
European Union

United Nations Office on Drugs and Crime
Regional Office for Central Asia



 
 

 

BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ NEŞE SERIŞDELERINIŇ BIKANUN 
DOLANŞYGYNA WE JENAÝATA GARŞY GÖREŞ EDARASY  

 
 
 

 
 
 
 

Standart operasion proseduralar (SOP) 
 
 

Bikanun getirilen migrantlara we adam söwdasynyň pidalaryna degişlilikde 
Merkezi Aziýa döwletlerinde iş alyp barýan hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri 

üçin SOP boýunça gollanma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şu gollanma BMG-nyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş  edarasynyň Merkezi 
Aziýadaky sebitleýin wekilçiligi tarapyndan Ýewropa Bileleşiginiň we ABŞ-ň maliýe taýdan goldaw bermekliginde  

durmuşa geçirilýän  «Adam söwdasynyň pidalarynyň we bikanun getirilen migrantlaryň, hususan hem aýal-gyzlaryň we  
çagalaryň goragyny üpjün etmekde, şeýle hem jemgyýetçilik guramalary we raýat jemgyýeti bilen birlikde  olara 

ýardam bermekde Merkezi Aziýa respublikalaryna gerek bolan mümkinçilikleri pugtalandyrmak» atly  taslamasynyň 
çäginde  işlenilip düzüldi. 

2012-2014 ýyl. 



 
 

2 
 

MAZMUNY 
 
GIRIŞ ............................................................................................................................................ 4  
 
1. ÖŇÜNDEN DÖRÄN SEBÄPLER WE MAKSAT .................................................................. 5  
 
2. GIRIŞ ...................................................................................................................................... 11  

Standart operasion proseduralar näme we nähili? ...................................................................... 13 

Adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi – Merkezi Aziýa döwletlerinde  
hem bolup geçýän global derejedäki hadysalardyr .................................................................... 15 

 
3. HALKARA KANUNÇYLYK BINÝADY .............................................................................. 19  

Adam söwdasy ......................................................................................................................... 21 
Migrantlaryň bikanun getirilmegi ............................................................................................. 22 

Bu iki düşünjäniň arasyndaky tapawut nämeden ybarat? ........................................................... 22 

 
4. MILLI KANUNÇYLYK BINÝADY ...................................................................................... 25  

Migrantlaryň bikanun getirilmegi: halkara hukuk we milli kanunçylyk ..................................... 27  

Adam söwdasy: halkara hukuk we milli kanunçylyk ................................................................. 29 

 
5. ÝÜZE ÇYKARMA ................................................................................................................. 35  

Pidalary ýüze çykarma ............................................................................................................. 37  

Kämillik ýaşyna ýeten (uly ýaşly) pidalar ............................................................................ 38  
Çagalar- pidalar ................................................................................................................... 39  

Ekspluatasiýanyň alamatlary .................................................................................................... 40 
Adam söwgasyny amala aşyrýanlary ýüze çykarmak ................................................................ 44  

Adam  söwdasyny amala aşyrýanlar tarapyndan jenaýaty etmekde ulanylýan usullar,  
adam söwdasy bilen meşgullanýan guramalar we adam söwdasynyň gidişi .............................. 44 

6. MILLI DEREJEDE ADAM SÖWDASYNYŇ PIDALARYNYŇ BAŞGA EDARALARA 
UGRADYLMAGYNYŇ MEHANIZMLERI ........................................................................ 49  

 
7. DERŇEW GEÇIRME IŞLERI .............................................................................................. 53  

Derňew işlerini geçirmeklige degişli çemeleşmeler  ................................................................... 55 
Amala aşyrylan jenaýata degişlilikde derňew işini geçirmek ............................................................. 55  

  Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi .............................................................. 59  
Jenaýat işiniň öňüni almak boýunça geçirilýän iş (operasiýa)  ................................................... 59 

 



 
 

3 
 

   Operatiw maglumat  ................................................................................................................... 61 

Operatiw maglumatyň toplanmagy ......................................................................................... 61 
Strategik operatiw maglumat .................................................................................................. 61 

Taktiki operatiw maglumat..................................................................................................... 61 
Işgärler  .................................................................................................................................. 62 

Adam söwdasynyň pidalaryny we bikanun getirilen migrantlary sorag etmek ........................... 64  
      Çaga-pidalar ........................................................................................................................ 67  

      Sorag etmek üçin ýer ........................................................................................................... 69  
      Sorag etmek üçin zerur gerek bolan ukyplar......................................................................... 70 

      Bikanun getirilen migrantlaryň sorag edilmegi ..................................................................... 70 
Geçirilýän soragyň ýazga alynşy .............................................................................................. 71 

Şübhe bildirilýän/günälenýän adamlary jikme-jik sorag etmek ................................................. 72 
      Jikme-jik soragy geçirmegiň maksady ...................................................................................... 72  

      Jikme-jik soragy geçirmegiň tapgyrlary ................................................................................. 73  
      Jikme-jik soragyň geçirimeli ýeri ......................................................................................... 75 

 

8.  GORAG WE ÝARDAM ........................................................................................................ 77  
Öňünden habarly edilmek esasyndaky razylyk ........................................................................... 79  

Pidany üns merkezinde goýýan çemeleşmäniň ulanylmagy........................................................ 79  
Esasy zerurlyklara baha bermek  ................................................................................................ 80  

Çaga-pidalaryň goragyny üpjün etmek ...................................................................................... 81 
Bikanun getirilen migrantlara degişlilikde GORAG WE  ÝARDAM  ........................................ 84 

 

9. JENAÝATYŇ BOLUP GEÇEN ÝERI WE MADDY SUBUTNAMALAR ......................... 87  
Jenaýatyň bolup geçen ýeri we maddy subutnamalar ................................................................. 89 
Jenaýatyň bolup geçen ýerinde bolup biljek maddy subutnamalaryň görnüşleri  
we olaryň jenaýaty subut edijilik möhümliligi ........................................................................... 90 
 

10. ANYK BIR IŞIŇ ALNYP BARYLMAGY ........................................................................... 93  
 
11. GOŞMAÇALAR ................................................................................................................... 97 

GOŞMAÇA A....................................................................................................................... 99  
GOŞMAÇA B ......................................................................................................................101  

 

 
 
 
 
 

 



 
 

4 
 

GIRIŞ 
 
Adam söwdasy guramaçylykly jenaýatyň iň howply görnüşleriniň biri bolup, döwlet serhetleriniň 
we ýurisdiksiýalaryň çäginiň daşyna çykýar. Adam söwdasyna garşy göreş degişli taraplaryň 
ählisiniň bir bitewi çemeleşmeden peýdalanmagyny, şeýle hem jenaýatlaryň öňüni almak, zyýan 
çekenleriň goragyny, günäkälenýänleriň kazyýet tarapyndan yzarlanmagy üpjün etmek we 
hyzmatdlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak maksady bilen tagallalaryň birikdirilmegini we 
hyzmatdaşlygyň saklanylmagyny talap edýär. Migrantlaryň bikanun getirilmegi hem global 
derejedäki howpa öwürilip barýan bir uly mesele bolup durýar çünki migrantlaryň bikanun 
getirilmegi bilen meşgullanýan şahslar barha bilelikde hereket edip,  serhetleriň çäginden çykyp 
gidýän we sebitleriň ählisini gurşap alýan jenaýatçylykly ulgamlary döredýärler. Ýeňil gazanç üçin 
kowalaşmak bilen jenaýatlar migrantlary bikanun serhetlerden geçirip alyp gidýärler, we 
kontinentleriň arasynda gatnadýarlar. Şular ýaly ulgamlaryň üsti bilen  bikanun getirilen migrantlar  
özlerine rehimsiz daramak, ekspluatirlenmek nukdaýnazaryndan a ynjyk bolýarlar, olaryň 
howpsuzlygy we hatda jany köplenç halatlarda  uly töwekgelçilige sezewar edilýär.  
Şu gürrüňi gidýän standart operasion proseduralar (SOP) Merkezi Aziýa sebitindäki döwletleriň 
häkimiýetleri bilen BMG-nyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş  
edarasynyň (BMG NJE) adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatlara 
degişlilikde iş alyp barmakda hukuk goraýjy edaralara ýardam bermek maksady bilen edilen 
bilelikdäki tagallalaryň  çarçuwasynda  işlenilip düzüldi.    
Jenaýatçylara ýyl kesmek, adam söwdasynyň pidalarynyň çeken syýanlarynyň öwezini dolmak 
hem-de bikanun getirilen migrantlaryň hak-hukuklaryny goramak, şeýle hem şuňa meňzeş 
jenaýatlaryň öňüni  almak diňe haçanda  degişli gulluklaryň  işgärleri, birinji nobatda bolsa hukuk 
goraýjy edaralaryň işgärleri şular ýaly jenaýatlara degişlilikde  ýeterlik derejede habarly edilse we 
hünär taýdan ýeterlik ukyplardyr başarnyga eýe bolsa mümkin bolar. Bu işde jenaýatlara 
degişlilikde derňew işlerini amala aşyrmak we olaryň üstüni açmak wezipesi uly orun tutýar.  Bu 
bolsa jenaýatlar barasynda  operatiw maglumaty toplamak, jenaýatlaryň netijeli bellige alynmak we 
wagtynda jenaýat işlerini gozgamak işlerini öz içine alýar. Bu bolsa öz gezeginde jenaýatçylaryň 
üstünlikli yzarlanmagynda gerek bolan mümkinçilikleri artdyrýar.  
 
Öňde baryjy praktiki usullary hasaba almak bilen işlenilip düzülen materiallardyr serişdeler bu 
wezipeleriň berjaý edilmeginde hukuk goraýjy edaralara esli kömek bolar. Bu many-mazmunda 
SOP hukuk goraýjy edaralar üçin goşmaça material bolup durýar we adam söwdasy we 
migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatlara degişlilikde iş alyp barmakda olara 
ýardam bolup biler. SOP-daky maglumat jenaýatçylar, zyýan çekenler, ynjyk migrantlar we hukuk 
goraýjy edaralar bilen operatiw iş alyp barmak boýunça uly tejribesi bolan işläp ýören hünärmenler 
we bilermenler tarapyndan toplanan we jemlenen uly göwrümli maglumat esasynda işlenilip 
düzüldi.    
 
Merkezi Aziýa sebitindäki döwletleriň hukuk goraýjy edaralaryna adam söwdasy we migrantlaryň 
bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatlara degişlilikde iş alyp barmakda howpsyz we adalatly 
jemgyýeti döretmeklige gönükdirilen bilelikdäki tagallalarynyň esasynsa SOP-da bar bolan 
maglumatdan peýdalanmak teklip edilýär.  
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ÖŇÜNDEN DÖRÄN SEBÄPLER WE MAKSAT 
 
Standart operasion proseduralary (SOP) öz içine alýan şu ýygyndy BMG-nyň neşe seriňdeleriniň 
bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasynyň Merkezi Aziýadaky sebitleýin 
wekilçiligi tarapyndan Ewropa Bileleşiginiň we ABŞ-ň maliýa taýdan goldaw bermekliginde 
durmuşa geçirilýän «Adam söwdasynyň pidalarynyň we bikanun getirilen migrantlaryň, hususan 
hem aýal-gyzlaryň we çagalaryň goragyny üpjün etmekde, şeýle hem olara jemgyýetçilik 
guramalary we raýat jemgyýeti bilen birlikde  goragyny üpjün etmekde Merkezi Aziýa 
respublikalaryna gerek bolan mümkinçilikleri pugtalandyrmak» atly  taslamanyň çäginde  işlenilip 
düzüldi. Taslamanyň maksady adam söwdasynyň pidalaryny we bikanun getirilen migrantlary, 
hususan hem aýal-gyzlary we çagalary anyklamakda we jemgyýetçilik guramalary we raýat 
jemgyýeti bilen birlikde olaryň goragyny üpjün etmekde Merkezi Aziýa döwletlerine gerek bolan 
mümkinçilikleri pugtalandyrmak bolup durýar. Bu maksatlara ilkinji nobatga (1) adam söwdasynyň 
pidalarynyň we bikanun getirilen migrantlaryň goragyny üpjün etmekde gerek bolan normatiw-
hukuk resminamalary işläp düzmekde goldaw bermek; (2) pidalary anyklamak boýunça  hukuk 
goraýjy edaralar üçin standart operasion proseduralary (SOP)işläp düzmek we olara öňde baryjy 
tejribeleri öwretmek boýunça tälim beriji okuwlar geçirmek; we (3) döwlet edaralary, jemgyýetçilik 
guramalary we başga-da gyzyklanma bildirýän taraplaryň arasynda netijeli partnýorçylygy we 
hyzmatdaşlygy meýilleşdirmek arkaly ýetmek bolar.  
 
