, 
мысалы, географиялық және / не топографиялық ерекшеліктер өзіне назар аударып 
отырған ғимаратты бақылауға мүмкіндік бермеген не құпия агенттерді қылмыстық 
торапқа ендіруге мүмкіндік болмаған жайттарда;  

3. Егер заңнамалық не рәсімдік сипаттағы шектеулер немесе ресурстардың болмауы 
алдын ала тергеу тактикасын пайдалануға мүмкіндік бермесе, әрі  

4. Егер қылмыстың жолын кесу жөніндегі операция жергілікті тұрғын халықтың 
немесе басқа мүдделі топтардың нақты арыздарына қатысты тезірек жауап шара 
қолдануға мүмкіншілік туғызса.  

 
Көз: Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, 
RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 

                                                        
35 Сонда. 
36 Сонда. 
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Тергеудің бұл түрін қолдану барысында бірқатар жайттарды есепке алу қажет. Біріншіден, 
жолын кесу жөніндегі операциялар уақытша ахуалды тыныштандыруы мүмкін, алайда, оны 
жүргізу, әдетте, мәселені толық шешпейді – бұл мәселе басқа жерде пайда болуы мүмкін. 
Екіншіден, жолын кесу жөніндегі операцияларды жүйелі түрде пайдаланғанда табыстың 
кілті – адам саудагерлеріне арналған, олар дәл сондай әдістері мен тораптарын және дәл сол 
орында пайдалана отырып өз іс – әрекетін жалғастыра алмайтындай ететін күнделікті 
қиыншылықтардың ауқымды көлемін жасап беру жөніндегі – идарааралық креативтік әрі 
инновациялық тактиканы  қолдану болып табылады. Бұл стратегия – адам саудагерлерінің 
өз іс–әрекетін жаңадан бастай алатын аймақтарға орын ауыстырып кетуін болдырмау үшін 
– құқық қорғау орындарының күші мен ықпалы барлық таяу жерлерде қоныс тепкен 
аймақтар бойынша біркелкі таралғанда ең оңтайлы деңгейде табысты болып саналады. 
Жолын кесу жөніндегі операцияларға қатысу үшін жұмылдырыла алатын идаралардың 
тұтас бір қатары бар екені белгілі. Олардың қатарына әр түрлі құқық қорғау орындары, 
иммиграциялық қызметтер, кеден қызметтері, сыртқы істер министрлігі, денсаулық  сақтау  
министрлігі, қоршаған орта министрлігі, еңбек министрлігі, өрттен қорғау қызметтері, 
муниципальдық билік орындары, әуе компаниялары және басқа тасымалдаушылар кіреді. 37  
 
Мұның үстіне, жолын кесу жөніндегі іс – әрекет әрқашан оперативтік мәлімет алуға 
мүмкіншілік туғызады, сондықтан, олардың барлығының лайықты түрде жинақталып, 
тіркелуін қамтамасыз ету керек. Бұл ақпарат келер уақыттарда алдын алу операцияларын 
жүргізу үшін негіз болуы мүмкін. Тағы басқа қырынан қарағанда, операциялар қылмыстың 
істелуіне бөгет болып, бұрын  пайдалы деп саналған ақпарат пен оперативтік деректерді 
жарамсыз етуі ықтимал. 38 
 
ОПЕРАТИВТІК АҚПАР    
 
Оперативтік ақпарды жинау   
 
Оперативтік деректер дегеніміз жинақталған, бағаланған, салыстырылған, талданған және 
тиісті органдар мен тұлғалар арасында таратылған ақпарат болып табылады.  Оперативтік 
ақпарат оперативтік жұмыстың негізі болып саналады.  
 
Оперативтік ақпаратты жию әрі онымен тиісті органдар арасында алмасу, соның ішінде 
халықаралық деңгейде, трансұлттық қылмыстық тораптармен күрес жөніндегі іс-
шараларды табысты түрде іс жүзіне асырудың шешуші шарты болып табылады.  Адам 
саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелу тораптары көптеген жайттарда жарнама, 
пәтер жалдау, тасымалдау, байланыс не қаржылық трансакциялар саласында «ақпараттық 
іздер» қалдырады. Бұл салалардың әрбірі құқық қорғау орындарының қызметкерлеріне 
оперативтік ақпаратты жинауға мүмкіндік береді.39 
 
Олар неғұрлым тиімді болып табылатын оперативтік ақпардың екі түрі бар.  Олар – 
стратегиялық және тактикалық оперативтік ақпар.   
 
 
 

                                                        
37 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
38 Сонда.  
39 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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Стратегиялық оперативтік ақпар  
 
Оперативтік ақпардың бұл түрін жинаудың мақсаты оперативтік деректер негізінде 
Орталық Азия мемлекеттеріндегі адам саудасы мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің 
орын алуының негізінде жатқан әр түрлі стратегиялық себептердің жалпы бағалауын 
жүргізу болып табылады. Мұндай стратегиялық бағалауды жүргізу үшін пайдаланылатын 
деректердің айтарлықтай көлемі оперативтік деңгейдегі ақпараттан алынады. Стратегиялық 
оперативтік ақпараттың аспектілері экономикалық ахуал, мүмкіншіліктердің (еңбекке 
орналасу және т.б. үшін) болмауы, әйелдерге қатысты алалау және т.б. тәрізді әлеуметтік – 
экономикалық факторларды; оларды қылмыс істеушілер құрбандарды азғырып-көндіру 
не қанау мақсатында пайдаланатын  немесе олар құрбандардың өздерінің қанаушыларына 
қарым – қатынасына, олардың қорқыныштарына, билікпен ынтымаққа баруға даярлығына 
әсер ете алатын наным – сенімдер мен жоралғылар және т.б. тәрізді мәдени факторларды;  
халықаралық қатынастарды (мысалы, елдер арасындағы тарихи және мәдени 
байланыстар, тілдер, сонымен қатар, елдер арасындағы еңбек миграциясы әрі сауда – 
экономикалық қатынастар); және өзіндік ерекшеліктерді (мысалы, қылмыстық 
ұйымдардың байланыстары мен өзара  әрекеттесуі, визалық режим, шекаралық бақылау 
мен аймақтың әр түрлі бөліктерінде құқық қорғау орындары қолданатын басқа шаралардың 
жүйесінің артықшылықтары мен жетімсіз тұстары)  қамтуы мүмкін. Бұның бәрі болжамды 
даярлау үшін бағалы мағлұмат болып табылады, олар алдын алу мен қылмыс істеушілер 
және олардың әлеуетті құрбандары / заңсыз елге әкелінген мигранттардың өзіндік 
ерекшеліктерін анықтау үшін қолданыла алады.  
 
Тактикалық оперативтік ақпар  
 
Тактикалық оперативтік ақпар тергеу жүргізу үшін қажет және қылмыс істеушілерді табу мен 
олардың орын ауыстырып, жылжуы туралы мәліметті дер кезінде алу үшін пайдалы болуы 
мүмкін. Ол, тұтқындаулар, қосымша тергеу жүргізу мен сот қуғындауын қоса алғанда, нақты іс 
– әрекетті істеумен нәтижеленеді. Жалпы, тактикалық сипаттағы оперативтік ақпаратты 
жинаудың басты салаларының тұтастай бір қатары бар деуге болады.    
 
Ерекше назар салуды қажет ететін тактикалық оперативтік ақпарды жинау 
салалары   
 

 Азғырып-көндіру әдістері – алдау, күштеу, ұрлап әкету – азғырып-көндіру 
қандай сылтау арқылы іс жүзіне асырылады: мысалы, заңды жолмен еңбекке 
орналастыру уәдесін беру?; құрбан қай елде азғырып-көндіріледі – өз туған елінде 
ме не Орталық Азияның елдерінің бірінде ме? 

 Жарнаманы орналастыру құралдары – ауызша жарнама, баспа бұқаралық 
ақпарат құралдары, Интернет; 

 Жалған төлқұжат, жол жүру құжаты не жеке басының куәлігі – даярлау, алу, 
пайдаланылатын төлем төлеу әдістері және агенттердің тұратын жерлері;   

 Иммиграциялық құжаттар мен визаны қолдан жасау – даярлау және алу; 
 Жол жүру маршруттары мен пайдаланылатын көлік құралдары –

пайдаланылатын маршруттар, орын ауыстыру әдістері; 
 Пайдаланылатын кездесу орындары – мекенжайлар мен ұйымдастыру әдістері; 
 Байланыс ұстау құралдары – электрондық пошта, ұялы телефондар, факстер 

және т.б.; 
 Әлгіректе сөз болған іс – әрекеттің барлық түрлерімен байланысты 

қаржылық операциялар; 
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 Визалық бөлімдер мен консульдік қызметтер ақпараты; 
 Әуе компаниялары мен туристік бюролар ақпараты.   

  
Көз: Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, 
RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdfhttp://ww
w.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 

 
Осындайда, оперативтік деректер оны пайдалана алатын адамдарға берілгенде ғана іс 
жүзінде пайда келтіре алатынын есте ұстау қажет. Тиісті органдар арасында оперативтік 
ақпаратты жедел беру едәуір жайттарда қиынға түседі. Адам саудасы саласындағы ылғи 
құбылып кетіп отыратын ахуалда оперативтік деректер жылдам көнереді. Қосарланушылық 
пен ресурстарды тиімсіз пайдалануды болдырмау үшін оперативтік ақпаратты жинауға 
орталық деңгейден басшылық жүргізілуі тиіс. Оперативтік деректер мен ақпаратты 
объективті және күнілгері кесіп-пішілмеген, шыншыл түрде беру қажет. Тиісті ақпарат пен 
оперативтік деректерге талдау жөніндегі мамандар мен оперативтік қызметкерлер әрқашан 
қол жеткізе алатын болуы тиіс. Оперативтік мәліметті жинаудың басты ұстанымы кеңестер 
қорытуға келіп саяды. 40 
 
Қызметкерлер 
 
Оперативтік мәлімет пен заттай айғақтарды жинауды әр түрлі мамандықтың иесі болып 
табылатын құқық қорғау орындарының қызметкерлері тарабынан жүргізіледі: полицияның 
күзет қызметі қызметкерлері, сот – медициналық сараптама қызметкерлері, қылмыс 
орнында жұмыс істейтін және сот сараптамасымен байланысты емес саналатын 
сарапшылар, криминалистер және т.б. күшімен. Көптеген жайттарда  күзет қызметі 
қызметкерлері жәбірленушілермен, куәгерлермен, информаторлармен және қылмыс 
істеушілермен бірінші болып қарым – қатынас жасайды, сондықтан олар өздерінің 
күнделікті міндетін атқаруы кезінде – егер олар адам саудасы дегеннің не екені туралы 
хабардар болса – аса маңызды оперативтік ақпаратты жинау үшін мүмкіншіліктерге ие деп 
саналады. Оперативтік іс–әрекет тәжірибесі істің бетін ашып, оны сәтті түрде аяқтауға 
бастаған маңызды оперативтік деректер мен айғақтардың – өздерінің үлесінің 
маңыздылығынан көп жайттарда бейхабар болған – күзет қызметінің қызметкерлерінен 
келіп жеткенін көрсетеді. 41  Сондықтан, оперативтік деректерді жинау күзет қызметінің 
деңгейінен басталуы мүмкін екенін түйсіну аса маңызды.  
 
Көптеген жайттарда, құқық қорғау орындарының қызметкерлері олар өздері тексерістер 
жүргізуінің және басқа қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты бақылау шараларын 
іс жүзіне асыруының барысында адам саудасының белгілерін табады. Егер олар белгілі бір 
нышандар мен жағдайларды байқаған кезінде қандай да болмасын бір мәнмәтіндегі 
жиналған ақпаратты арнайы бөлімшелерге жеткізіп отыруға даярлық танытса, бұл құқық 
қорғау орындарының қылмыспен күресті үйлестірудегі мүмкіндіктерін әлдеқайда арттырар 
еді.42 
 

                                                        
40 Сонда.  
41 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Retrieved at http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-
Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
42 Сонда.  
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Одам саудасының құрбандарынан және заңсыз елге әкелінген 
мигранттардан жауап алу  
 
Әдетте, жауап алу барысында PEACE (бұл – ағылшын тіліндегі акроним) жауап алу үлгісін 
пайдалану керек, ол бірнеше елде күдіктілер, куәгерлер мен жәбірленушілерден жауап алу 
кезінде қолданылады. 
  
PEACE – бұл келесі түсініктердің ағылшын тіліндегі акронимі:   
 

 Жоспарлау мен даярлық  
 Қарым – қатынасты жолға қою және түсіндіру  
 Куәлардың көрсету – айғақтарын алу  
 Жауап алуды аяқтау  
 Нәтижелерді бағалау   

 
Жоспарлау мен даярлық  

 Кәсіби аудармашылардың, адвокаттардың және материалдық – техникалық 
жабдықтау қызметтерін ұйымдастырыңыз. 