Gürrüňi gidýän standart operasion proseduralaryň (SOP) çarçuwasynda Merkezi Aziýa 
sebitindäki döwletlerde hersiniň hukuk goraýjy ulgamlaryny hasaba almak bilen uýgunlaşdyryp 
boljak teklipler bar.  Şu SOP olaryň işlenilip düzülme işini, şeýle hem olaryň, ýagny 
proseduralaryň Merkezi Aziýa sebitindäki respublikalary arasynda we taslamanyň durmuşa 
geçirilmeginde ýardam berýän jemgyýetçilik guramalar, bilermenler(ekspertler) we 
hyzmatdaşlar arasynda ara lynynyň maslahatlaşylanda ugrukdyryp we höwes dşredip durar 
diýilip garaşylýar. Bu bolsa öz gezeginde bir bitewi minimal standartlaryň we hukuk goraýjylyk 
işinde ýol görkeziji kämilleşdirilen prinsipleriň kabul edilmegine alyp barar. Galybersede şu 
standart operasion proseduralar (SOP) adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi 
bilen bagly jenaýatlara degişlilikde iş alyp barýan, ýa-da şular ýaly jenaýatlara degişlilikde 
alynyp barylýan derňew işlerine ýardam berýän hukuk goraýjy edaralar üçin standart operasion 
proseduralaryň çarçuwasyny üpjün eder.   
 
 
Halkara hukuk binýady 
 

- Adam söwdasynyň we migrantlaryň bikanun getirilmeginiň kesgitlemesi we teswirlemesi 
- adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi ýaly jenaýatlaryň arasyndaky tapawudyň 

düşündirilişi    
 

 
ADAM SÖWDASYNYŇ KESGITLEMESI 

Adam söwdasynyň öňüni almak hem-de ony ýok etmek hakyndaky protokol (Madda 3.a) 
 
Adam söwdasy aşakdakylary aňladýar: 
 
• hereket - adamlary ýygnamak, alyp gitmek, başga birine tabşyrmak, bukup saklamak ýa-da eýe 
bolmak;  
 
• Ýollary - güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, 
mejbur etmek, adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, eýelenýän wezipeden 
hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden peýdalanmak, we 
pida başga biriniň garamagynda bolan ýagdaýynda şol adamyň razyçylygyny almak üçin töleg 
bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden peýdalanmak; 
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• Maksady- Ekspluatirlemek maksady bilen. Bu bolsa başga adamlaryň jelepçik etdirilmegini 
ekspluatirlemegi, jynsy gatnaşyklara girizmegi, ekspluatirlemegiň başga görnüşlerini, işlemäge 
mejbur etmegi, gulçylyk ýa-da gulçulyga meňzeş urup-adatlary we içki organlary çykaryp 
almagy öz içine alýar.  

 
 

MIGRANTLARYŇ BIKANUN GETIRILMEGINIŇ KESGITLEMESI 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy protokol (Madda 3.a) 

 
Migrantlaryň bikanun getirilmegi aşakdaky üç elementi öz içine alýar: 
 
• başga bir şahsyň bikanun girmegini üpjin etmek; 
 
• raýaty bolup durmaýan ýa-da çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan  haýsy-da bolsa başga   
   bir döwletiň çägine; 
 
• gönüden göni maliýe ýa-da maddy peýda görmek maksady bilen. 
 

 

 Adam söwdasy    
Migrantlaryň bikanun getirilmegi 
(we onuň bilen bagly kanun 
bozulmalar )                                   

HEREKET ýygnamak, alyp gitmek, başga birine 
tabşyrmak, bukup saklamak ýa-da eýe 
bolmak1 

  
- raýaty bolup durmaýan ýa-da 

çäginde hemişelik esasda 
ýaşamaýan haýsy-da bolsa bir 
şahsyň agza döwletleriň haýsy-
da bolsa başga  biriniň çägine 
bikanun girmegini üpjün etmek; 

- raýaty bolup durmaýan ýa-da 
çäginde hemişelik esasda 
ýaşamaýan haýsy-da bolsa bir 
şahs üçin  haýsy-da bolsa başga 
bir döwletiň çäginde  kanuny 
esasda galmak üçin goýulýan 
zerur talaplary berjaý etmezden 
galyp bolmaga mümkinçilik 
döretmek   (i) giriş/çykyş üçin 
galplaşdyrylan resminama,  ýa-
da şahsyýeti tassyklaýjy 
resminamany taýýarlamak we 
(ii) almak,  barlagda şular ýaly 
resminamany görkezmek, ýa 
bolmasa oňa we başga kanuny 
bolmadyk serişdelere eýe 
bolmak.2 

                                                        
1 Adam söwdasynyň öňüni almak hem-de ony ýok etmek hakyndaky protokol (Madda 3 a) 
2  Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Teswirnama, (Madda 3 a), 6(1)(a) we 6(1)(c); Madda 6(1)(b) seljeriş işine 

goşulmady, çünki ol gürrüňi gidýän SOP-niň maksadyna gönüden-göni degişli däl (aşakda 2-nji bölüme degişli 
belliklere we 11-nji çykgyda serediň). 
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Usul   güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da 
güýç we basyşyň başga görnüşlerini 
ulanmak, adam ogurlamak, kezzapçylyk 
etmek, aldawa salmak, eýelenýän 
wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, 
ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak 
ýerinden peýdalanmak, we pida başga 
biriniň garamagynda bolan ýagdaýynda şol 
adamyň razyçylygyny almak üçin töleg 
bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden 
peýdalanmak .3  
 

Migrantlaryň bikanun getirilme 
ýagdaýlary üçin ulanyp bolmaýar  –  
degişli däl serişdelerden peýdalanma 
faktlarynyň bolmagy talap 
edilmeýär.  

Maksat  Ekspluatasiýa: iň azyndan, başga 
adamlaryň jelepçiligini ekspluaturlemegi 
we/ýa-da seksual ekspluatasiýanyň başga 
görnüşlerini, mejbury zähmeti ýa-da 
hyzmatlary, gulçulygy ýa-da gulçylyga 
meňzeş urp-adatlary, erksiz-ygtyýarsyz, 
tabynlyk ýagdaýy, içki organlaryň 
çykarylyp alynmagyny öz içine alýar.4 

göniden-göni ýa-da gytaklaýyn 
maliýe ýa-da beýleki maddy 
bähbitleri görmek5 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3  1-nji çykgyda serediň.  
4  1-nji çykgyda serediň. 
5  Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Teswirnama, Madda 3 (1) we 6 (1).  
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GIRIŞ   
 
Standart operasion proseduralar näme we nähili?  
 
Standart operasion proseduralaryň (SOP) şu ýygyndysy başaryldygyndan has doly edip adam 
söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatlara degişli ähli halkara hukuk 
resminamalaryny, öňde baryjy usullary, neşir edilen makalalary, gurallary we operasion 
proseduralary tutuşlygyna ýekeje bir resminamada jemlemek tagallasynyň netijesi bolup durýar. 
 
Şu SOP aşakdakylara gönükdirilen derňew işlerini amala aşyrmakda sülçilere ýardam bermek üçin 
niýetlenendir: 
 
• operatiw we netijeli hukuk goraýjylyk işi, 
• jenaýat edenlikde günä ýöňkemek, 
•  jenaýat edenlikde günä ýöňkelenden soň jenaýatçylara degişlilikde çäre görmek,  
• adam söwdasynyň pidalarynyň ýene-de, ýagny ikinji gezek pida bolmaklarynyň öňüni almak,  
• adam söwdasynyň pidalaryna/şaýatlaryna  gerek goragy/kömegi/ünsi üpjün etmek, 
• bikanun getirilen migrantlaryň hak-hukuklaryny goramak, 
• adam söwdasynyň, gaýtadan amala aşyrylýan adam söwdasynyň  migrantlaryň bikanun 

getirilmeginiň öňüni almak boýunça degişli çäreleri görmek. 
 
Gysgaça aýdanymyzda, SOP-yň maksady adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
bagly jenaýatlara degişlilikde derňew işlerini alyp barmak we şular ýaly jenaýatlaryň öňüni almak  
meselelere duş gelýän sülçilere ýardam bermek bolup durýar. 
 
Adam söwdasyna garşy göreşde hukuk goraýjy edaralaryň tutýan orny.   
 
Adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatlara degişlilikde derňew 
işlerini alyp barýan hukuk goraýjy edaralaryň tutýan orny gyzyklanma bildirýän taraplaryň  
hemmesi üçin anyk we düşnükli bolmaly, çünki diňe şeýle bolanda şu işde jogapkärçilikleri we 
hasabat bermekligi paýlamakda we tabşyrmakda nogsanlyklaryň bolmazlygyny üpjün edip bolar. 
Munuň bilen baglylykda hukuk goraýjy edaralaryň tutýan orny aşakdaky ýaly kesgitlenendir:  
 
Adam söwdasyna garşy göreşde hukuk goraýjy edaralaryň tutýan esasy orny    
 

 töwekgelçilik toparyna girýän  çagalary we uly ýaşlylary anyklamak, 
 bolaýmagy ähtimal pidalary özlerine degişli hak-hukuklary barasynda habarly etmek, 
 Ol ýa-da beýleki hereletlerde  jenaýatyň düzümini anyklamak we degişli derňew işini 

geçirmek we  adam söwdasy bilen meşgullanýan şahslara degişlilikde kazyýet 
yzarlamalaryny amala aşyrmak, 

  Degişli ýurduň raýaty bolup durmaýanlygy ähtimal (potensial) pidalary migrasiýa 
gulluklaryna ugratmak, 

 Ýardam bermek boýunça gulluklaryň gözlegini amala aşyrmak we adam söwdasynyň 
pidalaryny/ bolaýmagy ähtimal pidalaryny  ýaşamak üçin howpsuz düşelge bilen we dürli-
dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek, şol sanda lukmançylyk, psihologiki  
kömegini we hukuk, bilim almak we işe ýerleşmek  meseleleri nukdaýnazaryndan ýardam 
berip biljek ýöriteleşdirilen jemgyýetçilik guramalaryna ugratmak,      

 Jikme-jik soramalary geçirmek, operatiw maglumaty toplamak, immigrasiýa 
gulluklaryhem haýsy-da bolsa beýleki degişli taraplar bilen bilelikde derňew işlerini 
amala aşyrmak we  beýleki edaralar  hem milli/halkara hukuk goraýjy gurluşlar bilen  
aragatnaşygyn ýola goýmak,  
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 Pidalar üçin, şeýle hem olara ýardam berýän işgärler üçin  goragy üpjün etmek,  
 Pidalaryň, şol sanda çagalaryň goragyny üpjün etmek maksady bilen immigrasiýa we  

serhet gözegçiligi gulluklary, durmuş üpjünçilik gulluklary we hossarlyk edaralary hem 
jemgyýetçilik guramalary bilen ysnyşykly gatnaşykda iş alyp barmak.  