 Жауап алу мақсаттарын анықтаңыз, қолда бар деректерді толық зерттеңіз және 
мәселенің мәні бойынша сауалдар даярлаңыз. 
 

Қарым – қатынасты жолға қою және түсіндіру  
 Жауап алынатын адам өзін сенімдірек сезінуі үшін жауап алынатын тұлғамен 

жауап алу басында бейтарап тақырыптарға әңгіме – дүкен құру арқылы қарым – 
қатынас орнатыңыз.  

 Жауап алынатын тұлғамен қарым – қатынасты жолға қойыңыз, алайда, бүйте 
отырып, белсенді тыңдау дағдыларын қолданыңыз, мақсат – жауап алып отырған 
тұлға сөзінен емес, жауап алынып отырған тұлға сөзінен ақпарат алу;  

 Ағымдағы ахуалды, с.і. жауап алудың рәсімі мен мақсатын, түсіндіріңіз, 
берілетін куәгерлік түсініктеме ерікті екенін, және жауап алынатын тұлғаның 
адвокатпен сөйлесе алатынын түсіндіріңіз.  

 Өзіңіздің кім екеніңізді, лауазымыңызды және, ахуалға қарай, өзіңіздің тиісті 
тәжірибеңізді түсіндіріңіз әрі бұл орынды болса, өзіңіздің бұрын мигранттар / 
контрабандашылардан жауап алғаныңызды құлаққағыс ете кетіңіз. Басқа 
қатысып отырған тұлғалардың рөлдерін түсіндіріңіз.  

 
Куәлардың көрсету–айғақтарын алу  

 Жауап алынатын тұлғаға оның сөзін бөлмей, куәгерлік түсініктемесін беруіне 
мүмкіншілік туғызыңыз. Кейде мұны «еркін есіне түсіру» деп атайды. 
Ақтаңдақтарды жойып, сәйкессіздіктерді түзету үшін, жауап алынатын тұлға 
куәгерлік түсініктемесін толық бергеннен соң, оның өз түсініктемесін 
қайталауын өтініңіз не қосымша сұрақтар қойыңыз.  

Жауап алуды аяқтау  
 Жауап алу нәтижелерін жинақтап, жалпыластырыңыз және тұлғаға қосымша 

мәлімет беруіне мүмкіндік беріңіз.   
 Оған бұдан арғы іс – әрекеттер туралы хабарлаңыз.  
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Нәтижелерді бағалау  
 

 Жауап алып болған соң, жауап алу мақсатына қол жеткізіліп, міндеттері 
орындалды ма, жауап алу кезінде алынған жаңа ақпарат тергеу барысына әсер 
ете ме және жауап алу тұтастай алғанда қалай өтті, осыны анықтау қажет.    

 
Адам саудасының құрбандарынан жауап алу  
 
Болжалды жәбірленушілер – куәгерлерден жауап алу тергеу процесінің маңызды сатысы 
болып табылады. «Жәбірленуші» және «куәгер» терминдері әр түрлі елдерде әр түрлі мәнге 
ие болуы мүмкін. Кей юрисдикцияларда тұлға сот не әкімшілік тексерістерінің нәтижесінде 
«жәбірленуші» ретінде қарастырылады және мұндай жайттарда адамды ресми түрде 
«жәбірленуші» ретінде тану оның еншісіне бірқатар артықшылықтар мен қорғау 
шараларын бөліп беру дегенді білдіреді.43 Басқа юрисдикцияларда «жәбірленуші» түсінігі 
жалпы мағынаға ие және сот не әкімшілік іс – әрекет негізінде қандай да болмасын бір 
шешімдерді қабылдауды қажет етпейді. 44Дәл осы тәрізді, бір юрисдикцияларда куәгер деп 
тек сотта куәлік беруші тұлға айтылса,  басқа юрисдикцияларда бұл термин қылмыс туралы 
ақпаратқа ие тұлғаларды сипаттау үшін қолданылады.45  
 
Сіздің елдің заңнамасында қандай терминология қолданылса да, бұл оқу құралы – оған 
адам саудасының болжалды нысандары тартылған және олардан куәгер ретінде сіздің 
жауап алуыңыз міндетті саналатын – кез келген ахуалда пайдаланыла алады. 46  
 
Төмендегі абзацтарда адам саудасының құрбандарынан жауап алудың басты әдістері және 
оның барысында туындайтын мәселелер қарастырылған. Құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері үшін адам саудасының құрбандарынан жауап алу дағдыдан тыс, тосын іс 
болуы мүмкін және кейде олар құрбандардың куәлік – сөздерінің растығына шүбә 
келтірулері мүмкін, әсіресе мұндай куәліктер егер қарама – қайшылықты болып көрінсе. 
Сондықтан, полицияның қызметкерлерінің  құрбандардың рас айтып отырғанының өзінде 
олардың куәлік – сөздерінің неге қарама – қайшылықты болуы мүмкін екенін түсіне 
білулері маңызды саналады.  
 
Қандай жайтта болмасын, жауап алу барысында құқық қорғау орындарының қызметкерлері 
тілеулестік білдіруге қаншалықты даяр болмаса да, әсіресе адам саудасының 
құрбандарынан жауап алу кезінде, тек осындай тәсіл ғана ең игі нәтижелерге жетуді 
қамтамасыз ете алады. Тек жәбірленушілер полициямен ынтымақтасу үшін өздерін 
психологиялық тұрғыдан сенімді сезіне білгенде ғана олар мұндай ынтымақтастыққа 
өздерінің келісімін бере алады.  Жәбірленуші адамға өзін психологиялық тұрғыдан сенімді 
сезіну деген қызметкерлер үшін ол не айтса соны қалтқысыз істей беруі керек дегенді 
білдірмейді.  Бұл тек жәбірленушімен мейірімді және тілеулестік білдіре қарым – қатынас 
жасау дұрыс дегенді білдіреді, ал бұл полиция мекемесіне өз жұмысын тиімдірек атқарып, 
көбірек ақпарат алуға  және жәбірленушілердің куәгер ретінде сот төрелігі орындарымен 
ынтымақтаса жұмыс істеуін қамтамасыз етуге көмектеседі.     

                                                        
43 Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен  БҰҰ АСДБ (2009ж.). Адам 
саудасымен күрес жөніндегі қылмыстық сот ісі саласындағы мамандарға арналған оқу құралы, Модуль 
8: Әлеуетті куәгер болып табылатын адам саудасының құрбандарынан жауап алу. Мына мекен – жай 
бойынша таныса аласыз:www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
44 Сонда.  
45 Сонда. 
46  Сонда. 
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Ең оңтайлы деп қарастырылатын жайтта, адам саудасының құрбандарынан жауап алуды 
арнайы даярланған тұлғалар жүргізуі тиіс. Әдетте, мұндай мамандар жыныстық  қатынас 
жасаумен байланысты қылмыстар мен отбасында және балаларға қатысты күштеу туралы 
істерді тергеумен айналысатын құрылымдық бөлімшелерде болады. 47  Адам саудасы 
жөніндегі істер тәрізді айтарлықтай қолдау көрсету шараларын талап ететін тергеу түрлері 
сирек кездеседі.  Мұндайда – қоныстанатын орынға орналастыру, медициналық көмек 
көрсету, кеңес беру, аудармашының қызметімен қамтамасыз ету, киім және тамақ 
өнімдерімен қамтамасыз ету, сонымен қатар туған еліне оралуына жәрдемдесуді қоса 
алғанда –  қызметтердің кешені қажет болуы мүмкін. Барлық бұл қызметтер даярлану 
сатысында – ақ алдын ала қарастырылуы тиіс әрі сіз болжалды жәбірленушімен одан жауап 
алуға ниеттеніп, қарым – қатынастарға түсу сәтіңізден бастап көрсетіле бастауы керек. 
Мұның бәрі жауап алу не жауап алу сериясы біткенге дейін кейінге қалдырыла алмайды. 
Мұндай қолдауды қамтамасыз ету оңай емес, әрі неғұрлым сіз мұны ертерек бастасаңыз, 
соншалықты ол өзіңіз үшін оңтайлы болады. Сіз осындай қолдауды қамтамасыз ететін ең 
құрымағанда бірнеше адым жасасаңыз әрі куәгер – жәбірленуші адамға нақты ол үшін не 
істеліп жатқанын хабарласаңыз, тек сонда ғана ынтымақтастық пен сенім пайда болады. 
Куәгердың тарабынан болатын ынтымақтастықсыз әрі оның куәгерлік көрсетулерінсіз 
сіздің істі соңына дейін жеткізе алуыңыз неғайбіл. Және де бүйткенде, өзіңіз үшін істі 
тергеуге тек куәгердің куәгерлік көрсетулері жеткілікті деп ойлау қажетсіз. Сізді бұл 
туралы құлағдар етіп, айтылған нәрселердің барлығын неғұрлым барынша растау керек 
болады не өзіңіз оған қол жеткізе алған басқа куәгерлік түсініктемелер әрі айғақтармен 
толықтыруыңыз дұрыс болады.48 
 
Адам саудасының құрбандарынан жауап алу барысында олардың құқықтарын, таңдауын 
және дербестіктерін құрметтеу қажет. Адам саудасының құрбандары тап болған аса бір 
күрделі ахуалды есепке ала отырып, олардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету 
көптеген жайттарда қиын міндет болып есептеледі. Біріншіден, тергеуді жүргізетін 
тергеушілер тіпті өздерінің жәбірленушімен қарым – қатынас жасап отырғандарына 
әрқашан сенімді бола бермейді. Толығынан түсінікті себептер бойынша жәбірленуші өте – 
мөте толқыған көңіл – күйде болып, билік орындарымен ынтымақтастыққа баруға 
бейімділік танытпауы мүмкін. Көптеген жайттарда тергеуші үшін қарапайым және 
күнделікті атқарылып жүрген тергеу ісі болып көрінетін рәсім жәбірленуші үшін оның 
өміріне шынында төнген қатер болуы мүмкін.   
 
Жауап алуға кіріспес бұрын, оның жоспарын құрып алыңыз. Адам саудасының құрбанынан 
жауап алу – адам саудасының, қылмыспен байланысты адамдар саны әрі орындардың 
сипаты, сонымен бірге, куәгерді жәбірлеудің салдарлары себебінен – күрделі рәсім болып 
табылады. 49 Жәбірленуші балалардан жауап алу жайтында жауап алуға даярлану процесі 
бала туралы уақтылы деректер жинауды қамтиды. Мұндай ақпарат баланың өзінен алына 
алады, алайда оны – тек оның өмірбаянының деректеріне қатысты болатын – алдын ала 
бейресми әңгімелесу барысында алған дұрыс. Мұндай ақпарат алына салысымен, ол дерек 
полицияның қызметкеріне қылмыстық тергеу процесінің барысында бала үшін қажетті 
шарттар жасап қана қоймай,  ресми жауап алу кезінде өзара  түсіністікті қалыптастыруға да 
көмектеседі.  
 
 
 
                                                        
47 Сонда. 
48 Сонда. 
49 Сонда. 
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Жауап алу процесінде келесідей минималдық стандарттар сақталуы тиіс:  
 
Жауап алу процесіндегі ең төмен деңгейдегі стандарттар  
 

 Болжалды адам саудасының құрбанына жауап алудың рәсімі мен салдарлары 
жайлы мәлімет беріңіз;   

 Мәліметті анық, дәл және болжалды адам саудасының құрбанының ана тілінде 
баяндаңыз;  

 Жауап алу кезінде тәжірибелі аудармашылардың оған қатысып отырғаны дұрыс;   
 Адамның жеке өміріне қатысы бар сауал қоюдан аулақ болған жөн, мысалы, 

жыныстық қатынастар және жезөкшелікпен айналысу туралы сұрақтар;  
 Адам саудасының қылмысының құрамының айқын элементтері анықталса, тек 

сонда ғана тұлға адам саудасының құрбаны ретінде ұқсастырыла алады;  
 Олардың хал–күйінің осал екенін және, жарақат алғаннан кейінгі есеңгіреген 

жабырқау көңілдерін қоса алғанда, аурулар себебінен қиналысының салдарларын 
есепке ала отырып, адам саудасының құрбандарына жауап берулері үшін 
жеткілікті уақыт беріңіз.  
 

Көздер:  ЕҚЫҰ (2004ж.). Адам саудасының құрбандарын ұлттық деңгейде қайта бағыттау 

механизмдері – адам саудасының құрбандарының құқықтарын қорғау жөніндегі күштерді 

біріктіре отырып: Практикалық нұсқаулық. Варшава: ДМАҚБ – ЕҚЫҰ. Мына мекен – жай 

арқылы таныса аласыздар: http://www.osce.org/documents/odihr/2004/05/2903_en.pdf ). 

 
Құрбан-балалар 
 
Адам саудасының құрбандарына айналған балалар қатал қарым – қатынастың азабын көріп, 
әбден зәтте болған. Қатал қарым – қатынас түрлері жыныстық зорлау, аяусыз сабау, 
сонымен бірге әр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мүмкіндіктерінен айыруды қамтуы 
мүмкін. Осының нәтижесінде олар жарақаттанудан кейінгі  еңсесі түсу не басқа 
психологиялық жараланудың себебінен туындайтын  есеңгіреу реакцияларынан азаптанып 
жүрген болуы мүмкін. Олардың мінезі мен жүріс – тұрысының өзгеруі соншалықты, 
қойылған сұрақтарға олардың жасындағы адамдар әдетте жауап беретін жолмен бұлар 
жауап бере алмауы мүмкін. Олар өздеріне қатысты жасалған қатал қарым – қатынас 
жайтын тұлғасыздандыруы мүмкін және оны басқа бір адамның басынан өткен нәрсе 
ретінде қарастыруы, өздерінің қайда болғанын немесе не болғанын есіне түсіре алмауы, 
немқұрайды да немкетті болып көрінуі немесе әбден қалжырап, мелшиіп – сілейген ахуалда 
жүруі, әр түрлі естеліктердің ағыл – тегіл келе беруінен қиналып жүруі және өте жабырқау 
күйге түсуі, өзін күштеген адамға қатысты эмоционалдық шырмалысы болуы әрі оны 
қорғауға тырысуы, өте қатты қорқып жүрген болуы мүмкін.50 
 
Жасөспірім құрбан өзінің адам саудасының нысанына айналғанын терістеуі мүмкін, не 
мағыналық тұсынан байланысты ақпар бере алмауы мүмкін не дәйексіз не қарама – қайшы 
болып табылатын куәгерлік деректер беруі ықтимал.  
 

                                                        
50 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Retrieved at 
http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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Құқық қорғау орындары адам саудасының жасөспірім құрбандарына куәлік беруіне 
айырбас ретінде ересек құрбандарға ұсыныла алатын – уақытша тұратын үй–жай тәрізді – 
қандай да болмасын бір ынталандыруды ұсынбауы керек. Айыптау үкімін шығару 
мақсатына қол жеткізу үшін баланың қауіпсіздігіне қатер төндіруге болмайды.51  
 
Адам саудасының жасөспірім құрбанынан жауап алуға кіріспес бұрын, құқық қорғау 
орындарының қызметкері баланың әлеуетті куә екенін – емесін және ол адам 
саудагерлеріне қарсы бағытталған қажетті куәгерлікті бере ала ма – алмай ма, осыны 
анықтап алуы керек. Және де бүйткенде, бірінші ретте әрқашан баланың мүдделерін 
неғұрлым кемел түрде қанағаттандыру міндеті тұруы тиіс. Бұл, мысалы, егер баланың ең 
тыңдамалы мүдделері оның өз туған еліне оралуын немесе дереу отбасымен қайта 
қосылуын талап етсе, барлық жауап алуларды доғару дегенді білдіреді.   
Егер жауап алуға мүмкіншілік бар болса, оны тиісті даярлығы бар қызметкерлер өткізуі 
тиіс. Жауап алу кезінде балаға қолдау көрсететін тұлғаның қатысып отыруын қамтамасыз 
ету үшін қажетті шаралар қолдану дұрыс болады. Мұндай тұлға – тек оның балаға жасалған 
қатал қарым–қатынастарға қатысы болғандығына байланысты ешбір күдік болмаса – 
баланың туысы болуы мүмкін. Әйтпегенде, мұндай тұлға әлеуметтік қызметкер не ол азат 
етілгеннен бастап баламен жұмыс істеп жүрген маман болуы мүмкін. егер бұл мүмкін 
болса, балаға заңды қамқоршыны тағайындау қажет.  Оның үстіне, егер бала шетел азаматы 
болса әрі жергілікті тілді түсінбесе не ол тілде сөйлей алмаса, онда ауызша аударма жасай 
білетін аудармашының болуын қамтамасыз ету үшін қажетті шара қолданған абзал. 
Тергеушінің және аудармашының жынысы да маңызды болуы мүмкін. Еркектер тарабынан 
жыныстық және / не тәни зорлауға ұшыраған бала өзін әйел адамның жанында қауіпсізірек 
сезінуі мүмкін. Алайда, кейде балалар (соның ішінде, қыздар) ер адаммен сөйлесуді артық 
көреді. Оны қорғаушы ретінде қабылдайтын балаларға кейде ер адаммен сөйлесу жеңілірек 
тиеді. Сондықтан, балалардан жауап алуды ерлер және әйелдерді тарта отырып өткізу 
дұрыс болады.  
 
Қайта-қайта жауап алудан аулақ болған абзал. Егер бұл мүмкін болса, жауап алуды оны 
даярлауға барлық тиісті органдарды тарта отырып, бір мәрте өткізу дұрыс болады. Тым көп 
адамдардың қатысуы себебінен баланың қорқып кетуі жайтын болдырмау үшін қажетті 
шаралар қолдану керек, сонымен қатар, баланың бірінші жауап алуға ұшырамағаны және 
қатал қарым – қатынас туралы естеліктерге қайта-қайта оралмағаны да маңызды. Жауап 
алуға қатысушы барлық тұлғалар өздерінің рөлдерін айқын түсінулері керек. Ақыр 
соңында, баланың жасын, есеюуінің мөлшерін және ақыл–ойының жетілуі деңгейін есепке 
ала отырып, әрқашан қарапайым әңгімелеспеу тілін қолдану қажет.  Бұл үшін тиісті даму 
деңгейіндегі балаға түсінікті сөздік қоры қолданыла алады.  
 
Ешбір жайтта жауап алу барысына күдікті қылмыс істеуші тұлға не онымен байланысты кез 
келген адам қатыстырылмауы керек. Егер бұл мүмкін болса, жауап алу видеотаспаға не, 
болмады дегенде, магнитофон кассетасына (не басқа электрондық жабдыққа) жазылып 
алынуы қажет. Егер жауап алудың жазбаша түрдегі хаттамасы жүргізілсе, оның дәл 
жүргізіліп отырғанына – әр жауаптың соңында жазба мәтінді баламен бірге тексере отырып 
–  көз жеткізіңіз.52 
 
Озат іс-тәжірибеге сай, мазмұнды әрі әрбір дербес эпизодқа қатысы бар ашық сұрақтардың 
жиынтығын құрастыруға кеңес беріледі.  

 
                                                        
51 Сонда.    
52 Сонда.    
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Жауап алу орны 
 

Егер жауап алудың орны заң бойынша белгіленбесе, ересек жәбірленушілерден жауап 
алу әр түрлі орындарда жүргізілуі мүмкін, дегенмен, жауап алу жәбірленушінің үйі не 
оның тұратын мекенінде жүргізілмеуі тиіс. Адамның жеке өміріне қол 
сұғылмаушылықты қамтамасыз ету белгілі бір дәрежеде тұтастай алғанда отбасы 
мүшелері мен таныстары алдында жәбірленушінің абыройын сақтаудың тиімді құралы 
болып табылады.53  
 
Бала – жәбірленушілерге байланысты жайттарда жауап алу орны баланың сұрақтарға 
жауап беру қабілетіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ең оңтайлы вариантты 
қарастырғанда, жауап алу орны жайлы және бала мен полицияның қызметкерлері онда 
қысылып – қымтырылмайтындай болуы керек, балалар үшін тартымды болуы қажет, 
төменгі жастағы балаларға арналған қуыршақтар, түрлі-түсті кітапшалар мен түрлі – 
түсті қарындаштар тәрізді нәрселері бар, ал үлкенірек жастағы балалар үшін жарқын 
түсті интерьерлі болуы керек. Оның үстіне, бұл орын тыныш және жабық ғимаратта 
орналастырылған болуы тиіс. Ал егер полицияның ғимаратында жауап алу үшін 
қолайлы орын болмаса, қандай да болмасын бір балаларды бағып – қағумен 
айналысатын ұйыммен оның ғимаратында жауап алуды өткізу туралы келісіп алу дұрыс 
болады. Егер ғимарат – жауап алу барысын сырттан бақылап тұруға арналған – бір беті 
мөлдір айнамен және жауап алуды видеотаспаға жазып алу жүйесімен жабдықталған 
болса, бұл тергеу сапасын айтарлықтай жетілдіреді.54 
 
Жауап алуды жүргізу ісіне арналған лайықты орынды таңдауда келесідей тұстарды есепке 
алу керек:  
 
Жауап алуға арналған орынды таңдау кезіндегі долбарлар:  
 

 Жауап алуды қайда өткізу дұрыс?  
 Куәгер жауап алуды жүргізуші тұлғаға таныс, алайда өзіне бейтаныс орынға келуі 

керек пе не куәгерге оған таныс әрі ол онда өзін қолайлы сезінетін орында 
сауалдар қою керек пе?  

 Егер жауап алу оның өзіне бейтаныс орында жүргізілсе, онда жәбірленген адам / 
куәгер мазасызданып, алаңдап жүрмей ме?  

 Одан жауап алу оның өзіне таныс орында жүргізілуі куәгердің куәгерлік 
түсініктемесіне теріс әсер етіп жүрмей ме?  

 Аталған орында қажетті (мысалы, аудармашылардың, медициналық 
қызметкерлердің және т.б.) жәрдем мен қолдауды қамтамасыз етуге бола ма?  Бұл 
қатты психологиялық жарақат алған жәбірленушілер оған  араластырылып 
отырған істерде аса маңызды.  

 Аталған орын сенімді әрі таза ма, мұнда бөгет болу және назарды бөтен 
нәрселерге аударудың алдын алуға арналған қолайлы шарттар қаншалықты 
жасалған, мұнда жауап алынатын адамды байқап қалуға не оның әңгімесін 
жасырын естіп тұруға болмай ма?  

                                                        
53 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Мына мекен – жай арқылы таныса аласыздар: http://www.icmpd.org/Anti-
Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-
Rea.1853.0.html. 
54 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Мына жерден 
таныса  аласыздар: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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 Қажетті аппаратура жұмыс істей ме, және қажет «шығыс материалдары» – 
мысалы, жауап алу хаттамасын жазып алуға арналған кассеталар мен бланкілер – 
бар ма?  
 

Көз: Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен  БҰҰ АСДБ 
 (2009ж.). Адам саудасымен күрес жөніндегі қылмыстық сот ісі саласындағы мамандарға 
арналған оқу құралы, Модуль 8: Әлеуетті куәгер болып табылатын адам саудасының 
құрбандарынан жауап алу. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар:  
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 

 
Жауап алуды жүргізу үшін қажет дағдылар  

 
Төменде адам саудасының құрбандарынан жауап алуды жүргізетін тұлғалар ие болуға 
тиісті кей қосымша дағдылар баяндалған.  Жауап алуды жүргізу үшін құқық қорғау 
орындарының қызметкерлерін таңдау кезінде, мұндай адамдарға қажет төменде келтірілген 
дағдылар тізімі сіздерге жауап алу үшін керекті қызметкерлер құрамын сұрыптауға 
көмектеседі:  
 
Құрбан – куәгерлерден жауап алуға қажет қосымша дағдылар  
 

 Сауалдар қою білу дағдылары (жауап алуды жүргізу емес, ең алдымен қажетті 
жауап алу дағдыларының  адам бойында бар екені туралы мағлұмат);  

 Белсенді тыңдау дағдылары; 
 Бақылай білу дағдылары: қобалжуды, алаңдаушылықты, қорқынышты және т.б. 

тани білу әрі ол эмоцияларға орай тиісті әрекет ете білу;  
 Кәсіби маман болып қала отырып, жәбірленушімен қарым – қатынас орната білу 

(мысалы, мейірім таныту, келтірілген зиянды мойындау, төзімдік таныту арқылы т.б.);  
 Төрешілік айту не кінәлаудан өзін тарта білу (мысалы, қандай да болмасын бір 

әлеуметтік қабаттарға, мигранттарға, жыныстық қызмет саласының 
қызметкерлеріне, әйелдерге, ерлерге қатысты соқыр нанымның болмауы);   

 Жәбірленушіні оның ештеңеден ұялуының, өзін ештеңе үшін кінәләуінің және т.б. 
қажетсіздігіне сендіре білу;  

 Әр түрлі мәдени әдет – ғұрыптар мәселелеріне қатысты біліктілік, бұл әр түрлі 
мәдениет өкілдері болып табылатын адамдармен жұмыс істеуге мүмкіншілік 
туғызады;  

 Психикаға неғұрлым терең  деңгейде теріс әсер ететін қылмыстармен жұмыс 
істеуге психологиялық тұрғыдан даяр болу;  

 Сауалдарды қойғанда, кәсіби шеберлік пен адами тілеулестік арасында теңгерім 
сақтай білу;  

 Тым күрделі, сонымен қатар, жаргон, яғни, ұры – қарының  сөздерін қолданудан 
аулақ болу; 

 Тіпті игі ниетпен болса да, құрбанмен кез келген тәни қарым – қатынас жасаудан 
аулақ болу. 