 Geçirilýän derňew işiniň , kazyýet işiniň batşynyň her tapgyrynda we olar tamamlanandan 
soň hem  pidalaryň we olaryň maşgalalarynyň howpsuzlygyna nähili-de bolsa howp 
abanmaýarmy diýip hemişelik esasda ýagdaýa baha berip durmak,  

 Merkezi Aziýa döwletlerinde  kanunlaryň berjaý edilmegini üpjün etmek. 
 
Çeşmesi: Kanadanyň korolynyň atly polisiýasy. (2013). Köplenç soralýan soraglar. (Royal 
Canadian Mounted Police. (2013). Frequently asked questions). Şu salgyda elýeterli: 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ht-tp/q-a-trafficking-traite-eng.htm#q10 
 

 
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy göreşde hukuk goraýjy edaralaryň tutýan orny.    
 

Amala aşyrylan jenaýatlara degişlilikde derňew işi amala aşyrylanda:  
 
 Howpsuzlyk: Migrantlaryň  janyny, howpsuzlygyny gorap saklamak, olara lukmançylyk 

kömegini, ýaşar ýaly ýer, iýmit we suw bilen üpjün etmeli,   
 Ýüze çykarmak: migrantlary olaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan adamlardan 

aýyrmak,   
 Öňünden geçirilýän soraglama:  kömege mätäçligi, nähili şahsdygy, gelip çykýan ýurdy 

we soňky döwürde bolup geçen ahwalatlar dogrusynda maglumat almak maksady bilen 
umumy soraglary bermek, 

 Sorag etmek we görkezmeleri almak: has jikme-jik sorag etmeklige geçmek, 
 Tussag etmek: tussag astyna almaklyk babatyndaky minimal talaplar kanagatlandyrylan 

bolsa –   migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen  şahslary tussag etmek we olara 
degişlilikde agtaryp gözlemek işlerine geçibermeli, 

 Deliller:  jenaýatyň bolup geçen ýerinde degişli delilleriňhemmesini toplap almak we  
geljekde şular ýaly jenaýatlaryň öňüni almak maksady bilen geçiriljek  derňew işlerinde  
ulanylaýjak hemme maglumaty gözlemek,  

 Köpçülikleýin maglumat serişdeleri: içerki kanunçylyga laýyklykda konfidensiallygy 
(maglumaty gizlin saklamak ýörelgeçi) berjaý etmek bilen maglumatyň ýaýradylmagynyň 
zerurlygynyň arasynda deňagramlylygy (balansy) saklamagy üpjün etmek, 

 Baha bermek: agtarma we üstüni açmak işiniň gowşak we güýçli taraplaryna baha berip 
durmak.  

 
Jenaýatyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi alynyp barylanda:  

 
 Howpsuzlyk: migrantlaryň, migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan 

şahslaryň, şeýle hem  derňew işlerine gatnaşýan şahslaryň hemmesiniň janyny gorap 
saklamak we olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek. Ýapyk (gizlin) operatiw maglumatyň 
çeşmelerini gorap saklamak,  

 Nyşanalaryň kesgitlenmesi: jenaýaty amala aşyrýanlary kesgitlemek, 
 Dellileriň toplanmagy: kazyýetde işiň garalmagynawe derňew işleriniň berjaý edilmegine 

ýardam  bermek üçin delilleri kesgitlemek we gözläp tapmak. 
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Adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi – Merkezi Aziýa döwletlerinde hem bolup 
geçýän global derejedäki hadysalardyr    
 
Adam söwdasy älem-jahanyň hemme ýerlerine täsirini ýetirýän jenaýat bolup durýar. Döwlet 
derejesinde amala aşyrylýan, şeýle hem  halkara serhetleriň  çäkleriniň daşyna geçip gidýän hut şu 
jenaýat hukuk goraýjy edaralar üçin tutuş dünýäde birgiden meseleleri döredýär. Adam söwdasynyň 
öňüni almak we oňa garşy göreşmek işi belli derejede kyn meseleler bilen bagly bolup durýar. 
Emma şeýle jenaýatlaryň hasaba alynmadyk we gizlinlikde galanlarynyň göwrümlerini hasaba 
alanymyzda, adam söwdasyny amala aşyrýan şahslary ýüze çykarmak we olary jenaýat edenlikde 
aýyplap, olara garşy jenaýat işini gozgamagyň özi  has uly we çylşyrymly mesele bolup durýar. 
Ýüz beren adam söwdasy ýagdaýlarynyň aglaba köpüsüniň hasaba alynman galmagy ondan zyýan 
çekenleriň, elbetde düşnükli sebäplere görä, özlerini diňe seýrek ýagdaýlarda adam söwdasynyň 
pidasy hökmünde hasaplaýandygy bilen bagly. Özlerini adam söwdasynyň pidasy hökmünde 
hasaplan ýagdaýlarynda olar hukuk goraýjy edaralar bilen aragatnaşyga girip, ýagdaýlary 
dogrusynda aýdyp bilmeýärler, sebäbi ýagdaýlaryň aglaba köpüsinde olar tussag astynda diýen ýaly 
berk ýagdaýlarda saklanylan bolýarlar, ýa-da endamlarynda görnetil şikesler bolýar we saglyk 
taýdan uly ejir çekýärler we  olaryň özlerine we maşgala agzalaryna  adam söwdasyny amala aşyran 
adamlar tarapyndan howp-hatar salynar diýlen gorkylary sebäpli olar hukuk goraýjy edaralar bilen 
hyzmatdaşlyk etmekden howatyrlanýarlar. Şeýle hem ýüz berýän adam söwdasy ýagdaýlary aglaba 
köp halatlarda anyklanylman galýarlar, çünki onuň pidalary  ýalňyşlyk bilen jenaýata baş 
goşulanlaryň hatarynda hasaplanarys diýip  gorkýarlar. Galybersede adam söwdasynyň pidalarynda 
hukuk goraýjy edaralara degişlilikde uly gorkysy bar, çünki geçmişde polisiýa bilen aragatnaşyga 
girenleriň nähili aýylganç ýagdaýlara düşenligi barasyndaky tejribeleri we umuman polisiýanyň 
işleýşine degişlilikde durmuşa ornaşyp giden ýälňyş pikirlerdir düşünjeler olary howatyrlandyrýar. 
 
Adam söwdasyna esasan seksual ekspluatasiýasy  maksady bilen amala aşyrylýan söwda hökmünde 
garalýan hem bolsa, hakyky iş ýüzünde bu söwda dürli görnüşlerde bolup bilýär. Adam söwdasy 
dürli-dürli maksatlara eýerýär we olaryň arasynda birgidenleriň içinde mejbury zähmet, erksiz-
ygtyýarsyzwe tabynlyk ýagdaýyndaky zähmet, düşewüntli söwda maksatlary bilen çagalaryň 
seksual ekspluatasiýasy, çagalary hem ňz toruna düşürýän seks-syýahatçylyk, hojalyklaryň 
çägindäki mejbury zähmet, mejbury nikalaşmak, ýa-da är-aýal bolmak, kämil ýaşa ýetenl şahslaryň 
seksual ekspluatasiýasy, bergidarlyk bendiligi, çagalaryň mejbury zähmeti, içki organlaryň 
çykarylyp alynmagy we şuňa meňzeşler bar. 
 
Hukuk goraýjy edaralar adam söwdasyny amala aşyrýan şahslary ýüze çykarmak, olary gözläp 
tapmak we olara garşy jenaýat  işini gozgamak, edilen jenaýatlary derňemek  we adam söwdasynyň 
pidalaryny  ýardam bermek işlerinde aýgytly orun tutýarlar. Elbetde bu mesele aňsat meselelerden 
däl we jenaýata degişlilikde derňew işleriniň  jenaýatyň ýüz beren ýurdunyň çäginden daşda amala 
aşyrylmagynyň zerurlygy ýüze çykanda we gaty uly ähmiýete eýe operatiw maglumatyň juda 
ýetmezçilik eden halatlarynda has hem çylşyrymlaşyp biler. Mundan başga-da kä bir halatlarda 
döwlet jenaýat kanunynda hukuk goraýjy edaralara bu ugurda öňüni alyş we netijeli çäreleri 
görmäge ygtyýar berýän düzgünnamalaryň ýoklugy bir sebäpdir. Hatda adam söwdasyny jenaýat 
hökmünde hasaplaýan degişli kanunlar bar hem bolsa, asyl manysynda özbaşdak aýry bir jenaýat  
bolup durman, eýsem birnäçe jenaýäatyň jemi bolup durýan adam söwdasyna mahsus  
aýratynlyklar geçiriljek derňew işleri barha çylşyrymlaşdyrýar. Şonuň üçin hem adam söwdasynyň 
öňüni almak we ony ýok etmek üçin hukuk goraýjy edaralaryň işinde birnäçe toplumlaýyn çäreleriň 
geçirilmegi gerekdir. Polisiýa edaralarynyň dünýäniň dürli-dürli ýurtlarynda hereket edip,  adam 
söwdasy bilen bagly jenaýatlara degişlilikde derňew işlerini üstü, tussag astyna alýandyklary 
munuň nlikli amala aşyryp, adam söwdasyna baş goşanlary ýüze çykaryp, anyklapmysaly bolup 
biler.   
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Adam söwdasy bilen bagly jenaýaty, ýagdaýlaryň köpüsinde bu jenaýatyň ulydan-uly girdejiler 
getirýändigini hasaba almak bilen,  alynýan girdejileri yzarlamak arkaly ýüze çykaryp boolýar.  Bu 
meseläni çözmekde ulanyp boljak ýene-de bir çemeleşme, özem ol ýetilen üstünlikler bilen 
tapawutlanýar, polisiýa işgärleriniň ähli derejelerde hünärmençilik başarnyklaryny we ukyplaryny 
artdyrmakdy, çünki bu olaryň adam söwdasynyň alamatlaryny aýyl-saýyl görmek mümkinçiligini 
has hem artdyrar. Galybersede şu SOP-yň çäginde milli we halkara derejesinde edaraara 
hyzmatdaşlygy meselelerine hem garalyp geçiler. Adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň aňsatlyk 
bilen öz tagallalaryny jemlemegi başarýandygyny we köplenç halatlarda baş goşan jenaýaty belli 
derejede çäkli serişdelere eýe bolmazdan goňşy döwletiň çägine geçirip bilýändigini hasaba almak 
bilen, hukuk goraýjy edaralaryň derňew işinde ýardam berip biljek edaralardyr guramalaryň ählisini 
işe çekip, ellerinde bar bolan serişdeleri adam söwdasyna garşy göreş üçin başardygyndan ýerlikli 
we netijeli peýdalanmagyny gazanmaly. Bu meselede hukuk goraýjy edaralaryň hyzmatdaşlyk edip 
biljek guramalarynyň arasynda jemgyýetçilik guramalaryny, köpçülikleýin maglumat beriş 
serişdelerini jenaýatlaryň pidalaryna ýardam berýän edaralaryny we şuňa meşzeşleri agzap geçmek 
bolar.   
 
Adam söwdasy bilen bagly jenaýatlary derňemek işiniň kynlygy adam sňwdasyny amala aşyran 
şahslary yzarlap, jogapkärçilige çekmek işiniň kynlygyna degişli şol bir sebäplere bagly bolup 
durýar. Bolmalysy ýaly toplanan maglumatyň ýetmezçiligi, hyzmatdaşlyk etmäge taýýar şaýatlaryň 
ýetmezçiligi we terjimeçiniň hyzmatlarynyň ýetirilmeýänligi, prokuratura we kazyýet işgärleriniň 
talapa laýyk taýýarlygynyň ýoklugy, mysal üçin olaryň bu meselä has gowy düşünmekligine we  
adam söwdasyny amala aşyrýanlary üstünlikli aýyplamaklarynda ýardam boljak tälim beriji 
okuwlaryň ýola goýulmanlygy sebäpli bu ýagdaý has hem beterleşip biler. Elbetde şu meseleleriň 
ählisini ýeterlik derejede tälim geçmek arkaly, maglumat serişdeleri bile üpjün etmek arkaly ähli 
derejelerde hyzmatdaşlygy ýola goýup, ýaýbaňlandyrmak we gerek bolan goldawy üznüksiz ýetirip 
durmak arkaly çözüp bolýar. SOP-yň çäginde Merkezi Aziýa sebitindäki döwletlerde-
Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Özbegystanda, Täjigystanda we Türkmenistanda adam söwdasyna 
garşy göreşde hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ulanylyp boljak we durmuşa geçirilip biljek  
netijeli çäreler we strategiýalar öz beýanymny tapdy.   
 