 
Көз: Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен  БҰҰ АСДБ 
(2009ж.). Адам саудасымен күрес жөніндегі қылмыстық сот ісі саласындағы мамандарға 
арналған оқу құралы, Модуль 8: Әлеуетті куәгер болып табылатын адам саудасының 
құрбандарынан жауап алу. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар:: 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
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Заңсыз елге әкелінген мигранттардан жауап алу  
 
Қылмыстардың көбісін тергеуде куәгерлерді ынтымақтастыққа баруға көндіру оңайға 
түспейді.Дәл осы сөз мигранттарды заңсыз елге әкелуге де қатысты. Куәгерлер, соның 
ішінде заңсыз елге әкелінген мигранттар, әр түрлі себептерден қорқып жүрген болуы не 
қорқытылып қойылған болуы мүмкін. Мысалы, олардың өз бастарының қауіпсіздігіне 
немесе үйлерінде қалған олардың отбасыларының қауіпсіздігіне қатер төндіреміз деп  
қорқытулары мүмкін, олар қылмыс істеуге қатысты деген айып тағылудан қорқуы мүмкін 
не өздері келген елге оралудан қорқуы ықтимал. Ынтымақтастықты жолға қоюға қажет 
сенімге ие болу үшін, мигрантпен адамгершілікке толы қарым – қатынас жасап, оны 
қабылдаушы елдің құқық қорғау орындарының қызметкерлері тарабынан оны қорғауға 
кепілдік беру қажет. Олардың көмегімен куәгерлерді ынтымақтастыққа көндіріп, қажетті 
куәлік – сөздерін алуды қамтамасыз етуге тырысудың бірнеше әдісі бар.  
 
Полиция, мысалы, келесі тәсілдерді пайдалана алады:   
 

 Куәгер болып табылатын заңсыз елге әкелінген мигранттардың елде қалуына 
рұқсат беруі жөнінде иммиграциялық билік орындарына өтініш білдіру (уақытша 
не тұрақты негізде);   

 заңсыз елге әкелінген және елден қуылған мигрант өз елінде отырып куәгерлік 
түсініктемесін бере алуы үшін куәгермен видеоконференция ұйымдастыру 
(тиісті жабдық қолда бар болған жайтта);   

 олар өздерінің санады түрде іс–әрекет жасап отырғанына көзі жетуі үшін және 
куәгерлерден жауап алу мен олардың куәгерлік түсініктемелерін алу лайықты 
жолмен жүргізілгеніне сот қазыларының көзін жеткізу үшін – олардан жауап 
алмас бұрын – заңсыз елге әкелінген мигранттарға заңдық көмек беру (оған  
алдын ала құқықтық көмек берілген тұлға берген куәгерлік түсініктеме басқа 
жайттарда алынған куәгерлік түсініктемеге қарағанда басқаша түрде қабылдануы 
мүмкін);  

 заңсыз елге әкелінген мигранттар берген куәгерлік түсініктемелерді басқа 
әдістермен – мысалы, телефон әңгімелерін сырттай жазып алу деректері не басқа 
куәгерлердің  куәгерлік түсініктемелері арқылы – растау;   

 куәгерлерден жауап алудың аудио- не видеожазбалары; 
 заң рұқсат берген жерде, куәгердің тұлғасын ресми қорғаудың мүмкіндігін 

қарастыру керек, бұл оны күзетуді қамтамасыз етуді де білдіруі мүмкін.  
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Жауап алуды жазып алу  
 

Болжалды түрде адам саудасымен байланысты деп саналатын жайттарда жазбаша 
есептемелерді құрастыру ерекше маңызды болып табылады. Дәл және мазмұнды 
есептемелер (оларда назарға іліккен адамды қанау орындары сипатталады; болжалды 
жәбірленушілермен, адам саудагерлерімен не клиенттер, қызмет көрсетушілер т.б. тәрізді 
информаторлармен болған әңгімелердің жазбалары болады) тергеудің кейінгі сатылары 
үшін үлкен мәнге ие болуы мүмкін. Қолда бар оперативтік деректер көлеміне байланысты, 
есептемелердің әр түрлі форматтары пайдаланылуы мүмкін. Есептемеге келесідей ақпарат 
енгізілуі тиіс:  

 
Есептемеге енуі тиісті ақпарат: 

 
 Сауданың не қанаудың түрі – жыныстық қанау, еңбек қанауы,дене мүшелерінің 

саудасы және т.б.;  
 Істе аты аталынып отырған елдер;  
 Әрбір күдіктінің не жәбірленушінің толық, егжей – тегжейлі сыртқы бейнесінің 

сипаттамасы, өмірбаяны және бұрынғы қылмыстық өмірі; 
 Барлық белгілі мекен – жайлар жөніндегі толық ақпарат;  
 Барлық белгілі көлік құралдары мен басқа пайдаланылатын көлік түрлері жайлы 

толық ақпарат; 
 Істе аты аталынған барлық байланыстың құралдары жайлы толық ақпарат; 
 Істе аты аталынған барлық жол жүру құжаттары не жеке басты куәландыратын 

құжаттар жайлы толық ақпарат; 
 Істе аты аталынған барлық маршруттар мен орын ауыстыру құралдары   жайлы 

толық ақпарат; 
 Істе аты аталынған барлық қаржылық дерек жайлы толық ақпарат; 
 Адам саудагер(лер)інің қылмысты істеу әдісі туралы толық ақпарат; 
 Ерікті форматтағы кез келген басқа пайдалы ақпаратты баяндау;  
 Аталған ақпаратты берген қызметкер не бөлімше, әрі оның байланыс деректері.  

 
Көз: International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for 
Frontline Law Enforcement Officers. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: 
http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-
Guide-and-Background-Rea.1853.0.html 

 
Күдіктілерден/айып тағылғандардан жауап алу  
 
Сотпен қудалау барысында қолданыла алатын ақпаратты тиісті түрде жинау үшін, адам 
саудасымен не мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысты деген  күдік тағылған 
тұлғалардан жауап алуды полиция мұқият даярлауы тиіс. Бірінші ретте, жауап алу 
барысында құқық бұзушының кәмелетке толған – толмағанын анықтап алу қажет. Егер 
құқық бұзушы бала болса, онымен кәмелетке толмағанын құқық бұзушылармен қарым – 
қатынас жасау ережелеріне сай түрде қарым – қатынас жасау дұрыс болады.  
  
Келесі бөлімде жауап алу мақсаттары, сонымен бірге, оны жүргізудің көптеген тәсілдері әрі 
тұтқынға алу тақырыбы қарастырылған.   
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Жауап алудың мақсаты 
 
Құқық қорғау орындарының қызметкерлері – бұның барлық тізбегін анықтау үшін – адам 
саудасы / мигранттарды заңсыз елге әкелудің процесінің барлық аспектілері және олармен 
байланысты іс-шаралары жайлы дәл деректерді жинауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл 
неғұрлым көбірек аттандыру және жеткізілу пункттерінде қылмыстық байланыстарды, 
көздер мен куәгерлерді, сонымен қатар, адам саудасының құрбандарын/ заңсыз елге 
әкелінген мигранттарды тасымалдаудың құралдарын, маршруттарын әрі әдістерін  табу 
үшін қажет.55 Бұдан тыс, жауап алу нәтижесінде   адам саудагерлері / мигранттарды заңсыз 
елге әкелумен айналысушы тұлғалар пайдаланатын әдістер мен тәсілдердің беті ашылуы 
мүмкін. Бұл адам саудагерлері / мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысушы 
тұлғалардың қылмыс істеу әдістерін тергеуге әрі қылмыс істеуші адамдардың қылмыстық 
өткен өмірбаянын анықтауға  мүмкіншілік туғызады, ал соңғы аталған нәрсе адам 
саудасының нысандарына айналуы мүмкін басқа құрбандарды тауып, оларға көмек көрсету 
үшін   олардың орналастырылған жерлерін анықтау үшін қажет. Бұл, сонымен қатар, адам 
саудагерлерін қылмыс істеуге итермелейтін ауан мен ынталандырманы түсіну үшін, адам 
саудасы / мигранттарды заңсыз елге әкелудің қаржылық аспектілерін түсіну үшін және, 
егер олар болса, заңсыз саналатын активтерді табу үшін қажетті. 56  Және де, айыптау 
қорытындысын құрастыру және сотпен қудалау үшін қажет ақпарат қылмыстың бұл 
түрлерін болдырмау жөніндегі алдын алу шараларын жоспарлаумен бір мезетте 
жинастырылады.  
 
Жауап алу кезеңдері 
 
Адам саудасын жасады деп күдіктелінген не айып тағылған тұлғалардан жауаптың қалай 
алынатыны оның барысында алуға болатын ақпараттың көлемі мен сапасы үшін шешуші 
мәнге ие болып табылады. Адам саудасын жасады деп күдіктелінген  тұлғалардан жауап 
алуды үш сатыға бөлуге болады:  
 
(1) заттар мен айғақтарды көрсету;  
(2) жауап алынушының тұлғасы мен істің мән-жайы туралы ақпарат алу;  
(3) егжей – тегжейлі жауап алу.57  
 
Жауап алынушы тұлғаға заттар мен айғақтарды көрсету сатысында құқық қорғау 
орындарының қызметкері күдікті бұған байланысты тұтқындалған құқық бұзушылықты 
атауы, ұстау мен тінту хаттамасын дауыстап айтып беруі, барлық тиісті жайттарда айып 
тағылған тұлғаның бастапқы мәлімдемесін жазып алуы және онда қолма–қол ақша немесе 
төлемнің басқа құралдары оралған айғақтары бар пакеттерді ашуы тиіс.58  
 
Жауап алудың заттар мен айғақтарды көрсету сатысынан соң, жауап алып отырған  құқық 
қорғау орындарының қызметкері күдікті жайлы және тергелуші қылмыстың егжей – 
тегжейі туралы ақпаратқа көшуі тиіс. Бұл кезеңде айыпталушы өзінің өмірбаянының 
                                                        
55 United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): On investigating crimes 
of trafficking for commercial sexual exploitation. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: 
http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
56 Сонда.  
57 United Nations Development Programme. (2003). Best practices: Law enforcement manual for fighting 
against trafficking of human beings. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: 
http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/user_manual/manual/section-
06/page51.html 
58 Сонда. 
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деректерін және басқа бастапқы – соның ішінде өзі туған елі (егер бұл орынды болса), 
жұмыс орны, кірісі (бұл өте маңызды, себебі уақыт өте келе қылмыстық іс–әрекеттен 
табылған кіріс болуы ықтимал мүлік туралы түсініктемелер қажет болуы мүмкін), басқа 
орынға көшу тарихы және өзінің тұрғылықты мекені, жәбірленушімен 
(жәбірленушілермен) өзінің байланысы, соның ішінде олардың танысулары қалай, қашан 
және қайда басталғаны, сонымен қатар, өзінің  жәбірленушімен (жәбірленушілермен) 
қарым–қатынасын егжей–тегжейлі сипаттамасы, өзінің агенттікпен, кеңсемен, кездесу 
пәтерімен, бордельмен және т.б. байланысы туралы – ақпаратты айтып беруі керек. 59 
Күдіктілерге оларға тағылған айыптарға жауап беру мүмкіндігі берілуі тиіс, алайда, олар 
сонымен қатар үндемей қоюға да құқылы.  
«Егжей – тегжейлі жауап алу» кезеңі: күдіктінің қылмыс істеуге қатысын анықтау және 
оның осының алдындағы куәгерлік көрсетулерін бекіту үшін полиция заттай айғақтарды 
пайдалана алады.60  
 
Құқық қорғау орындарының қызметкерінің – күдіктінің іс–әрекетін және мінезінің мәнерін 
бақылап, осы сәтке дейін жиналған ақпаратты бағалау үшін – жауап алудың бірінші және 
екінші сатыларының арасында бірер уақыт кідіріс жасауы дұрыс болады.  
 
Қызметкерлер, сонымен қатар, қажетті қосымша мәлімет алу үшін, өздерінің жауап алуды 
жүргізу әдістерін түзеу мақсатында осы мүмкіндікті пайдаланып қалуы керек. 61  Жауап 
алудың соңғы сатысында, қызметкерлер қолда бар заттай айғақтар негізінде өз сауалдарын 
қылмыстық оқиғаның егжей – тегжейіне қатысты қоюы керек және дәлелдеу базасындағы – 
әсіресе, сот қуғындауына жәрдемдесу тұрғысынан алғанда – ақтаңдақтарды жоюы тиіс.  
 
Бұл мүмкін болса, барлық жайттарда күдіктіге заттай айғақтардың көрсетілгені және 
түсіндірмені айту үшін уақыт берген дұрыс. 62  Оның жауап беру стиліне – күдікті, әсіресе 
бұлтарма жауап қайырса не ол жауап алу барысында сәл алдында берген куәгерлік 
түсініктемесіне қарама–қайшы болатын нәрселерді айтып отырса – ерекше назар аударған 
абзал. Куәгерлік түсініктемелер іс жүзінде дәл және шын ба соны анықтау үшін, жауап алу 
барысында бір уақытта тап сол сұрақтарды – алайда әрбір ретте жаңа тұжырымдамалық 
пішінде – қайта-қайта қою дұрыс болады. Ақыр соңында, жауап алудың барлық үш 
сатысының барысында күдіктінің жауабын бағалау кезінде аудио – және видеожазбаларды 
пайдалану мүмкіндігін барынша байсалды түрде қарастыру керек, бұл соттағы талқылау 
барысында айтарлықтай маңызды айғақ ретінде қолданылуы ықтимал.63 
 
Төменде күдіктілерден жауап алу кезінде есепке алынуы тиісті қосымша долбарлар 
келтірілген:  
 
Жауап алу кезінде есепке алынуы тиісті қосымша долбарлар: 
 

 Қылмыстық тізбектің ықтимал бөліктерін және қылмыс істеу оқиғасының жетпей 
тұрған элементтерін анықтау үшін басқа құқық қорғау орындарымен 
байланысыңыз  

 Егер күдікті шетел азаматы болса, онда шекаралық және иммиграциялық 
қызметтермен байланысыңыз; 

                                                        
59 Сонда. 
60 Сонда. 
61 Сонда. 
62 Сонда. 
63 Сонда. 
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 Егер адам саудасы еріксіз еңбекті пайдалану мақсатын көздесе, еңбек 
министрлігімен  байланысыңыз; 

 Жауап алу үшін ғылыми – техникалық құралдарды пайдалануыңыз дұрыс болады 
(яғни, полиграфтағы тексерулер);    

 Жиналған ақпараттың дұрыс түсінілуін қамтамасыз ету үшін аудармашылардың 
кәсіби қызметін пайдаланыңыз;  

 Күдіктіден жауап алу кезінде айып тағатын мәлімдемелер жасаудан аулақ 
болыңыз;  

 Олардың мәлімдемелерін оларға қарама – қайшы болып табылатын ақпаратпен 
салыстырмас бұрын, күдіктілерге олардың өздерінің пікірлеріне сай болып 
табылатын оқиғаның мәнісін баяндауына мүмкіндік беріңіз;  

 Күдіктімен мүлде ауыз жаласып, бәтуаласпаңыз немесе оның куәгерлік  көрсету–
түсініктемелеріне ешбір қолдау көрсетпеңіз;  

 Мұндай көрсету–түсініктемелер алғаш байқағанда қара басының қамын күйттеу 
болып көрінсе де, күдіктінің барлық спонтандық  көрсету– түсініктемелерін 
құжаттандырыңыз. 

 
Көздер: United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): On 
investigating crimes of trafficking for commercial sexual exploitation. Мына мекен – жайдан таныса  
аласыздар:: http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf; International Centre for 
Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement 
Officers. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-
Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 

 
Жауап алу орны 
 
Күдіктілерден олар үшін таныс, әдеткі болып табылатын ахуалдан алыс жердегі, 
ынтымақтастық пен шын деректерді алуға қолайлы атмосфера жасалған орында жауап алу 
керек. 64  Кей жайттарда,  қызметкерлерге күдіктілердің ашу – ызасы мен агрессияшыл 
мінезіне жауап қайтару дағдылары қажет болуы мүмкін, сондықтан, жауап алуды жауап 
алып отырған қызметкер үшін қауіпсіз әрі қолайлы болып табылатын орында өткізу дұрыс 
болады. Құқық қорғау орындарының қызметкерлері – қандай да болмасын бір сауалдардан 
жалтарып кетуге не қылмысты істеудегі өзінің қатысу дәрежесін азайтуға тырысатын – 
адам санасын айла-шарғымен өз жетегіне алып кетуге ұмтылатын күдіктілерден жауап 
алғанда сақ болуы тиіс.    

                                                        
64 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар::http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-
Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
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ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӨМЕК – адам саудасының құрбандарына қатысты    
 
Құрбандарды қорғау – адам саудасымен байланысты істерде – құқық қорғау орындарының 
басым міндеті болып табылады. Қылмыстық тергеуге кіріспес бұрын, құқық қорғау 
орындарының қызметкерлері жәбірленушілердің құқық қорғау орындарының күзетуінің не 
әлеуметтік қызметтердің (не ұқсас болып табылатын қызметтердің) әрі бұл салада қызмет 
ететін үкіметтік емес ұйымдардың қамқорлығының аясына алынуын қамтамасыз етуі керек. 
Жәбірленушілердің қайтадан құрбанға айналуына жол берілмеуі тиіс. Бұл бөлімде – 
ақпараттандырылған келісім, құрбанды бағдар етуші тәсілді қолдану, куәгер– балалардың 
қажеттіліктерін бағалау мен оларды қорғауды қоса алғанда – адам саудасынан қиянат 
көрушілерді қорғауға байланысты бірқатар аспектілер қарастырылған.  
 
Ақпараттандырылған келісім   
 
Адам саудасының құрбандарына арналған көмектің барлық түрлері құрбанның толық және 
ақпараттандырылған келісімінің болуын талап етеді. Қызмет көрсететін ұйымның 
бағдарламасына адам саудасының құрбанының енгенінен бастап оның қоғамдағы қалыпты 
өмірге оралуына дейін – қандай да болмасын бір ұсыныс не әрекетке келісімін алуға 
тырыспас бұрын  – құқық қорғау орындары құрбанға оған  түсінікті тілде тиісті іс–
әрекеттер, ережелер мен рәсімдерді түсіндіруі тиіс.  
 
Егер жәбірленуші адам хат танитын және жаза білетін болса, онда көмек беру процесінің 
кей кезеңдерінде оған  өзінің келісімін жазбаша түрде рәсімдетуге кеңес беріледі. Егер 
қызметкерлер жәбірленуші адамға түсінікті тілді білмесе, онда жәбірленушімен ауызша 
және жазбаша түрде қарым – қатынас жасау үшін аудармашының болуын қамтамасыз ету 
керек. Егер жәбірленген адам бала болып табылса, барлық мәселелер бойынша оның 
қамқоршысымен кеңесу дұрыс әрі барлық қолданылатын шаралар бойынша аталған 
қамқоршының келісімін алу қажет.65 
 
Құрбанға бағдарланған тәсілді қолдану 
 
Адам саудасының нысанына айналған адамдар алалауға ұшыратылмауы тиіс. Барлық іс-
шаралар – әсіресе жынысы, этникалық тиістілігі, әлеуметтік мәртебесі, иммиграциялық 
мәртебесі әрі / не құрбанның бұдан бұрын сауда нысаны болғаны не секс-индустрияға 
немесе заңсыз іс – әрекетке қатысуы дерегіне қатысты – қандай да болмасын бір алалаусыз 
жолмен қолданылуы керек..66 
 
Іс жүзінде, құрбанға бағдарланған тәсіл адам саудасының (болжалды) құрбандарымен өзара  
сенім түзетін қарым – қатынасты дамытуға, оларды тиісті қолдау көрсету қызметтеріне 
қайта бағыттауға және олардың құқықтары жайлы ақпарат беруге бағытталған. Әрбір нақты 
құрбанға не болжалды құрбанға олардың құқықтары, ісі мен бұдан арғы мүмкін қадамдары 
жайлы толық ақпарат берілуі тиіс.67 

                                                        
65 Халықаралық миграция жөніндегі ұйым (2007ж.). Адам саудасының құрбандарына тікелей көмек беру 
жөніндегі ХМҰ нұсқаулығы. Қараңыз: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20
handbook.pdf 
66 Европа комиссиясы (2004ж.). Адам саудасы жөніндегі сарапшылардың баяндамасы. Брюссель. 
67 Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым (ЕҚЫҰ). (2011ж.). Адам саудасы:  әлеуетті 
және болжалды құрбандарды ұқсастыру:  Тұрғылықты жері бойынша тұрғын халықпен ынтымақтасу 
тұжырымдамасын пайдаланатын полицияның тәсілі. Қараңыз: www.osce.org/node/78849 
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Қажеттіліктерді бағалау 

Жәбірленушілердің қажеттіліктері өтелгеніне көз жеткізу үшін, қажеттіліктерді бағалауды 
іс жүзіне асыру керек. Бұл бағалау үш деңгейге атқарылады: алдымен, құрбанның басты 
қажеттіліктері бағаланады, содан соң көмек алуға қатысты қажеттіліктері бағаланады, және 
ең соңында, жәбірленушінің өзінің құқықтарын пайдалануына байланысты қажеттіліктері 
бағаланады.  
 

Басты қажеттіліктерді бағалау: 
 

 Тұрғын үй (төтенше жағдайлар жайттарына арналған, уақытша әрі  ұзақ мерзімді 
тұрғын үйді, сонымен бірге, мүмкін көшуді қоса алғанда); 

 Көлік (жеке автомобиль не қоғамдық көлікке қол жеткізу әрі ол үшін ақы төлеу); 
 Жәбірленуші мен оның отбасына арналған  тамақ өнімдері; 
 Киім;  
 Еңбекке орналастыру және / не кәсіпке оқыту;  
 Білім беру (мысалы, мектепке бару); 
 Жәбірленушілердің балаларымен байланысты басты мәселелерді шешуде көмек 

беру (яғни, мектеп, балаларға қамқорлық, медициналық қызмет көрсету және т.б.); 
 

Көз: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
 

 
 
Көмек алуға қатысты қажеттіліктерді бағалау: 
 

 Дағдарыстық араласу;  
 Дағдарыстық кеңес беру; 
 Жедел қаржылық көмек; 
 Қорғауды күшейту; 
 Физикалық қорғау құралдарын пайдалана отырып, үйдің қорғаныс жүйесін 

тексеру (құлыптар және т.б.);  
 Болашақта қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
 Жұмыс берушімен қарым – қатынастарға араласу не қолдау көрсету; 
 Әлеуметтік қолдау жүйесін дамыту не күшейту;  
 Денсаулық және медициналық қызмет көрсету мәселелері;   
 Психикалық саулық мәселелері жөнінен кеңес беру (жәбірленуші мен оның 

отбасы үшін);  
 Қолдау тобының қатысуы; 
 Құқықтық кеңес беру;  
 Әлеуметтік қызметтерге қайта бағыттау; 
 Иммиграциялық мәртебеге байланысты жәрдем беру; 
 Қажеті болса, алкогольге не есірткіге тәуелділіктен құтылу жөнінен кеңес беру;  
 Жедел қимылдарды талап етер жайттардағы іс – әрекет реті туралы ақпарат; 
 Жазбаша не ауызша аудармалар; 
 Кейінгі кезеңдердегі қарым – қатынастар (қажеті болса және / не талап етілсе). 

Көз: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
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 Жәбірленушілердің өздерінің құқықтарын іс жүзіне асыруымен байланысты 
қажеттіліктерді бағалау:  
 

 Адам саудасының құрбандарының құқықтары жөніндегі ақпарат беру; 
 Жәбірленуші тұлғаға келген зиянның өтемақысы туралы арыздану тәртібі туралы 

ақпарат және оны беруге көмектесу;  
 Қорғануға құқық туралы ақпарат; 
 Айыпталушының ахуалы мен жүрген жері туралы хабарлама;  
 Сот ісін жүргізудің басты рәсімдеріне қатысу туралы ақпарат;    
 Іс бойынша соттағы және басқа тыңдауларда сүйемелдеу;  
 Үкім шығарылғанға дейін істі зерттеу шеңберіндегі жауап алу туралы және / не 

келтірілген зиян жайлы жәбірленушінің арыз беру мүмкіндігі туралы ақпарат әрі 
мұндай жауап алу мен мұндай арыз беруге көмектесу;  

 Заңсыз тартып алынған мүлікті қайтару туралы ақпарат және оны қайтару 
жөніндегі арызды рәсімдеуге көмектесу; 

 Қылмыстық сот ісін жүргізу не кәмелетке толмағанның ісі бойынша сот ісін 
жүргізу нәтижелері жөніндегі хабарлама;  

 Айыпталушының жүрген жері мен оның – азат етілуі әрі қашуын қоса алғанда 
(түрмеге қамау не ұстаумен байланысты жайттарда) – кез келген жылжулары 
туралы хабарлама. 

 

Көз: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Мына мекен–жайдан таныса аласыздар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
 

 
Қажеттіліктерді бағалау барысында жиналған ақпарат содан соң құқық қорғау орындары 
қолдануы тиісті шараларды жоспарлауда пайдаланылады.   
 
Бала – құрбандарды қорғау  
 
Құрбандарлың ең үздік мүдделерін қамтамасыз етуге бірінші ретте назар аударылуы тиіс. 
Бала – құрбандармен адамдар өз балаларымен қалай қарым – қатынас жасаса, сондай 
жолмен әрі ерекше тәсілді қажет ететін бірегей тұлғамен қарым – қатынас жасап тұрғандай 
қарым – қатынас жасау жөн.68 Және де баламен достық сыңайда болып, оның гендерлік 
ерекшеліктерін есепке алу маңызды. Балалар ересектерден, ұл балалар қыз балалардан 
ерекшеленеді, сондықтан, олар өздерінің бірегей және дербес түрдегі қажеттіліктерін 
есепке алатын тиісті қарым – қатынасты талап етеді. Құқық қорғау орындары іс жүзінде 
алаламау саясатын белсенді түрде іс жүзіне асырып, барлық тиісті идаралармен 
ынтымақтаса отырып әрекеттенуі тиіс. 69 
 
Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету – маңызы ең бірінші ретте тұрған іс болып табылады.  
 