Adamlar üçin bir ýerden başga bir ýerlere gitmägine itergi bolup hyzmat edýän köpsanly sebäpleriň  
arasynda  olaryň aşa garyplyk ýagdaýynda ýaşamagyny, okuwa girip, bilmek almak, işe ornaşmak 
mümkinçilikleriniň bolmazlygy, lukmançylyk kömeginiň ýeterlik elýeterli bolmazlygy, jyns taýdan 
kemsidilmelere sezewar bolmagy, tebigy betbagtçylyklar we dawa-jenjellerdir çaknyşyklar, şeýle 
hem olaryň ýaşaýan ýerlerini ýaşar ýaly däl derejä ýetmegine alyp barýan  daşky gurşaw 
ýagdaýynyň barha beterleşmegi  ýaly sebäpleri görkezmek bolar. Garaz kä halatlarda işe ornaşma 
mümkinçilikleriniň ýetmezçiliginden, ýagdaýlaryň ýene-de birnäçesinde  çenden aşa garyplykda, 
başga halatlarda  tebigy harasatlardan we yzarlamalardan halas bolmak arzuw-islegine eýerip, özleri 
we öz maşgalalarynyň agzalary üçin gowurak  ýaşaýşyň gözlegine düşýän adamlaryň sany barha 
artdygyça, elbetde şeýle adamlara maksatlaryna ýetmekde ýardam berýänleriň hyzmatlaryna bolan 
talap hem peýda bolýar. Dörän şeýle ýagdaýdan öz bähbitleri üçin düşewünt gazanmak maksady 
bilen hut jenaýatçylar migrantlary getirmek arkaly peýdalanýarlar. Migrantlaryň bilanun 
getirilmeginiň esasy sebäpleriniň biri-de serhetleriň bar bolmagy; mundan başga-da başga ýurtlara 
migrant bolup gitmäge isleg bildirýän şahslaryň sany ýagdaýlaryň aglaba köpüsinde serheti kesip 
geçmekde bar bolan mümkinçiliklerden has köp bolýar. Şol bir wagtyň özünde hem döwletleriň 
immigrasiýa gözegçilik etmek mümkinçilikleri hem çäklendirilen we köplenç immigrasiýa syýasaty 
öz öňünde goýan maksadyna ýetip bilmeýär. Aslyýetinde dünýä döwletleriň hersi migrantyň gelip 
çykýan ýurdy, hökmünde, üstaşyr geçirilýän ýurdy, ýa bolmasa  baryp düşmeli ýurdy, ýa-da olaryň 
üçüsi hem görnüşinde migrantlaryň bikanun getirilme meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. 
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Migrantlaryň bikanun getirilme meselesine düzgünleşdirilmedik migrasiýa ýaly has giňişleýin 
kontekstde (many-mazmunda) hem garamak bolar. Adatça bikanun getirilýän şahslaryň görkezýän 
sebäpleri düzgünleşdirilmedik migrantlaryň sebäplerinden tapawutlanmaýar: olar  öz ýaşaýşyny we 
maşgala agzalarynyň ýaşaýşyny gowylandyrmak isleýärler, ýa-da yzarlamalardan gaçyp gutulmak 
isleýärler. Ýöne welin bikanun getirilýän migrantlaryň olaryň bikanun getirilmegi bilen 
meşgullanýan şahs, ýa-da şahslar bilen aragatnaşygy düýpli tapawutlanýar; kä halatlarda 
migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan şahs olaryň saýlap alan ýurtlaryna baryp 
ýetmekde ýardam bermek bilen jönekeýje bir araçyl hökmünde çykyş edýär. Ýagdaýlaryň ýene-de 
birnäçesinde migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan şahs bikanun getirmek 
prosesiniň her bir tapgyryny, şol sanda  migrantlary baryp düşen ýerinde-de galyp, bolup ýörmegini 
gözegçilik astynda saklaýar. Köp halatlarda migrantlar getirilip barýarkalar hem çykgynsyz 
ýagdaýa düşýärler we netijede olara baryp düşmeli anyk bir ýere, ýa-da başga bir ýere, ýa bolmasa 
yzyna öz ýurduna dolanyp barmak uly bir hupbata şwrülýär. Ýagdaýlaryň ýene-de birnäçesinde  
migrant we onuň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan şahs ýol geçmek hem baryp düşmeli ýeri 
bilen bagly meseleler boýunça  jikme-jik ylalaşýarlar. 
 
Migrantlaryň köpüsi bgitmäge isleg bildiren ýurduna migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
meşgullanýan şahslaryň gatnaşmazlygynda aşmagy isleýärler. Emma bir ýerden bir ýere kada-
düzgünleriň ýoýulmagy arkaly gitmek mümkineçilikleriň barha çäklendirilmegi netijesinde bu iş 
has çylşyrymly häsiýete eýe bolýar, we sapar edilen mahalynda daşky gurşaw hem barha nätanyş 
bolýar, şonda çykgynsyz ýagdaýa düşen şeýle migrantlar migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
meşgullanýan şahslaryň hyzmatyndan peýdalanmaly bolýarlar. Migrant öz uýgunlaşan, endik eden 
gurşawyndan daşlaşýandygyny duýdygyça (mysal üçin ýerli dili bilmezlik sapar mahalynda 
migrantyň keseki ýaly bolup görünmeleriniň esasy faktorlarynyň biri bolup durýar), şonça-da onuň 
kömege bolan mäteçligi artar. 
 
Bu ýerde esasy belläp geçmeli zat - ol-da migrantlaryň bikanun getirilmediniň we munuň bilen 
bagly işiň kriminalizasiýasy (jenaýatlaşdyrylmagy) diňe migrantlaryň bikanun getirilmeginden 
maliýe ýa-da maddy taýdan bähbit görýänlere degişlidigindedir. Migrantlaryň bikanun 
getirilmegine garşy Protokolda şular ýaly kriminalizasiýanyň (jenaýatlaşdyrylmagyň) migrantlaryň 
bikanun getirilmegine ýardam etmek bilen täjirçilik maksatlara uýmaýan şahslara we guramalara, 
mysal üçin maşgala agzalaryna hem jemgyýetçilik guramalaryna, ýa-da dini toparlara degişli däldir 
diýlip bellenilip geçilýär. 
 
Merkezi Aziýa sebitindäki döwletleriň çägine migrantlaryň bikanun getirilmeginiň akymlary, 
köplenç, belki-de, sebitiň daşyndan, şol sanda Günorta Aziýadan gelýän migrantlaryň hasabynadyr. 
Emma şeýle hem bolsa sebitiň öz çäginde bikanun migrasiýa, şol sanda migrantlaryň bikanun 
getirilmegi ýüz berýär, ýöne ol häzirki wagta çenli kňp sanly resmileşdirilen subutnamalar bilen  
tassyklanylmadyk .   
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HALKARA KANUNÇYLYK BINÝADY   3 
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HALKARA KANUNÇYLYK BINÝADY   
 
Adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi – hukuk goraýjy edaralar tarapyndan aýratyn 
çäreleriň görülmegini talap edýän iki sany biri birinden tapawutlanýan düşünjelerdir. Emma şeýle 
hem bolsa köplenç bu iki sany biri düşünjeleriň arasyndaky tapawut adam söwdasy we /ýa-da 
migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly iş bilen ýüzbe-ýüz bolan mahalymyzda gaty bir 
görünip durmaýar. Biz bikanun getirilen migrantlaryň wagtyň geçmegi bilen adam söwdasynyň 
pidalaryna öwrülýän ýagdaýlary bilen az duş gelmeýäris. Şunuň bilen baglylykda, bu 
peläketçilikleriň hersine degişlilikde  ulanylýan kesgitlemeleriniň bardygyna garamazdan, hakyky iş 
ýüzünde jenaýatyň bu iki görnüşleriniň arasyndaky araçäk bozulyp biler. Hut şu jähtden hem bu 
jenaýatlaryň ikisi bir wagtda amala aşyrylyp bilner, ýöne migrantlaryň bikanun getirilmegi adam 
söwdasyna dürli sebäpler esasynda eltip biler, olaryň iň esasysy bolsa migrantyň bikanun 
getirilmeginiň barşynda migrantyň düşüp biljek ynjyklyk ýagdaýydyr. Şu SOP-yň indiki 
baplarynyň çäginde bu iki jenaýatyň şular ýaly bir wagtda utgaşdyrylyp amala aşyrylmagy 
barasynda gysgaça durulyp geçiler we  aşakda siziň dykgatyňyza adam söwdasy  we migrantlaryň 
bikanun getirilmegi ýaly düşünjeleriň kesgitlemeleri getirilýär. Bu kesgitlemeleriň getirilmeginiň  
sebäbi hukuk goraýjy  edaralar tarapyndan jenaýatlaryň bu iki görnüşine hem deň derejede üns 
berilmegini we olaryň birini beýlekisinden anyk tapawutlandyrylmagyny gazanmakdyr.   
 
Adam söwdasy   
 
Adam söwdasynyň, aýratyn hem aýallaryň we çagalaryň söwdasynyň öňüni almak  we ýok etmek 
hem jezalandyrmak Teswirnamasynyň  (mundan beýläk «adam söwdasyna garşy Teswirnama» 
diýlip atlandyrylar) 3-nji maddasy 6 bu jenaýaty aşakdaky ýaly kesgitleýär: 
 
««adam söwdasy» ekspluatasiýa maksady bilen güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we 
basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, 
eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden 
peýdalanmak, we pida başga biriniň garamagynda bolan ýagdaýynda şol adamyň razyçylygyny 
almak üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden peýdalanmak arkaly adamlary 
ýygnamaklygy, alyp gitmegi, başga birine tabşyrmagy, bukup saklamagy ýa-da ele salmagy, eýe 
bolmagy aňladýar. Ekspluatasiýa hiç bolmanda bolanda başga şahslaryň prostitusiýasyny we/ýa-da 
jynsy ekspluatasiýanyň başga görnüşlerini, mejbury zähmeti ýa-da hyzmatlary, gulçylygy we 
gulçylykdan tapawutlanmaýan urp-adatlary, erksiz-ygtyýarsyz, tabynlyk ýagdaýy we içki 
organlaryň çykarylyp alynmagyny.... öz içine alýar ». 
Bu ýerde belläp geçmeli ähmiýetli zat - ol-da çaga söwdasy ýagdaýynda adam söwdasy bilen bagly 
jenaýatyň amala aşyrylandygyny takyk anyklamak üçin güýç bilen howsala salmak, gorkuzmak, 
ýa-da ondan peýdalanmak, ýa bolmasa güýç we basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, adam 
ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly 
peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden peýdalanmak, bähbitleri üçin töleg 
üpjün edip durmak ýaly degişli däl serişdeleriň bolmaklygynyň talap edilmeýänligidir. Başgaça 
aýdanymyzda çaga söwdasynyň hakykatdan hem amala aşyrylandygyny takyk subut etmek üçin 
gerek zat diňe ekspluatasiýa maksady bilen çaganyň ýygnalmagy (werbowka edilmegi), alynyp 
gidilmegi, başga birine tabşyrylmagy, bukup saklanylmagy ýa-da eýe bolunmagy ýeterlikdir.  
 