Бұл күдікті қылмыс істеушілердің көзінен баланы тасалап, қауіпсіз де жайлы орынға апару 
керек дегенді білдіреді. Сонымен қатар, балаларға қызмет көрсететін үкіметтік емес не 
үкіметтік әрі басқа ұйымдармен ынтымақтастықты жолға қою қажет. Баланың қайтадан 
жарақаттануы не құрбанға айналуының кез келген мүмкіндігінің іс жүзіне асуына жол 
                                                        
68 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Мына мекен–
жайдан таныса аласыздар: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
69 Сонда.  
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бермеңіз. Оған қылмыс істеген адам ретінде қарап, қарым – қатынас жасамау қажет, оған  
қатысты мақұлдамаған жүріс – тұрыста болу не ақпарат алу үшін оған  қысым жасау да 
қажетсіз. Бала–құрбанға қатысты қорлайтын не адам қадірін аяққа таптайтын қарым – 
қатынас түрлерін мүлде қолданбаған абзал.70 
 
Баланың өзінен мұндай дәлелдемелерді алуды болдырмау үшін, баланың адам саудасының 
құрбаны екені туралы күдікті растайтын кез келген мүмкін айғақтарды жинауыңыз абзал 
болады. 71 Құқық қорғау орындары баладан үсті – үстіне жауап алудан аулақ болып, бұдан 
әрмен пайдалану үшін барлық жинақталған айғақтарды құжаттандырып әрі сақтауы тиіс. 
Бұдан тыс, баланы медициналық тексеру нәтижесінде де маңызды айғақтар алуға болады. 
Бұл үшін – қосымша эмоционалдық жарақаттануды болдырмау мақсатында тексеру кезінде 
айғақтар жинап, балаға тиісті қолдау көрсетуді қамтамасыз ету үшін – білікті, тәжірибелі 
дәрігерді шақыру қажет. 72 Баланың өмір жасын тексеру маңызды екеніне қарамастан, ол 
өзіңіздің пікіріңіз бойынша солай көрінсе, онда қандай да болмасын бір тұлғаны әлі 18 жас 
мөлшеріне толмаған деп жорамалдауға сіздің құқыңыз бар. 73  Өмір жасын анықтауда 
медициналық тексеру көмек бере алады. Әйтпесе, тергеу баланың сыртқы түріне, оның 
психологиялық тұрғыдан жетілгендігіне, ұлттық не шетелдік билік орындары берген қолда 
бар құжаттар мен ақпаратқа назар аударуы тиіс. 74 
 
Бала – құрбанмен жұмыс істеген кезде, оның басынан не өтті сол жайтқа қатысты оның 
өзінің еті үйреніп, көндігіп кетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұған күндер, апталар не тіпті айлар 
кетуі мүмкін. Бұл уақыт ішінде баланы изоляторға орналастырмау керек, одан гөрі оның 
тиісті оңалту орталығында өмір сүруін қамтамасыз еткен дұрысырақ болады.75 
 
Қиянатшыларға қатысты айыптаушы сот үкімін шығаруға көмектесетін куәгерлік–
түсініктемені ол беруге қабілетті ме осыны анықтау үшін, тиісті мамандардың қолдау 
көрсетуі арқасында баланың ахуалына кешенді бағалау жүргізіңіз. Бұл бағалау егер бала 
қылмыстың куәсі ретінде мәлімдеме жасар болса, онда оған төнер қатерлер мен қауіптерді 
бағалауды және бала саналы куәгерлік бере ала ма осыны анықтайтын психологиялық 
бағалауды қамтиды. Егер мұндай бағалаулардың кез келгенін іс жүзіне асыру нәтижелері 
бойынша бала жарамды куә деп танылмаса, баланың куәгерлігі арқылы айғақтар алу үшін 
қандай да болмасын бір қосалқы күш жұмсаудың керегі болмай қалады. Егер әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесінде баланы қорғау қызметі бар болса – баланың мүдделерін 
неғұрлым ауқымды түрде қанағаттандыру мақсатына сай бұдан әрменгі іс–әрекеттерді 
қамтамасыз ету үшін – оның кеңестерін басшылыққа алыңыз.76 
 
Балаларды репатриациялау әр түрлі тиісті идаралардың біріккен іс – әрекеті негізінде іс 
жүзіне асырылуы керек. Тиімді ынтымақтасу мен үйлестіру адам саудасының құрбандары 
болып табылатын балалардың сәтті да қауіпсіз түрде елдеріне оралуына жәрдем бермекші.   

 
 
 

                                                        
70 Сонда. 
71 Сонда. 
72 Сонда.. 
73 Сонда. 
74 Сонда. 
75 Сонда. 
76 Сонда. 
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Құрбан-балаларды репатриациялау кезіндегі бірінші реттегі долбарлар  
 

 Қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз;  
 Оның туған елінде тиісті тергеуді жүргізіңіз; 
 Әлеуметтік және психологиялық қайта біріктіру (реинтеграция) жоспарын 

жасаңыз; 
 Апарылу елінен кету үшін тиісті даярлық іс-шараларын іс жүзіне асырыңыз; 
 Өз туған елінде лайықты түрде қабылдануын қамтамасыз етіңіз; 
 Лайықты қайта біріктіру процесін қамтамасыз етіңіз.  

 
Көз: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
 

 
Репатриация және реинтеграция процесінің шеңберінде туған елінде тергеу жүргізілуі 
қажет. Мұндай тергеу отбасындағы ахуалды бағалау, сонымен қатар, ата – анасының балаға 
қарай алу қабілетін бағалау үшін әлеуметтік тергеуді жүргізуді қамтиды. Мұндайда ата – 
ананың өздерінің адам саудасы процесінің қатысушылары болуы мүмкін екенін де есепке 
алу маңызды. 77    Бұдан тыс,  адам саудагерлері тарабынан балаға әлі де төніп тұрған 
қатерлердің дәрежесін анықтау үшін тәуекелді бағалау керек болады, себебі бала 
қанаушылар үшін өзіндік бір инвестиция саналады. Баланың отбасы да адам саудагерлері 
тарабынан төнетін қатерге ұшырап отырған болуы мүмкін. Құқық қорғау орындары мен 
әлеуметтік қызметтер бала мен оның отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күштері 
мен қайраттарын біріктіруі керек.  
 
Бұдан тыс,  жергілікті қауымдастық тарабынан болатын қолдау көрсету дәрежесін бағалау 
қажет. Көптеген адам саудасының құрбандары еліне оралғаннан соң өздерінің 
қауымдастықтарында келекелеу мен жаман аттылыққа ұшыратылады. Қауымдастығы 
тарабынан қолдау көретініне нық келісім алмай, баланы қауымдастығына оралту қажетсіз.78 
Адам саудасымен байланысты қиянаттар туралы ақпаратты жария етуге қатысты баланың 
пікірін есепке алыңыз. Бала оған  қатысты қатал қарым – қатынас жасалғаны туралы 
ақпаратты жария ету барысында психологиялық жәрдемге мұқтаж болуы мүмкін және 
баланың неге ұшырағанын түсініп, оның қоғамдағы қалыпты өмірге оралуына көмек беру 
үшін отбасының өзіне де қолдау көрсету қажет болуы ықтимал. Баланың  тәни 
реинтеграциясының ғана емес, психологиялық реинтеграциясының да жоспарын құрастыру 
қажет..  
 
Баланы психологиялық  оңалту  
 

 Оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету (адам саудасының құрбандарына арналған 
баспанаға орналастыру / асырап алатын отбасына орналастыру / отбасына қайта 
біріктіру)  

 Оның білім алуын қамтамасыз ету (мектеппен қайта біріктіру) 
 Кәсіби оқыту курстары (содан соң еңбекке орналастыру үшін кәсіби дағдыларды 

меңгеру) 

                                                        
77 Сонда.  
78 Сонда. 
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 Психологиялық кеңес беру(отбасы үшін және бала үшін) 
 Заңдық қолдау көрсету жөніндегі шаралар (адам саудагерлеріне қарсы сот ісінде; 

заңдық  құжаттарды алуда)  
 

Көз: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Мына мекен – жайдан таныса  аласыздар:  http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 

 
Жөнелтуге дейін төлқұжаты, елден кету мен келу құжаттарын қоса алғанда заңдық 
құжаттарды, сапарға даярлануды, киім мен тамақ өнімдерін қоса алғанда материалдық 
көмекті және жол жүру кезінде сенімді сүйемелдеуді қамтамасыз ету керек. Мұның 
сыртында, оның туған еліндегі мекемелер (мысалы, шекара қызметі, халықаралық 
агенттіктер, ҮЕҰ және әлеуметтік қызметтер) – соның ішінде баланың кез келген ерекше 
түрдегі қажеттіліктері туралы да – құлақтандырылуы қажет.   
 
ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӨМЕК – заңсыз елге әкелінген мигранттарға қатысты   
 
Заңсыз елге әкелінген мигранттар – адам саудасынан қиянат көрушілердің тиісті 
қажеттіліктерінен айырмашылығы бар – қорғау мен көмекке мұқтаж болуы мүмкін. 
Дегенмен, Заңсыз елге мигранттарды әкелуге қарсы бағытталған Хаттамаға қатысушы – 
мемлекеттер мигранттарды қорғап, оларға көмек беруге міндетті. Олардың 
мигранттардың құқықтарын қорғауға қатысты ерекше міндеттері бар.  
 
Қорғау ешбір алалаусыз адамдарды зияннан қалқалау және көпшілікке белгілі халықаралық 
стандарттарға сай мигранттармен қарым – қатынас жасауды қамтамасыз ету дегенді 
білдіреді.  
 
Қорғау шаралары мен рәсімдері әр түрлі елде әрқалай болып келеді, полицияның 
қызметкерлері өз юрисдикциясының территориясында қолданылатын рәсімдермен таныс 
болуы тиіс. Полицияның қызметкерлерінің тұлғалардың мәртебелеріне тәуелсіз түрде ол 
тұлғаларды қорғау мен оларға көмек беру жөніндегі шараларды қолданбауының соңы 
құқықтық салдарларға апаруы керек. Елге заңсыз әкелінген мигранттарды қорғау мен 
оларға көмек беру жөніндегі шараларды қолдану барысында полицияның қызметкерлері 
әйелдер мен балалар, сонымен қатар, басқа да осал тұлғалардың ерекше түрдегі 
қажеттіліктерін есепке алуы тиіс.  
 
Заңсыз елге әкелінген мигранттар босқындар болуы мүмкін, және мемлекеттер бермеу 
ұстанымын сақтауы тиіс. Тиісінше, мигранттар баспана беру туралы өтініш беру 
рәсімдеріне қол жеткізу мүмкіндігіне ие болулары керек. Кей жайттарда заңсыз елге 
әкелінген мигранттар өз туған елдеріне қайтарылса да, оларды қайтару ешбір уақытта ұстап 
беруге теңестірілмеуі керек, себебі бұл халықаралық құқық ұстанымдарына қайшы болған 
болар еді. Ұстап бермеу ұстанымына босқындар мәртебесі туралы  Конвенцияның 33–
бабы тарабынан кепілдік беріледі, онда мемлекеттер нәсілі, діні, азаматтығы, белгілі бір 
әлеуметтік топқа тиістілігі не саяси сенімдері себебінен босқындарды олардың өмірі не 
бостандығына ол аумақта қатер төнетін елге қумайды не оның шекарасына қандай да 
болмасын бір жолмен қайтармайды делінген.   
 
Заңсыз елге әкелінген мигранттар қылмыстың құрбандары болуы мүмкін; мұндай 
қылмыстар құрбандарын мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын 
контрабандашылар тарабынан кек алудан не қорқытудан  қорғау үшін тиісті шаралар 
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қолдануы керек. Мигранттарды заңсыз елге әкелудің куәгерлері мигранттар, қылмыстың 
құрбандары, қылмыс істеушілер және т.б. тұлғалар болуы мүмкін.    
 
Қорғау мен көмек беруге байланысты көптеген мәселелер заңсыз елге әкелінген 
мигранттарда айрықша түрдегі қажеттіліктер болған жайттарда, олар қылмыстың 
құрбандары және / не куәгерлері болып табылған жайттарда, не олар баспана іздеуші  
босқындар болып табылған жайттарда туындайды.     
 
Мұндай долбарлар заңсыз елге әкелінген мигранттар болып табылмайтын – дегенмен, 
қылмыстық сот ісінде куә болған қатардағы азаматтар мен контрабандашылардың өздері 
тәрізді мигранттарды заңсыз елге әкелумен айналысатын қылмыстылардан қорғауға мұқтаж 
– тұлғаларға қатысты да қолданылуы мүмкін.   
 