 
 

                                                        
6  Adam söwdasyna garşy Teswirnama  BMG-nyň Baş assambleýasy tarapyndan (55/25-nji rezolýusiýa) 2000-nji ýylyň noýabr 

aýynyň 15-nde kabul edildi. Ol 2003-nji ýylyň dekabr aýynyň 25-nde güýje girdi. Teswirnamanyň ratifisirlenme ýagdaýy bilen 
aşakdaky saýtda tanyşyp bilersiňiz:  
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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Migrantlaryň bikanun getirilmegi     
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Protokol «migrantlaryň bikanun getirilmeginiň öňüni 
almak we oňa garşy göreşmek, şeýle hem bikanun getirilen migrantlaryň hak-hukuklarynyň 
goragyny üpjün etmekde şu maksatlara ýetmek üçin agza-döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy 
höweslendirmek» 7maksady bilen kabul edildi. Şu Protokolda migrantlaryň bikanun getirilmegi  
«gönüden göni maliýe ýa-da maddy peýda görmek maksady bilen raýaty bolup durmaýan ýa-da 
çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan haýsy-da bolsa başga bir döwletiň çägine başga bir şahsyň 
bikanun girmegini üpjin etmek» ýaly kesgitlenilýär. (Madda 3 (a)).   
Migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýat aşakdaky üç elementi öz içine alýar: 
 
• başga bir şahsyň bikanun girmegini üpjin etmek; 
 
• raýaty bolup durmaýan ýa-da çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan  haýsy-da bolsa başga   
   bir döwletiň çägine; 
 
• gönüden göni maliýe ýa-da maddy peýda görmek maksady bilen. 
 
Bikanun getirlimegiň özbaşdak alynan ýagdaýyna goşmaça hökmünde şu Protokol agza 
döwletlerden bikanun getirmek bilen köp halatlarda bagly bolýan jenaýatlaryň goşmaça 
görnüşlerini kriminalizirlemegi(jenaýat hökmünde hasaplamagy) talap edýär. Olaryň arasynda «bir 
ýurdyň çäginden başga bir ýurda gitmekde we başga bir ýurtdan ýene bir ýurdyň çägine girmekde  
gerek resminamanyň ýa-da şahsy kimlik resminamasynyň  galp görnüşini» «ýasamak» we «satyn 
almak», ýa-da «oňa eýe bolmak» bilen bagly işler, şeýle hem raýaty bolup durmaýan ýa-da haýsy-
da bolsa bir şahsa çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan  haýsy-da bolsa başga bir döwletiň çäginde  
kanuny esasda bolmak üçin goýulýan talaplary berjaý etmezden onda  galyp, bolup ýörmek  
mümkinçiligini üpjün etmek. 
 
Bu iki düşünjäniň arasyndaky tapawut nämeden ybarat?    
 
Köp halatlarda hukuk goraýjy edaralara  adam söwdasy bilen migrantlaryň bikanun getirilmeginiň 
arasyndaky tapawudy çürt-kesik bilmek başartmaýar. Adam söwdasynyň kidalarynyň käbirleri 
haýsy-da bolsa bir ýurda alynyp gidilmegine razylygyny berip bilerler we olar aldawa düşendillerini 
we olaryň hojaýynlarynyň hakyky maksady olary ekspluatirlemekdedigini bilmezlikleri hem 
mümkin. (Eger arada şular ýaly aldaw bolmadyk bolsa, belki-de olar turuwbaşdan bikanun 
getirilmegine razylygyny hem bermezdiler).   
 
Hakyky iş tejribesinde adam söwdasy bilen migrantlaryň bikanun getirilmeginiň arasyndaky 
tapawudy çürt-kesik bilmek aňsat başartmasa-da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri migrantlaryň 
bikanun getirilmegi bilen adam söwdasynyň arasyndaky üç sany esasy tapawudy bilmelidirler. 
 
1. Ekspluatasiýa 
 
Ekspluatasiýa adam söwdasyndan gelýän düşewündiň esasy çeşmesi bolup durýar. Mundan 
tapawutlylykda  migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan şahs özüniň bikanun getirip 
barýan migrantyny haýsy-da bolsa bir döwletiň çägine getirmäge we onuň çäginde galyp bolmaga 
mümkinçilik döredenden soň ony ekspluatirlemegi maksat edinmeýär we migrantlary bikanun 
getirmek bilen meşgullanýan şahslaryň görýän maddy peýdasy, şol bikanun getirilen migrant 
tarapyndan özüniň bikanun getirilendigi üçin eden tölegi bolup durýar. Migrantlary bikanun 
                                                        
7  Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Teswirnama BMG-niň Baş Assambleýasy (55/25-nji rezolýusiýa) tarapyndan 2000-nji 

ýylyň noýabr aýynyň 15-nde kabul edildi. Teswirnamanyň ratifisirlenme ýagdaýy bilen şu salgyda tanyşyp bilersiňiz: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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getirmek bilen meşgullanýan şahslar ýetiren hyzmaty üçin tölenmeli puluny öňünden? Ýa-da  
getirip barýan migrant barmaly ýerine baryp düşenden soň onuň özünden, ýa-da  araçyllardan alýar.   
Kontrabandaçy bilen bikanun getirilen migrantyň arasyndaky aragatnaşyk köplenç kontrabandaçy   
öz şertnamasyny ýerine ýetirip, bikanun getirmegi we bikanun galmagy üpjün edenden soň 
tamamlanýar. Bikanun getirilýän migrantlar alan hyzmatlary üçin tölegini işiň başlanan wagtynda 
tölemegi başarman tutuş işiň barşynda oňa bergili bolup durmagy ýaly ýagdaý ony ynjyklylyga 
salýar we hut özüni bikanun getirip  barýanlar tarapyndan ekspluatirlenmegine sebäp bolýar. Hukuk 
goraýjy edaralar şular ýaly ýagdaýlara gezek gelende has hem dykgatly bolmaly, çünki bu 
ýagdaýlar şahsy ekspluatirlemek maksady bilen amala aşyrylýan adam söwdasy bilen bagly bolup 
biler.  
 
Bellenilip geçii ýaly, adam söwdasynyň amala aşyrylmagynda düşewünt  esasan ekspluatirlemek 
netijesinde alynýarEkspluatirlemek tapgyry ençeme ýyllap dowam edip biler. Pidanyň ahyrky baryp 
düşen ýerinde ekspluatirlenip başlanmazyndan öň “satylmagy” hem ekspluatasiýa degişli bolup 
biler.  
  
2. Bikanun baryp girmek we bikanun ýaşamak (« transmillilik»)  
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegi elmydama transmilli häsiýete eýe bolup, azyndan iki ýurdyň 
gatnaşmagyny aşladýar. Migrantlaryň bikanun getirilmeginiň we onuň bilen bagly işiň maksady 
elmydama haýsy-da bolsa bir şahsyň bir ýurtdan beýleki ýurduň çägine bikanun getirilmekde we  
onuň çäginde bikanun galyp, ýaşap ýörmekde ýardam bermekden ybarat. 
 
Beýleki tarapdan adam söwdasy serheti geçmek bilen bagly bolup biler, ýöne ol şol bir döwletiň 
çäginde hem amala aşyrylyp bilner. Hakykat ýüzünde adam söwdasynyň pidalary köplenç hut öz 
dogduk mekanynyň çäginde satylýar. 
 
3. Razylyk 
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegi adatça kontrabandaçy bilen bikanun getirilen migrantlaryň 
arasynda gelinýän özara ylalaşyga esaslanýar. Migrantlaryň bikanun getirilmeginiň barşynda 
migrant hökmany suratda wiktimizirlenmeli (pida öwrülmeli) diýlen zat ýok. Emma welin bu 
bikanun getirilmeginiň barşynda migrantlara degişlilikde başga-da jenaýatlaryň amala 
aşyrylmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Köp halatlarda olara degişlilikde olaryň 
janlaryny howp astynda goýýan zulumlylyk hereketleri ýa-da jenaýatlar amala aşyrylýar. 
Migrantlaryň bikanun getirilip barýarkalar öz öňki ylalaşyklaryny yzyna alýan wagtlary-da bolýar 
(ýagny, mysal üçin, eger özleriniň getirilme şertlerini aşa howply diýip hasaplan ýagdaýlarynda), 
emma ahyr soňunda bikanun getirilmek iňine gatnaşmaklaryny dowam etdirmäge mejbur bolýarlar 
(mysal üçin, olar güýç ulanmak arlaly düýbi deşilen gämä ýa-da üsti açyk aşa hyryn–dykyn ýük 
daşaýan ulag serişdesine münmäge mejbur edilende). Ynha hut şu sebäpden hukuk goraýjy  
edaralaryň işgärleri bikanun getirilen migrantlaryň hak-hukuklaryny bilmelidirler we olaryň 
goragyny üpjün etmelidirler.   
 
Adam söwdasyna degişli  ýagdaýda onup pidalary asla razylygyny bermändirler – mysal üçin, eger 
olary ogurlap alan bolsalar ýa-da satan bolsalar, –  ýa bolmasa olaryň razylygyny almak üçin adam 
söwdasyny amala aşyrýan şahslar tarapyndan aldawa salmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak 
ýerinden peýdalanmak, güýç görkezip goruzmak we şuňa meňzeş serişdeleriň ulanylanlygy sebäpli 
başda beren ylalaşygy öňki ähmiýetini ýitiren bolsa.  
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MILLI KANUNÇYLYK BINÝADY    
 
Adam söwdasynyň we migrantlaryň bikanun getirilmeginiň öňüni almakda we olara garşy 
göreşmekde zerur gerek bolan milli hukuk binýadynyň işlenilip düzülmegi we barha kemala 
getirilmegi edil halkara hukuk binýadynyň ähmiýeti ýaly uly ähmiýete eýedir. Adam söwdasynyň  
we migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy göreş üçin ähliumumy we bitewi çemeleşmäni üpjün 
etmek gerek.   
 
Merkezi Aziýa döwletleriniň kanunçylyk binýadynyň ýeterlik ösenligine garamazdan, mundan 
beýläk kämilleşdirilen ýagdaýynda hiç şübhesiz bähbitli boljak aspektler bar. Dykgatyňyza 
ýetirilýän indiki  baplarda milli kanumnçylyklarbar bolan halkara hukuklardaky düzgünlere meňzeş 
kybapdaş gelýän aspektler barasynda maglumat beriler. Şular ýaly çemeleşmäniň ulanylmagy adam 
söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi ýagdaýlarynyň iş ýüzünde berýän netijeleri bilen 
ýüzbe-ýüz bolýan we adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly şübheli 
ýagdaýlar bilen ilkinjiler hatarynda duş gelýän hukuk goraýjy edaralarynyň nazarda tutmaly 
kanunçylygynyň kemçiliklerini ýüze çykarmaka  mümkinçilik döreder. 
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegi: halkara hukuk we milli kanunçylyk    
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Teswirnama  

 
1. Madda 3(а) 

 
«Migrantlaryň bikanun getirilmegi» gönüden göni maliýe ýa-da maddy peýda görmek maksady 
bilen raýaty bolup durmaýan ýa-da çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan haýsy-da bolsa başga bir 
döwletiň çägine başga bir şahsyň bikanun girmegini üpjin etmekligi aňladýar. 
 

 
 Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşyn Protokolyň 3(a) maddasyna degişlilikde Merkezi 

Aziýa sebitinde ýerleşýän döwletleriň bäşisi «migrantlaryň bikanun getirilmegi» 
düşünjesine kesgitleme bermek boýunça entek çäre görmediler.    

 
 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy Teswirnama 
 

2. Madda 3(b) 
 

«Bikanun girmek» kabul edýän döwletiň çägine kanuny esasda girmek üçin goýulýan talaplaryň 
ýerine ýetirilmezliginde serhetden geçmegi aňladýar. 
 