Мигранттарды күштеуден қорғап, өмірі мен қауіпсіздігіне қатер төніп тұрған тұлғаларға 
көмек көрсету үшін, полиция идарааралық ынтымақтастыққа мұрындық болуы тиіс. Тиісті 
идаралар мен тұлғалар келесілерді қамтуы мүмкін:   
 

 Ұлттық, облыстық және жергілікті атқарушы билік орындары  
 Шекара қызметтерінің қызметкерлері  
 Прокурорлар  
 Сот жүйесінің қызметкерлері  
 ҮЕҰ   
 Қажеттілік туа қалған жайтта, басқа идаралар.  

 
Көмек көрсетуге қатысты есте болуы тиіс бір мәселе: құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері күштеуді қолдану қаупіне байланысты, денсаулығының ахуалына немесе 
еріксіз еңбек істету не жыныстық қанауға байланысты мигранттардың өмірі мен қауіпсіздігі 
үшін қатерлерді бағалауды іс жүзіне асыруы керек. Қажет етілетін көмек типтері тамақ 
өнімдерімен, тұратын үймен, киіммен және медициналық көмекпен қамтамасыз етуді 
қамтуы мүмкін. 
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ҚЫЛМЫС ОРНЫ ЖӘНЕ ЗАТТАЙ АЙҒАҚТАР   
 
Қылмыс орны, ол қайда болса да, болған іс – әрекеттің іздері бар кез келген орын болып 
табылады. Қылмыс орны әр түрлі (ғимараттар ішіндегі не сыртындағы) алаңдарды, көлік 
құралдарын және тұлғаларды (жәбірленушілер мен күдіктілер) қамтуы мүмкін. Қылмыс 
орнын тексеріп қарау оны ғылыми – техникалық әдістерді пайдалана отырып зерттеу 
дегенді білдіреді. Ол криминалистиканың іргелі ұстанымына негізделген: кез келген 
қарым – қатынастан кейін іздер қалады. Бір тұлғаның тағы бір бөтен тұлғамен, 
тұлғаның көлік құралымен не қандай да болмасын бір орынмен, көлік құралының  бір 
маңаймен  және т.б. қарым – қатынасынан кейін әрі жалпы кез келген іс – әрекет 
нәтижесінде оларда іздер қалады; бұған электрондық жабдықта және оның бетінде 
байқалатын іздер (тәни әрі электрондық) де кіреді.79   
 

Адам саудасы және мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты қылмыс орнына қол 
жеткізу әрдайым мүмкін бола бермейді. Қылмыс орнына қол жеткізу   мүмкін болған 
жайттарда, құқық қорғау орындары – айғақтардан айырылып қалмау   не олардың жалған 
түрде жасалуын болдырмас үшін – айғақтарды жинау мен сараптау басталғанға дейін 
қылмыс орнын лайықты түрде күзету үшін барлық сақтық шараларын қолдануы қажет. 
Оқиға болған орынды күзетуді ұйымдастырған соң, сот сараптамасымен байланысы жоқ 
сот сарапшылары әрі қызметкерлер құрамы заттай айғақтар мен оперативтік деректерді 
жинауды бастай алады.  
 

Басты басшылыққа алынатын ұстанымдар:  
 

 Барлық мүмкін жайттарда қылмыс орнына таяп барып әрі айғақтарды 
жинаудан бұрын, жоспар жасап алыңыз.  

 Нені іздеу керектігін және іздейтін орынды біліңіз.  
 Тұлғалардың қауіпсіздігі қылмыс орнының сақталуын қамтамасыз етуден 

маңыздырақ.  
 Қылмыс орнын мұқият және реттелген түрде тінтіңіз әрі барлық заттай 

айғақтардың алынуының үздіксіздігін қамтамасыз етіңіз.   
 Айғақ алынып жатқан кезде былғап алмас үшін,  абайлап қимылдаңыз. 

Барлық бақылау деректері жазылып алынып жатқанына және барлық заттай 
айғақтар  мұқият құжаттандырылып жатқанына көз жеткізіңіз.  

 Қылмыс орнында байқалған тұлғаларды кез келген ұстау мен тұтқындау адам 
құқықтары саласындағы стандарттарға сай – әйелдер, балалар мен басқа осал 
тұлғалардың айрықша түрдегі қажеттіліктерін есепке ала отырып – іс жүзіне 
асырылуы тиіс.  

 Адам саудасы және мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты 
қылмыстарды тергеу кезінде ең кең таралған қылмыс орны тұлғалар, 
ғимараттар, көлік құралдары, теңіз және әуе кемелері болып табылады. 
Тұлғаларды тінту адам құқықтарын толықтай сақтай отырып іс жүзіне 
асырылуы тиіс.  

 Тінтуге кірісер алдында өз юрисдикцияңыздың территориясында әрекет 
ететін талаптарға сай тиісті санкцияны алыңыз. 

 

                                                        
79 Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы мен БҰҰ АСДБ. (2009ж.). 
Адам саудасымен күрес жөніндегі қылмыстық сот ісі саласындағы мамандарға арналған оқу құралы, 
Модуль 7: Адам саудасын тергеу барысында қылмыс орны мен заттай айғақтарды зерттеу.  
. Қараңыз: www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module7_Ebook.pdf. 
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Әр қылмыс орны заттай айғақтардың әр түрлі типін береді. Төменде адам саудасы немесе 
мигранттарды заңсыз елге әкелмен байланысты қылмыс орнында болуы мүмкін заттай 
айғақтардың типтері жалпылама түрде баяндалған.  
 
КЫЛМЫС ОРНЫНДА БОЛУЫ МҮМКІН ЗАТТАЙ АЙҒАҚТАР ТИПТЕРІ МЕН 
ОЛАРДЫҢ ДӘЛЕЛДЕМЕЛІК ҚҰНДЫЛЫҒЫ 
 

ҚЫЛМЫС ОРНЫНДА НЕНІ БАЙҚАУҒА ЖӘНЕ 
НЕНІ АЛУҒА БОЛАДЫ 

Дәлелдемелік 
құндылық:  
Сот сараптамасы 
нәтижесінде алуға 
болатын ақпарат  
 

Айрықша 
долбарлар  

 
 
КӨРІНЕТІН НЕ 
КӨРІНБЕЙТІН 
БИОЛОГИЯЛЫҚ 
МАТЕРИАЛ: 

 СІЛЕКЕЙ, 
 ШӘУЕТ 

СҰЙЫҚТЫҒЫ  
 ШАШТАР  
 ШӘУЕТ  
 ТЕРІ 

ЖАСУШАЛАРЫ 

 
 
Мұндай биологиялық 
үлгілер ДНҚ 
сараптамасын жүргізу 
үшін  қажет жеткілікті 
материал мөлшеріне ие 
болуы мүмкін.   

 

 Биологиялық  
материал  типін 
анықтау (яғни,  
қан, сілекей және 
т.б.) 

 Материал оныкі 
болып табылатын 
биологиялық түр  
(мысалы, адам не 
жануар) 

 Биологиялық  
материал 
көзіндегі 
тұлғаның кім 
екенін анықтау 

 

- Биологиялық  
материалмен 
байланысты 
қатерлер   

- Биологиялық  
үлгілерді ұстап, 
жанасу зиянды 
нәрсені 
жұқтыру 
барысында  
ықтималдығы 

- Биологиялық  
үлгілердің 
қирау  
ықтималдығы  
(лайықты  буып 
– түю мен 
сақтау ерекше 
маңызды болып 
саналады).  
 
 

 

 ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ 
КУӘЛІГІ / ЖОЛ 
ЖҮРУ ҚҰЖАТТАРЫ 

 БАНКНОТТАР  
 БАСҚА  РЕСМИ 

ҚҰЖАТТАР  
 ҚОЛЖАЗБА / 

МАШИНАМЕН 
ТЕРІЛГЕН 
МӘТІНДЕР  

 ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН 
ҚҰЖАТТАР  

 
 
Рұқсат етілмеген 
көшіруден қорғалған 
ресми құжаттар бойында 
сия / бояулар, дақтер, 
арнайы қағаздар және 
т.б. түріндегі  
Қорғау элементтері 
болады.   
    

 

 Жазба ақпарат 
көзіндегі баспа 
машинкесі / 
принтер  

 Ресми құжаттың 
түпнұсқалылығы 

 Қолжазба 
мәтіндер мен 
қойылған 
қолдардың 
авторы  

 
 
- Құжаттар 

бетінде бармақ 
іздері, 
биологиялық 
материал 
(мысалы, 
сілекей), есірткі 
іздері, аяқ киім 
ізі тәрізді заттай 
айғақтардың 
көптеген  басқа 
түрлері бар 
болуы мүмкін  
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 КОМПЬЮТЕРЛЕР, 

ҚАЛТА ДЕРБЕС 
КОМПЬЮТЕРЛЕРІ 
(ҚДК), ҰЯЛЫ  
ТЕЛЕФОНДАР, 
ЦИФРЛІК 
КАМЕРАЛАР, 
ФАКСИМИЛЬДІК 
БАЙЛАНЫС  
АППАРАТТАРЫ, 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
ЖАЙҒАСТЫРУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ 
(GPS) ТӘРІЗДІ 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
АСПАПТАР,   

  

 Деректерді қатты 
дискіден не басқа 
қоймадан алу 

 Алыстағы  
деректерді  алу 

 Компьютердегі 
әрекеттердің 
ретін анықтау  

 Қалпына 
келтірілген 
ақпарат сипаты 
(мысалы, балалар 
долықнастығы) 

 GPS жүйесінен 
алынған деректер 
көмегімен  тұрған 
жері туралы 
ақпарат алу  

 

- Электрондық 
аспапты қосу не 
өшіру 
ақпаратты 
алудың 
мүмкіндігін 
азайтуы 
ықтимал. ,   

- Электрондық 
аспап бетінде 
бармақ іздері, 
биологиялық 
материал, 
есірткі іздері 
тәрізді заттай 
айғақтардың 
көптеген  басқа 
түрлері бар 
болуы мүмкін 

 
Көз: United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). Crime scene and physical evidence 
awareness for non-forensic personnel. Қараңыз: http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/crime-
scene-awareness.html. 
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НАҚТЫ ІСТІ ЖҮРГІЗУ  
 
Істі тиімді жүргізу – ол құқық қорғау орындарының қызметкерлері мен барлық мүдделі 
тараптардың мүддесіне сай болып қана қоймай, сонымен бірге, адам саудасының 
құрбандары мен заңсыз елге әкелінген мигранттарды қоса алғанда, қылмыстық істер 
құрбандарын оңалтуға оң ықпал етеді.  
 
Нақты істерді тиімді жүргізудің маңызды элементтері: 
 

 Құқық қорғау орындары мен басқа арнайы ұйымдардың (мысалы, 
құрбандарға қандай да болмасын бір қолдау көрсететін) арасындағы ынтымақ 
пен істерді үйлестіру механизмі;   

 Барлық мүдделі тараптармен ынтымақтаса отырып жасалатын қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шаралары; 

 Істерді жүргізудің бірлән ережелері мен іс-тәжірибесі; 
 Істерді жүргізудің арнайы кестелері;   

Полиция, прокурорлар, адвокаттар мен қылмыстық процестің басқа 
қатысушылары арасында ерекше мерзімдер мен қатаң уақыт межелері 
белгіленіп қойылуы тиіс; 

 Қызметкерлер құрамын кәсіби даярлау; 
 Адам саудасы және мигранттарды заңсыз елге әкелумен байланысты істерді 

жүргізу барысына қатысуы мүмкін құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері арнайы даярлықтан өтуі тиіс; 

 Гендерлік мәселені есепке алу; 
 Балалардың  ерекше түрдегі қажеттіліктерін есепке алу.  

 
Жалпы, нақты істерді жүргізу бүкіл сот жүйесі арқылы істердің тиімді түрде өтуін 
қамтамасыз ететін процестер мен құрылымдарды қамтиды.  Сот төрелігі ең аз мөлшерде 
қаражат жұмсай отырып және қатысушыларды неғұрлым титықтатпайтындай түрде, ең 
қысқа мерзімде онымен келісу орынды болып табылатын нәтижелерге қол жеткізу дегенді 
білдіруі тиіс. Алайда, адам саудасымен және мигранттарды заңсыз елге әкелумен 
байланысты істерге қатысушы тұлғалар орынсыз іркілістер, істерді дұрыс жүргізбеу, 
қылмыстық сот төрелігі мен құқық қорғау орындары жүйесінің тәжірибесіз персоналымен 
(қызметкерлер құрамымен), сонымен қатар, қорқыту және күстәналаумен бетпе – бет 
ұшырасуы мүмкін. Істерді тиімді жүргізу мұны болдырмауға көмектесе алады.  
 
Осы Стандартты әрекет рәсімдері нақ осындай жалпы мәселелерді қарастырады.  
 