 
 Gazagystan respublikasynyň «Ilatyň migrasiýasy hakyndaky» kanunynyň 1-nji maddasynda 

«resmileşdirilmedik immigrant» adalgasynyň kesgitlemesi bar we ol ýurduň çäginde hereket 
edýän kanunçylygy bozmak arkaly ýurda gelen daşary ýurt raýatyny ýa-da raýaty bolmadyk 
bir şahsy aňladýar. Hut şunuň ýaly hem Gyrgyzystan respublikasynyň «Döwlet serheti 
hakyndaky» kanunynyň 16-njy maddasynda döwlet serhetini bozanlaryň kesgitlemesi 
berilýär we bu madda döwletiň çäginde hereket edýän kada-düzgünleri bozup, döwlet 
serhetinden geçen, ýa-da geçmäge synanayşyk edýän şahslary öz içine alýar. Mundan 
başga-da, Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 346-njy maddasyna laýykda 
şular ýaly iş jenaýat hasaplanýar. Özbegystan respublikasynyň kanunçylygynda «bikanun 
girmek» düşünjesi Jenaýat Kodeksiniň 223-nji maddasynda «daşary ýurda gitmek, 
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Şzbegystan respublikasyna gelmek, ýa-da serhedi geçmek hereket edýän kada-düzgüni 
bozmak bilen amala aşyrylýar» diýlip kesgitlenilýär. Mundan başga-da Täjigystan 
respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 335-nji maddasynda döwlet serhetiniň bikanun 
geçilmegi, döwlet serhetini geçmeklige gerek bolan rugsady beriji anyk resminamalaryň 
ýoklugynda geçmek diýip kesgitlenilýär. Türkmenistanyň kanunçylygynda bolsa «bikanun 
girmek» diýlen adalga asla ýok.   

 
Migrantlaryň bikanun getirilmegine garşygöreşmek hakyndaky Teswirnama   
 
3. Madda 6 (1) 
 

Agza döwletleriň her birisi bilkastlaýyn ýa-da göniden-göni, ýa bolmasa gytaklaýyn  
maliýe, ýa-da maddy bähbit  görmek maksady bilen amala aşyrylýan şu ýerde sanalyp 
geçilýän  işleri jenaýat nukdaýnazaryndan jeza berilmeli işler diýip hasaplamak üçin 
gerek boljak islendik kanunçylyk we özge çäreleri kabul edýär: (a) Migrantlaryň 
bikanun getirilmegi; (b) migrantlaryň bikanun getirilmegi üçin gerek şertleri döretmek 
maksady bilen amala aşyrylýan ýagdaýlarynda: (i) bir ýurdyň çäginden başga bir ýurda 
gitmekde we başga bir ýurtdan ýene bir ýurdyň çägine girmekde gerek resminamanyň 
ýa-da şahsy kimlik resminamasynyň  galp görnüşiniň ýasalmagy; (ii) şolar ýaly 
resminamany satyn almak, ýa-da üpjün etmek, ýa bolmasa  oňa eýe bolmak; (c) raýaty 
bolup durmaýan ýa-da  haýsy-da bolsa bir şahsa çäginde hemişelik esasda ýaşamaýan 
haýsy-da bolsa başga bir döwletiň çäginde  goşmaça bent (podpunkt) (b)-de agzalyp 
geçilen usullardan peýdalanyp, kanuny esasda bolmak üçin goýulýan talaplary berjaý 
etmezden  we başga-da her hili bikanun serişdelerden peýdalanyp onda  galyp, bolup 
ýörmek  mümkinçiligini üpjün etmek. 
 

  
 Gazagstan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 330-2 maddasynyň, (1)-nji bendine 

laýyklykda ulag serişdeler, ýa-da galp resminamalar, ýa bolmasa ýaşaýyň, ýa başga jaý 
bilen üpjün edip amala aşyrylan bikanun migrasiýany gurnamak, şeýle hem Gazagystan 
respublikasybşnyň çägine bikanun girmekde, çykmakda we onuň çäginde bikanun hereket 
etmekde raýatlaryna, daşary ýurtlylara we raýatlygyy bolmadyk şahslara ýardam bermek 
işlerini jenaýat hasaplanýar. Edil şeýle hem (2)-nji bente laýyklykda guramaçylykly topar 
tarapyndan ýa-da öz iş wezipesinden hyýanatly peýdalanmak bilen amala aşyrylan hut şu 
agzalyp geçilen işler jenaýat hasaplanýar. Mundan başga-da Gyrgyzystan respublikasynyň 
Jenaýat Kodeksiniň 204-1 maddasy ulag serişdeler, ýa-da galp resminamalar, ýa bolmasa  
ýaşaýyş, ýa başga jaý bilen üpjün edip amala aşyrylan bikanun migrasiýany gurnamak, şeýle 
hem Gyrgyzystan respublikasybşnyň çägine bikanun girmekde, çykmakda we onuň çäginde 
bikanun hereket etmekde raýatlaryna ýardam bermek we başga hyzmatlarty ýetirmek 
jenaýat hasaplanýar. Edil şeýle hem Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 291-
nji maddasyna laýyklykda daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygyy bolmadyk şahslaryň 
ýurduň çäginde galmaklygyna we üstaşyr geçmekligine degişli hereket edýän kanundyr 
düzgünnamalar bozulyp, Gyrgyzystanyň raýatlary tarapyndan, daşary ýurtly raýatlara we 
raýatlygyy bolmadyk şahslary ýaşaýyş jaý, ulag serişdeler ýa-da başga hyzmatlar bilen 
üpjün  etmekde ýardam bermek işlerin jenaýat hasaplanýar .   

 
Özbegystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 224-nji maddasyna laýyklykda daşary 
ýurtly raýatlaryň we raýatlygyy bolmadyk şahslaryň kabul edilmegine degişli kada-
düzgünleriň wezipeli adam tarapyndan bozulmagyny, şeýle hem Özbegystan respublikasyna 
şahsy işler boýunça çagyrylan daşary ýurtly raýatlaryň we raýaty bolmadyk şahslaryň 
çagyrýan raýat tarapyndan kabul etmezligi, şeýle hem şol raýatlaryň kesgitlenen möhlet 
tamamlanýança olaryň wagtlaýyn belli salgy boýunça ýazga durmagyny we möhletiň 
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tamamlanmagy bilen ýurduň çäginden çykyp gitmegini üpňjün etmek kadalaryň bozulmagy, 
edil şeýle hem Özbegistan respublikasynyň çäginde bolmak kadalaryň bilkaslaýyn 
bozulmagyna alyp barýan hereketleriň, ýagny ýaşaýyň jaý, ulag serişdeleri bilen üpjün 
etmek we olara başga-da hyzmatlary ýetirmek jenaýat hasaplanýar. Mundan başga hem 223-
nji madda laýyklykda eger migrantyň bikanun getirilendigi, ýa-da onuň üçin başga şertler 
döredilenligi anyklanylsa, onda ol onuň bikanun getirilmeginde ýardam berenler bilen 
bilelikde  jenaýatlaryň jemi boýunça jogap bermeklige çekiler.    
 
Täjigystan respublikasyna gezek gelende, daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk 
şahslaryň Täjigystan respublikasynyň çägine bikanun gelmekligi, ýa-da ýurduň üsti aşa 
bikanun geçmegi guramak işi bikanun migrasiýany guramaklyga degişli  335 (1)  we 335 (2) 
maddalara laýyklykda jenaýat hasaplanýar.   
 
Galybersede Türkmenistanyň  administratiw jdüzgün bozmalara degişli kodeksiniň 3-nji we 
4-nji babynyň 6-njy maddasynda bellenilip geçilmegine görä «daşary ýurtly raýatlaryň we 
raýatlygy bolmadyk şahslaryň Türkmenistanyň çägine girmegi, ondan çykmagy, şeýle hem 
üstaşyr geçmegi bilen bagly hereket edýän kada-düzgüniň bozulmagy» daşary ýurtly 
raýatlara ýurduň çäginde bikanun galmakda, ýa-da hemişelik esasda ýaşamak üçin 
mümkinçilikleri üpjün eden şahslary administratiw  jogapkärçilige çekmek üçin esas bolup 
hyzmat edýär. 
 

Adam söwdasy: halkara hukuk we milli kanunçylyk. 
 
Adam söwdasyna garşy Teswirnama 
 
1. Madda 3(a)  
 
«adam söwdasy» ekspluatasiýa maksady bilen güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we 
basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, 
eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden 
peýdalanmak, we pida başga biriniň garamagynda bolan ýagdaýynda şol adamyň razyçylygyny 
almak üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden peýdalanmak arkaly adamlary 
ýygnamaklygy, alyp gitmegi, başga birine tabşyrmagy, bukup saklamagy ýa-da ele salmagy, eýe 
bolmagy aňladýar.  
 

 
 Gazagystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 128 (1)-nji maddasy şahslaryň ýygnalyp 

äkidilmegini we  olaryň ekspluatasiýa maksady bilen ýurtdan çykarylyp hem üstaşyr alynyp 
gidilmegini aldawa salmak arkaly olaryň seksual ekspluatasiýa we beýleki görnüşli  
ekspluatasiýa  maksady bilen amala aşyrylýandygyny belläp geçýär, şol bir wagtyň özünde  
şu maddanyň (3)-nji bendine laýyklykda bolsa ýygnalyp alyp gidilen şahslary Gazagystan 
respublikasynyň çäginden daşary  alyp gitmek maksdady şeýle hem adamlary seksual  
ekspluatasiýasy ýa bolmasa ekspluatasiýanyň başga görmüşlerinde ulanmak maksady bilen 
amala aşyrylýan şol bir hereketi, ýagny Gazagystan  respublikasynyň daşyna alyp gitmek 
we  haýsy-da bolsa bir daşary ýurtdan başga bir daşary ýurda Gazagystan respulikasynyndan 
üstaşyry geçirmek işi jenaýat hasaplanýar. Jenaýat-prosessual kodeksinde “zyýan çeken” 
düşünjesi umumylykda kesgitlenilýär. Jenaýat – prosessual kodeksiniň 75-nji maddasyna 
laýyklykda jenaýat işiniň amala aşyrylmagynda zyýan çeken diýlip jenaýat sebäpli özüne 
degişlilikde ahlak, fiziki we mady zelel ýetirilen diýip hasap etmäge esas bar bolan şahs  
hasaplanýar.   
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Edil şeýle hem Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 124-inji maddasynda 
adam söwdasy – ekspluatasiýa, ýa-da başga peýdalary görmek maksady güýç ulanmak, hile 
gurmak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, ogurlamak arkaly bilen adamlary ýygnamagy, 
alyp gitmegi, başga birine tabşyrmagy, olary öz razylygy bilen, ýa razylygy bolmazdan 
satyn almagy we satmagy, şeýle hem başga görnüşli söwdalary amala aşyrmagy aňladýar. 
Mundan başga hem Gyrgyzystan respublikasynyň «adam söwdasynyň öňüni almak we oňa 
garşy göreşmek hakyndaky» kanunynyň 1-nji maddasynda adam söwdasynyň pidasy bu 
şahsyň alynyp gidilmegine, başga birine tabşyrylmagyna, satylmagyna we adam söwdasy 
bilen bagly başga-da hereketleriň edilmegine özüniň razylygynyň barlygyna, ýa-da 
ýoklugyna garamazdan adam söwdasyndan zyýan çeken adam diýilip kesgitlenilýär.    
 
Özbegystan respublikasynyň 2008-nji ýylyň aprel aýynyň 17-sinde kabul edilen № ЗРУ-154 
belgili «Adam söwdasyna garşy göreşmek hakyndaky» 3-nji maddasynda adam söwdasynyň 
şeýle kesgitlemesi berilýär: «ekspluatasiýa maksady bilen güýç ulanmak haýbatyny atmak 
ýa-da güýç we basyşyň başga görnüşlerini ulanmak, adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, 
aldawa salmak, eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň 
ýagdaýynyň gowşak ýerinden peýdalanmak, we pida başga biriniň garamagynda bolan 
ýagdaýynda şol adamyň razyçylygyny almak üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-
hilelerden peýdalanmak arkaly adamlary ýygnamaklygy, alyp gitmegi, başga birine 
tabşyrmagy, bukup saklamagy ýa-da ele salmagy, eýe bolmak».   

  
Täjigystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 130 (1)-nji maddasyna laýyklykda adam 
söwdasy – «ekspluatasiýa (başga şahslaryň prostitusiýasyny we  seksual ekspluatasiýanyň 
başga görnüşlerini, mejbury iş we hyzmatlar,  gulçulyk, gulçulyga meňzeş erksiz-ygtyýarsyz 
tabynlykdaky ýaly ýagdaý, ýa-da içki organlaryň we (ýa-da) dokumanyň çykarylyp 
alynmagy) maksady bilen güýç ulanmak haýbatyny atmak ýa-da güýç we basyşyň başga 
görnüşlerini ulanmak, adam ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa salmak, eýelenýän 
wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň gowşak ýerinden 
peýdalanmak, we pida başga biriniň garamagynda bolan ýagdaýynda şol adamyň 
razyçylygyny almak üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden peýdalanmak 
arkaly adamlary ýygnamaklygy, alyp gitmegi, başga birine tabşyrmagy, bukup saklamagy 
ýa-da ele salmagy, eýe bolmakdyr». Edil şular ýaly düşünje 2004-nji ýylyň iýul aýynyň 15-
nde kabul edilen «Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunda hem bar.   
  
Türkmenistanyň «adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunyň 1-nji maddasynda 
adam söwdasy düşünjesine şeýle kesgitleme berilýär: «ekspluatasiýa maksady bilen güýç 
ulanmak haýbatyny atmak, ýa-da güýç ulanmak bilen, bergidarlyk bendiligine, ýa-da zor 
bilen mejbur etmegiň  başga görnüşlerine çekmek, ogurlamak, kezzapçylyk etmek, aldawa 
salmak, eýelenýän wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak, ýa-da adamyň ýagdaýynyň 
gowşak ýerinden peýdalanmak, täjirçilik maksatlaryna eýerip, ogullyk almak (gyzlyk 
almak), adamyň razyçylygyny almak üçin töleg bermek ýa-da almak ýaly ýoldur-hilelerden 
peýdalanmak arkaly adamlary ýygnalmaklygy, alyp gidilmegi, başga birine tabşyrylmagy, 
bukup saklanylmagy ýa-da ele salmagy, eýe bolmagy we jenaýat düzümi bolan başga 
usullar bilen bir şahsy, ýa-da şahslar toparyny ýygnap, ýygnalyp toplanmagy (werbowka), 
satyn almak, satmak, bir ýurduň, ýa-da birnäçe ýurtlaryň çäginde daşamak, elden ele bermek 
we goýbermän saklamak bilen bagly hereketleriň jemi». 

 
Şeýle hem Jenaýat Kodeksiniň 129-1-nji maddasynda adam söwdasyna şular ýaly 
kesgitleme berilýär: «ekspluatasiýa maksady bilen adamyň satyn alynmagy we satylmagy, 
ýygnalyp toplanmagy (werbowkasy), daşalmagy, bukup saklanylmagy, başga birine 
tabşyrylmagy». Şu maddanyň 2-nji podpunktynda güýç ulanmak haýbatyny atmak, ýa-da 
güýç ulanmak bilen amala aşyrylýan herelet barasynda aýdylýar. 
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Galybersede, Türkmenistanyň «Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunynyň 1-nji 
maddasy adam söwdasynyň pidasyny: ýygnap, alynyp gidilmegine, başga birine 
tabşyrylmagyna, satylmagyna, ýa-da adam söwdasy bilen bagly bolan beýleki hereketleriň 
edilmegine şol adamyň özüniň razyçylygynyň barlygyna ýa-da ýoklugyna garamazdan 
adam söwdasyndan ejir çeken diýip kesgitleýär  
 

Adam söwdasyna garşy Teswirnama 
 

2. Madda 3 (a)   
 
Ekspluatasiýa, iň azyndan, başga adamlaryň jelepçiliginiň ekspluatasiýasyny we/ýa-da seksual 
ekspluatasiýanyň başga görnüşlerini, mejbury zähmeti ýa-da hyzmatlary, gulçulygy ýa-da 
gulçylyga meňzeş urp-adatlary, erksiz – ygtyýarsyz bendilik ýagdaýy, içki organlaryň çykarylyp 
alynmagyny öz içine alýar. 
  

 
 Gazakystan respublikasynyň Jenaýat kodeksiniň 125, 126, 128 we 133-nji maddalary  

ekspluatasiýany aýyplanýan tarapyndan gelen düşewünde eýe çykmak maksady bilen, edil 
şeýle hem  özüne bagly bolmadyk sebäplere görä  işi we hyzmatlary berjaý etmekden boýun 
gaçyryp bilmeýän  şahsa degişlilikde  hojaýynçylyk etmek ygtyýarlaryny ýerine ýetirmek 
niýeti bilen mejbury zähmetden, başga bir şahsyň jelepçiliginden we ýetirýän başga 
hyzmatlaryndan peýdalanmak diýip kesgitleýärler. 
 
Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat kodeksiniň 124-nji maddasy adam söwdasynyň 
maksady hökmünde diňe bir ekspluatasiýany däl-de, eýsem başga bähbitleri görmegi ykrar 
edýär we Bellikleriň 1-nji bendinde «ekspluiatasiýa» adalgasyna şeýle kesgitleme berýär: 
şahsy jenaýatçylykly işe çekmek, ony jelepçilik we seksual işjeňligiň başga görnüşlerini 
amala aşyrmaga mejbur etmek, mejbury zähmete we hyzmatlara, gulçulyga, şeýle hem 
täjirçilik maksatlary bilen ogullyk (gyzlyk) almaga baş goşdurmak we ýaragly 
çaknyşyklarda ulanmak.   
 
Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat kodeksiniň 114-nji maddasytransplantasiýa üçin 
adamyň içki organlaryň we dokumalaryň çykarylyp alynmagy bilen bagly işleri jenaýat 
hasap edýär (kriminalizleýär).   
 
Başga adamlaryň jelepçiligini ekspluatirlemek bilen we ekspluatasiýanyň başga görnüşleri  
bilen bagly işler Jenaýat kodeksiniň 260-njy maddasyna laýyklykda  jenaýat hasaplanylýar 
(kriminalizlenýär).    
 
Jenaýat kodeksiniň 125-1 maddasyna laýyklykda özüne bagly bolmadyk sebäplere görä  işi 
we hyzmatlary berjaý etmekden boýun gaçyryp bilmeýän  şahsa degişlilikde  hojaýynçylyk 
etmek ygtyýarlaryny ýerine ýetirmek niýeti bilen adamyň zähmetini  işleriň ýerine 
ýetirilmegi üçin mejbury ulanylmagy (gulçulyk zähmeti) jenaýat hasaplaýar 
(kriminalizleýär).   
Özbegystan respublikasynyň jenaýat kodeksiniň «Adalgalaryň hukuk manysy» atly VIII-nji 
bölüminde «ekspluatasiýa» adalgasynyň aşakdaky kesgitlemesi berilýär: «Adamlaryň 
ekspluatasiýasy- ekspluatasiýasyny we/ýa-da seksual ekspluatasiýanyň başga 
görnüşlerini, mejbury zähmeti ýa-da hyzmatlary, gulçulygy ýa-da gulçylyga meňzeş 
urp-adatlary, erksiz – ygtyýarsyz bendilik ýagdaýy, içki organlarynyň ýa-da 
dokumalarynyň çykarylyp alynmagyny.»    
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Täjigystan respublikasynyň «adam söwdasyna göreş hakyndaky» kanunynyň 1-nji 
maddasynda «ekspluatasiýa» adalgasy «seksual häsiýetli hereketleri amala aşyrmak 
maksady bilen mejbury iş we hyzmatlar, gulçulyk we urup-adatlar, gulçulyga meňzeş 
erksiz-ygtyýarsyz tabynlykdaky ýaly ýagdaý, ýa-da içki organlaryň we (ýa-da) dokumanyň 
çykarylyp alynmagy), başga şahslaryň prostitusiýasynyň ekspluatasiýasy we 
ekspluatasiýanyň başga görnüşleri » diýip kesgitlenilýär. 

 
Türkmenistanyň «Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunynyň 1-nji maddasynda 
«ekspluatasiýa» adalgasyna degişlilikde getirilen kesgitlemä laýyklykda bu «seksual  
häsiýetli hereketleri amala aşyrmak maksady bilen mejbury iş we hyzmatlar, gulçulyk, 
gulçulyga meňzeş erksiz-ygtyýarsyz tabynlykdaky ýaly ýagdaý, ýa-da içki organlaryň we 
(ýa-da) dokumanyň çykarylyp alynmagy), ekspluatasiýanyň başga görnüşleri ». 
 

Adam söwdasyna garşy Teswirnama 
 

3. Madda 3 (b)  
 
Şu maddanyň (a) goşmaça bendinde adam söwdasynyň gürrüňi gidýän pidasynyňöňünden 
meýilleşdirilen ekspluatasiýa  degişlilikde beren razylygy hasaba alynmaýar, eger-de (a) 
goşmaça bentde görkezilen serişdeleriň haýsy-da bolsa birinden peýdalanylan bolsa  

 
 Gazagystan respublikasynyň  kanunçylygynda şular ýaly düzgünnama ýok. 

 
Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksinde «adam söwdasy» adalgasynyň 
kesgitlemesinde  täsir ediji serişdeleri hasaba almazdan, zelel çekeniň (uly ýaşly adamyň ýa-
da çaganyň) ekspluatasiýa degişlilikde beren razylygyny hasaba almazdan jenaýat 
jogapkärçiligine çekmeklik nazarda tutulýar. 
 
Özbegystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 135-nji maddasynda ekspluatasiýa 
pidanyň özüniň razylygynyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, adam söwdasyna 
garşy Protokolyň 3 (a) maddasynda görkezilen  serişdelerden  peýdalanyp amala aşyrylan 
adam söwdasyna degişlilikde  jenaýat jogapkärçiligine çekmeklik  barasynda aýdylýar. 
 
Täjigystan respublikasynyň «adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunynyň 5-nji 
maddasynyň 3-nji bendine laýyklykda, adam söwdasyny amala aşyrmak üçin täsir ediji 
serişdeleriň haýsy-da bolsa birisi  ulanylan bolsa, onda  ekspluatasiýanyň islendik görnüşine 
degişlilikde adam söwdasynyň pidasynyň razylygyny nazarda tutmaly däl. 
 
Türkmenistanyň «Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunynyň 1-nji maddasyna 
laýyklykda, adam söwdasynyň pidasynyň özüne degişlilikde jenaýatçylykly 
(inkriminirlenen) hereketlere razylygynyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan adam 
söwdasynyň pidasy adam söwdasyndan zyýan çeken adam hasaplanýar.  

 
Adam söwdasyna garşy Teswirnama 
4. Madda 3 (c)  
 
Hatda edilýän hereketler şu maddanyň (a) goşmaça bendinde görkezilen täsir ediji serişdeleriň 
haýsy-da bolsa biriniň ulanylandygy bilen bagly bolmasa-da, ekspluatasiýa maksady bilen çagany 
ýygnap alyp gitmek, daşamak, başga birine bermek, bukup saklamak    «adam söwdasy» 
hasaplanýar. 
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 Gazagystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 133-nji maddasynda «Ýetginjekleriň 
çöwdasy»  –  kämillik ýaşyna ýetmedik çaga degişlilikde satyn almak, satmak, ýa bolmasa  
we başga  amallary amala aşyrmak, şeýle hem  onuň ekspluatasiýa maksady bilen ýygnalyp, 
alyp gidilmegi, daşalmagy, başga birine berilmegi hem-de bukup saklanylmak  diýilýär. 
 
Gyrgyzystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksinde «adam söwdasy» adalgasyna degişlilikde  
kesgitlemede, täsir etmekde ulanylan serişdelere garamazdan, zyýan çekeniň (uly ýaşly 
adamyň, ýa-da çaganyň) razylygyny hasaba almazdan jenaýat jogapkärçiligine çekmelidigi 
barasynda aýdylýar. 
 