Алайда, нақты істерді жүргізу, сонымен қатар, құқық қорғау орындары үшін ақпаратты 
реттелген және жүйелі түрде алу, енгізу, растау, салыстыру, талдау және пайдалану 
міндетін оңайлататын және де тергеушілерге барлық қолда бар айғақтарды түсінікті де 
қисынды форматта қамтитын түрде іс материалдарын реттеуде көмектесетін  жүйелерге 
қатысы болуы мүмкін Бұл маңызды міндет болып табылады, себебі құқық қорғау 
орындарының мамандары әр түрлі форматтағы ақпараттың үлкен көлемімен бетпе – бет 
ұшырасады. Мұндай форматтар кең диапазон бойынша түрленеді және қойын кітапшалардағы 
өзінің жазбаларын, қылмыс орнынан алынған есептемелерді,жауап алу жазбаларын, қылмыс 
орындары мен күдіктілердің фотобейнелерін, бармақ іздерін, күдікті құжаттар мен айғақ рөлін 
атқаратын құжаттарды, электрондық поштамен жіберілген хабарламаларды, жасырын 
тыңдалған әрі жазып алынған әңгімелердің жазбаларының хаттамаларын және т.б. қамтиды.  



 

94 
 

Бұл әдетте құжаттардың үлкен көлемімен қоса жүретін күрделі қаржылық тергеулерді 
жүргізу жайттары үшін ерекше орынды болып табылады. Мұндай құжаттар банктегі 
есепшоттар туралы анықтамалар, жылжымайтын мүлік нысандары, көлік құралдарының 
иелері, қаражат көздері мен шығындар және ақшалай қаржының айналымын көрсететін т.б. 
жайлы ақпаратты қамтиды. Ақшамен байланысты оқиғалардың ақпараттық іздеріне 
қатысты кез келген жазба маңызды болып саналады, себебі қаржылық тергеудің басты 
мақсаты ақша айналымын анықтау мен құжаттандырылған түрде растауға келіп саяды. 
Қаржыландырудың көзі мен ол жөнелтілер соңғы пункт арасындағы байланыстар 
қылмыстық іс – әрекеттің айғағы ретінде қолданыла алады.  
 
Күрделі тергеудің көптеген және алуан түрлі жіптерін сәтті меңгеруге – олар тергеушілер мен 
прокурорлардың мәселелерін кешенді де тиімді шешу әрі қажеттіліктерін кешенді де икемді 
қанағаттандыруды қамтамасыз ететін – нақты істерді жүргізудің компьютерлік жүйелерін 
пайдалану арқылы оңтайлы түрде қол жеткізіле алады. ЮНОДК – ның  goCASE атты қолданбалы 
бағдарламасы мұндай шешімді қамтамасыз етеді. http://gocase.unodc.org/gocase/en/index.html  
goCASE  пайдаланушысының интерфейсі әрі барлық анықтамалық кестелер барлық басты 
тілдерге қолдау көрсететін түрде құрастырылған – пайдаланушылар алдымен тек тіркелсе 
болды, осы адым жеткілікті саналады.   
 
Қолданбалы goCASE бағдарламасын ұйымдар тергеу жүргізу мен оперативтік ақпарат 
жинау шеңберінде пайдалана алады және ол арыздарды, информаторлар есептерін, сот 
істерін, оперативтік ақпарат жию процестерін және құқық қорғау орыны оларды 
автоматтандырып, орталықтандырылған ақпараттық жүйелерге біріктіруді жоспарлап 
отырған басқа рәсімдерді қадағалауда басты құралға айнала алады. goCASE 
бағдарламасының нысаналы аудиториясы негізінен басшылық өкілдері мен кез келген 
ұйымдағы тергеу және оперативтік ақпарат жинау процестерінде әр түрлі қызметтік 
функциялар әрі рөлдерді атқарушы басқа кадрларды қамтиды.    
 
goCASE бағдарламасының басты мақсаттары істерді тергеу процестерін оңтайландыруға, 
сонымен қатар, тергеулердің тиімділігін арттыруға келіп саяды.  Бұл бағдарламаның бұған 
ұқсас басқаларына қарағандағы артықшылығы жұмыс процестеріне басшылық етудің 
интегралданған модулі арқылы қамтамасыз етіледі, ол тергеудің толық циклін бақылап қана 
қоймай, оны әр түрлі жұмыс рәсімдері мен тергеу категорияларына бейімдейді. goCASE 
бағдарламасының орталық элементтерінің бірі деректерді басқару модулі болып табылады, ол 
қандай да болмасын бір іспен байланысты ақпараттың барлық түрлерін, тұлғалар, құжаттар, 
оқиғалар мен заттай айғақтар туралы деректерді жинауда, сақтауда әрі алуда жәрдем береді.   
 
goCASE бағдарламасының құрамына құжаттардың әр түрлі типтеріне арналған 
электрондық жады құрылғысы енеді, ол goCASE бағдарламасына ендірілген алдын ала 
анықталған рөлдер мен рұқсаттарға сай, досьенің тиімді де бақыланбалы үлестірілуін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  
 
Көптеген заманауи қорғау элементтерінің болуының, сонымен қатар, үздіксіз түрде қолдау 
көрсететіліп отыратын аудит арқасында қолданбалы goCASE бағдарламасы тергеу туралы 
ақпараттың қауіпсіздігін және бүтіндігін қамтамасыз етеді. Бағдарламаға кіріктірілген 
тергеушінің іс – әрекетінің бақылау тізімі шешім қабылдауда және басшылыққа алынатын  
ережелерді сақтауда қолдау көрсетеді. Сенімді және икемді есептеме модулі бағдарламаны 
одан әрмен тиімді және пайдалануда қолайлы етеді. Деректерді графикалық түрде 
таныстыру талдаушыларға / пайдаланушыларға тергеу процестерінің  үрдістері мен 
үлгілерін қосымша талдау және бағалауға көмектеседі.  
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ҚОСЫМША A 
 
Жауап алуға арналған бақылау тізімі  
 
Төменде келтірілген жауап алуға арналған бақылау тізімі жауап алу әдістері жөніндегі 
ықшам нұсқаулық болып табылады.  
 
Шарттар 
 

 Мүмкін болса, жауап алудың  – басқа дамдар бұл әңгімені жасырын тыңдай 
алмайтын не оған араласып кете алмайтын – жеке бастың кеңістігі сақталған, жабық 
орында жүргізілгенін қамтамасыз етіңіз.   

 Жауап алуға қатыса алатын бірден – бір тұлғалар құрбан, жауап алушы тұлға / 
тұлғалар, аудармашы (ол егер қажет болса) және бұл орынды болған жайтта (заң 
жөнінен немесе психологиялық кеңесші тәрізді) қолдау көрсететін білікті тұлға 
болуы тиіс.  

  Егер жауап алу тілін тұлғаның түсіне алуына қатысты күдік туындайтын болса, ол 
тұлғаны аудармашымен қамтамасыз етудің барлық шараларын қолдану қажет.   

 Ұялы телефондар сөндірулі болуы керек.  
 Егер жауап алу оған арналған жабық ғимаратта жүргізілсе, онда жауап алуға бөгет 

болмас үшін ғимарат  есігіне «мазаламаңыз» деген немесе бұған ұқсас жазуы бар 
тақтайша іліп қою керек.    

 Егер жауап алуға арналған, ішінде жеке бастың кеңістігі сақталатын жабық ғимарат 
болмаса, жауап алуды жүргізетін қызметкер онда әңгімені ешбіреу жасырын тыңдай 
алмайтын, неғұрлым  оңаша басқа орынды табу үшін қажет шаралар қолданғаны 
дұрыс.  

 Сыңаржақ қарым – қатынас жасаудан не жауап алу түріндегі әңгіме жүргізуден 
аулақ болуға тырысыңыз.   

 Жауап алынушы тұлға өзіне құрметке толы қарым – қатынас жасалып отырғанын 
түйсінуі және өзін пікіріне бөтен адамдар сенетін адам ретінде сезінуі үшін онымен 
дұрыс, сыйласымды қарым – қатынасты жолға қоюға ұмтылыңыз.  

 
Танысу 
 

 Жауап алушы тұлға жауап алынатын тұлғаға өзін таныстырып, өзінің лауазымын 
айтуы тиіс.  

 Жауап алынатын тұлға өзін қауіпсіз әрі жайлы сезініп отырғанына көз жеткізіңіз.  
 Жауап алынатын тұлға дәретханаға баруды қажетсініп отырған жоқ па және ол 

шөлдеген жоқ па екен, осыны анықтап алыңыз.  
 Жауап алынатын тұлғаның әлдебір жері ауырып тұрған жоқ па  немесе ол өзін  

қандай да болмасын бір себептен жайсыз сезініп отырған жоқ па, және дереу 
медициналық көмекті қажет ететін қандай да болмасын бойында бір қиыншылығы 
бар ма, жоқ па, осыны анықтап біліңіз.  

 Егер тұлға өзінің дереу медициналық көмекті қажет ететін қиыншылығы болып 
тұрғанын айтса, онда дәрігер келіп, оны тексеріп болғанға дейін жауап алуды 
бастамаған дұрыс болады.   

 Басы ауруы тәрізді жеңіл сырқаттану жайттарында, рецептсіз берілетін дәрілерді 
ұсынуға болады.  
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Түсіндіру  
 

 Өз идараңыздың адам саудасымен байланысты қылмыстарға тергеу жүргізудегі 
рөлін, сонымен бірге, жауап алу мақсатын ықшам түрде түсіндіріңіз.  

 Тұлғаға жауап алу кезінде оның басынан өткен оқиға туралы сауалдар қойылуы 
мүмкін екенін және кей тақырыптардың оны ренжітуі, қиналтуы және ауыр 
естеліктерді ойына оралтуы мүмкін екенін түсіндіріңіз. 

 Жауап алынатын тұлғаға қойылған сұрақтарға жауап беруге асықпауын әрі егер 
қажетсінсе, оның өзінің кез келген сәтте үзіліс жасай алатынын айтыңыз.  

 Неғұрлым көп ақпарат берілсе, соғұрлым өз идараңыз үшін тергеу жүргізіп, 
тұтқынға алу әрі сот арқылы қудалауды іс жүзіне асыру жеңілірек болатынын 
түсіндіріңіз. Өз идараңыздың көрсете алатын көмегіне қатысты кез келген шектеуді 
түсіндіріңіз. 

 
Жауап алуды бастағанға дейінгі қорытынды аспектілер  
 

 Тұлғаға барлық жауаптардың қатаң құпияда сақталатынын хабарлаңыз.  
 Тұлғаға оның кез келген уақытта сұрақ қоя алатынын немесе түсіндірілген әлде ол 

туралы мәлімдеме жасалған нәрсенің егжей-тегжейін анықтауды немесе оны 
қайталауды кез келген мезетте өтіне алатынын түсіндіріңіз.  

 Тұлғаның түсіндірілген нәрсенің бәрін түсінгеніне көз жеткізіңіз.  
 Тұлғадан бұл кезеңде оның қандай да болмасын бір сауалы бар ма, осыны сұраңыз. 
 Тұлғадан жауап алуға қатысуына оның өзінің келісетінін не келіспейтінін сұраңыз.  
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ҚОСЫМША B   
 
Қосымша әдебиет  
 

 Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы 2000 жылғы Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Конвенциясы; 2000ж. 

 Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы 2000 жылғы Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Конвенциясын толықтыратын Адамдар, әсіресе әйелдер мен 
балалар, саудасының алдын алу мен жолын кесу және ол үшін жазалау туралы 
Хаттама.   

 Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы 2000 жылғы Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Конвенциясын толықтыратын Құрылық, теңіз және әуе бойынша 
мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы Хаттама. 

 Әйелдерге  қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Конвенциясы; 1979ж (CEDAW). 

 Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары, 
Адам құқықтары мен адам саудасы туралы мәселе жөніндегі Кеңес берілетін 
ұстанымдар мен  басшылыққа алынатын ережелер, 2002ж. шілде айы.  

 Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқықтары туралы Конвенциясы (1989ж.) 
және Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқықтары туралы Конвенциясына 
Балалар саудасы, балалар жезөкшелігі және балалар долықнастығына қатысты  
Факультативтік хаттама  (2000ж.).   

 БЖКБ (1994ж.). Босқын – балалар: қорғау мен бағып – қағу жөніндегі 
басшылыққа алынатын ұстанымдар.  

 БЖКБ (2006ж.). Халықаралық қорғау мәселелері жөніндегі №.7 нұсқаулық: 
адам саудасының құрбандары мен адам саудасының қатеріне ұшырап отырған 
тұлғаларға 1951ж. Босқындар мәртебесі туралы Конвенцияның  1A(2) бабы мен 
Оған хаттаманың қолданылуы. 

 БЖКБ (1997ж.). Баспана іздеуші, ертіп жүрушісі жоқ балалармен қарым – 
қатынастың саясаты мен рәсімдері жөніндегі басшылыққа алынатын 
ұстанымдар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