Özbegystan respublikasynyň Jenaýat Kodeksiniň 135-nji maddasy adam söwdasyna garşy 
Protokolyň 3 (a) maddasynda pidanyň özi tarapyndan ekspluatasyýa degişlilikde 
razylygynyň bardygyna, ýa-da ýokdugyna garamazdan, agzalyp geçilen serişdelerden 
peýdalanyp amala aşyrylan adam söwdasynyň jenaýat jogapkärçiligine çekilmelidigini  
nygtaýar.   
 
Täjigystanyň kanunçylygynda şular ýaly kesgitleme ýok.  
 
Türkmenistanyň «Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky» kanunynyň 1-nji maddasyna 
laýyklykda, adam söwdasynyň pidasy – adam söwdasyndan zelel çeken adam, we özüniň 
şol adam tarapyndan daşalyp ekidilmegine, başga birine berilmegine, satylmagyna  we adam 
söwdasy bilen baglylykda özüne degişlilikde başga hereketlere özüniň razylygynyň 
bardygyna, ýa-da ýokdugyna garamazdan adam söwdasynyň pidasy hasaplanýar.    
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ÝÜZE ÇYKARMA   
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ADAM SÖWDASYNYŇ PIDALARYNY WE ADAM SÖWDASYNY AMALA AŞYRÝAN 
ŞAHSLARY ÝÜZE ÇYKARMAK 
 
Gollanmanyň bu babynda adam söwdasynyň pidalarynyň, şeýle hem adam söwdasy bilen 
meşgullanýanlaryň anyk ýüze çykarylmagynyň ähmiýeti dogrusynda aýdylýar. Adam söwdasynyň 
pidalarynyňýüze çykarylmagy has uly ähmiýete eýe, ýöne olaryň howpsyzlygyny üpjün etmek 
nukdaýnazaryndan adam söwdasy bilen meşgullanýanlaryň anyk ýüze çykarylmagynyň ähmiýeti 
hem uludyr. Bu  bolsa  aýyplanýanlara degişlilikde kazyýet yzarlamalaryň amala aşyrylmagy bilen 
geljekde ýetiriljek zyýanyň öňüni almaklyga gönükdirilen goşmaça çäreleriň görülmegine 
mümkinçilik döredýär. Üstünlikli amala aşyrylan kazyýet yzarlamasy bolsa öz gezeginde, 
jezalandyrmagyň netijeli çäreleriniň geçirilmegi netijesinde aýyplanan adam söwdagärleri üçin 
öňüni alyş faktor bolup hyzmat edýär we bu işe baş goşaýmagy ähtimal  söwdagärler üçin hem öňüni 
almagyň umumy serişdesi bolup hyzmat edýär. Jeza beriş çärelerini kesgitlemegiň umumy 
gollanmalary  şu SOP-yň indiki baplarynda gysgaça garalyp geçiler.   

 
Pidalary ýüze çykarma 

 
«Adam söwdasynyň jisimine öwrülen şahslaryň gijikmän wagtynda ýüze çykarylmagy olara pidalar 
hökmünde sarpa goýulmagy üçin deslapky şert bolup durýar we, şonuň üçin hem olara ýardam 
bermek we goragyny üpjün etmek  hyzmatlaryny olara  elýeterli etmegiň hem şerti bolar ».8 Pidalary 
ýüze çykarmak işi  adam söwdasy bilen bagly jenaýatlara degişlilikde derňew işini alyp barmagyň 
barşynda hukuk goraýjy edaralar üçin  iň kyn meseleleriň biri bolup durýar. Bir tarapdan muny bular 
ýaly jenaýatyň aglaba köp böleginiň syr bolup durýanlygy bilen düşündirip bolar. Onsoňam, adam 
söwdasynyň üstüni açmak we onuň pidasyny ýüze çykarmak adam söwdasynyň pidalaryna mahsus 
alamatlary tanamak boýunça ýeterlik taýarlyklygy, başarnygy talap edýär. Adam söwdasy bilen, ýa-
da bolaýmagy ähtimal diýlip çak edilýän adam söwdasy bilen bagly jenaýata degişlilikde derňew 
işini alyp barmakda ilkinji  edilmeli ädim hem  pidany ýüze çykarmak bolup durýar. 
 
Gyzyklanma bildirýän taraplaryň köp sany hukuk goraýjy edaralaryň ünsüni adam söwdasynyň 
pidalaryna gönükdirip biler, şol sanda:   

 
 Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik gulluklary ýaly döwlet edaralary,  
 Halkara hökümet  guramalaryň (HHG) we jemgyýetçilik guramalaryň (JG) hataryndaky 

hyzmatdaşlar; 
 Ilçihanalar, dini guramalar, adam hukuklaryny goramak boýunça iş alyp barýan aklowjylar ýaly 

şzge taraplar; 
 Fiziki şahslar: adam söwdasynyň pidalarynyň özleri, olaryň maşgala agzalary ýa-da dost-

ýarlary; 
  Ekspluatasiýa maksady bilen amala aşyrylýan adam söwdasynyň jisimlerine öwrülen 

müşderiler.9 
 
Adam söwdasynyň pidasy ýüze çykarylandan soň başaryldygyndan çalt onuň ýagdaýyna baha 
bermek gerek. Bu adam söwdasynyň pidasynyň howpsuzlygyny we  geljekde ýetip biljek zyýandan 
goragyny üpjün etmek üçin gerek. Mundabşn başga-da ýardam bermegiňizi haýyş edip ýüz 
tutanlaryň barlagyny geçirmegiň ähmiýeti uly, çünki şeýle etmek bilen olaryň bikanun getirilen 

                                                        
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 Mighrasiýa boýunça halkara gurama (MHG). (2007). MHG-ň adam söwdasynyň pidalaryna gönüden-göni 
ýardam bermek meseleleri boýunça maglumat kitapçasy. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20h
andbook.pdf 
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migrantlar, ýa-da  düzgünleşdirilmedik başga migrantlar, ýa bolmasa  zulumlykly daramak bilen 
bagly bir ýagdaýa düşen, ynjyklylyk ýagdaýyna düşen we kömege hem/ ýa-da goraga mätäç başga 
adamlar däl-de, eýsem hakykatdan hem adam söwdasynyň pidalary bolup durýandygyna göz 
ýetirip bolar.10 Munuň üçin elbetde pidalaryň sanyny anyklamak üçin pidanyň  çaga, ýa-da uly 
ýaşly adam  bolup durýandygyny we entek hem olaryň ekspluatirlenmegi dowam edýärmi, ýa-da 
ýokmy, söwdanyň jisimine öwrülmek töwekgelçiligine sezewar edilýän başga-da bolmagy ähtimal 
pidalar barmy, ýa ýokmy hem, şahslaryň zyýan çekenlere ýardam berýän başga guramalardan  
gelen ýagdaýynda, onuň (pidanyň) häzirki wagt  hemaýat alýandygynymy, ýa-da ýokdugyny, gerek 
bolan giorag bilen üpjün edilýärmi, ýa-da ýokmy - ynha şulary anyk bilmek üçin hemme 
taraplaýyn baha bermeli bolýar. Pidanyň çagadygy, ýa-da uly adamdygy anyklanylandan soň  
güýçde bolan kanunçylyga we degişli hukuk tejribelerine laýyklykda  olara  gerek kömegi  üpjün 
etmek boýunça  çäreler  görülmeli.  Sorag geçirmegiň usullary we töwekgelçiliklere baha bermegiň 
tärleri SOP-yň indiki  baplarynda garalar. Indiki bölümde bolsa pidalaryň ýagdaýyndan ugur alyp, 
degişli hünärmenlere ugratmak we derňew işlerine girişmek maksady bilen olara degişlilikde ilkinji 
gezek baha bermegi geçirmekde peýdaly boljak ugrukdyryjy görkezmeler, maslahatlar we 
görkezijiler (indikatorlar) barasynda maglumat beriler.  
 
Kämillik ýaşyna ýeten (uly ýaşly) pidalar   
 

Adam söwdasynyň pidalary daşky keşbinden edil hukuk goraýjy edaralaryň işňärleriniň her günde 
duş gelýän  adamlarynyň aglabasyna meňzeş bolup bilerler. Adam söwdasynyň pidalarynyň mätäç 
bolup durýan kömegini alýandyklaryna göz ýetirmek üçin öňünden işlenilip düzülip, mese mälim 
aýratynlyklar hökmünde degişli gulluklaryň ählisi tarapyndan kabul edilen görkezijileriň 
(indikatorlaryň) kömegi bilenadam söwdasy diýlip çak edilýän ýagdaýlara pugta baha bermek. Bu 
ýerde bellemeli zat- ol-da «şeýle alamatlaryň (häsiýetlendiriji aýratynlyklaryň bardygy, ýa bolmasa 
ýokdugy) adam söwdasyna degişlilikde faktyň anyk bellenilendigini ýa-da bellenilmänligini 
aňlatmaýar; ýagny bu ýerde alamatlaryň bar bolan ýagdaýynda, anyk bahalandyrma geçirilenden 
soňra  goşmaça derňew işleriniň geçirilmegini talap edýär diýip aýtmak dogrurak bolar».11  

  
 

Adam söwdasynyň pidalaryny ýüze çykarmakda ulanylýan umumy görkezijiler (indikatorlar): 
   

 Bu adamlaryň gözegçilik astynda saklanylýandygyny tassyklaýjy delil; 
 Olaryň ýaşap ýören ýerlerini üýtgedip billmeýänligine, ýa bolmasa işini taşlap gidip 

bilmeýänligine degişli alamatlar; 
 Teninde gögerdilen ýerleriň, ýa-da urulyp-ýenjilendigini aňladýan başga-da alamatlaryň, 

yzlaryň bardygy; 
 Gorky, howatyrlanma we göwni çökgünlik; 
 Bolup ýeren döwletiniň dilini bilmeýänligi; 
 Bu ýurda ýaňy-ýakynda Merkezi Aziýanyň başga bir ýurdundan, Gündogar Ýewropadan,  

Aziýadan, Latyn Amerisyndan, ABŞ-dan, Afrikadan ýa bolmasa Hindistandan gelendigi; 
 Pasportunyň ýokdugy, immigrasiýa resminamalarynyň ýa-da şahsyýetini tassyklaýan 

resminamalarynyň ýokdugy; 
 Iş berijiniň özi bilen bir ýerde ýaşaýandygy; 
 Ýaşaýyş şertleriniň kanagatlanarly däldigi; 
 Kiçijek bir ýerde ummasyz köp adamyň ýaşaýandygy; 
 Şahsyň özi bilen ýekelikde söhbetdeş bolmagyň mümkin däldigi; 

                                                        
10 Şol bir ýerde. 
11 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy. 
(2013). Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky saýtda 
elýeterlidir: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf 
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 Soraglara berýän jogaplary öňünden  mazalyja taýýarlanan ýaly bolup görünýär; 
 Gorkysy we aladasy bar ýaly bolup görünýär; 
 Iş haklaryny almaýarlar, alsalar hem ujypsyzja hak alýarlar; 
 Häkimiýetlere  kän bir ynam bildirmeýärler; 
 Öz öýüniň , ýa bolmasa işleýän ýeriniň salgysyny bilmeýärler 
 Öz gazanan harlaryny alar ýaly mümkinçilikleri ýok; 
 Lukmançylyk hyzmatlaryndan peýdalanar ýaly  elýeterlilik ýok;   
 Özlerini bergidarlyk  bendiligine bagly hasaplaýarlar; 
 Durmuş taýdan özara gatnaşyk mümkinçilikleri çäkli, ýa bolmasa asla  ýok; 
 Ýalan-ýaşryk wadalar esasynda hereket edýärler; 
  Maşgalalary bilen, ýa bolmasa  edil öz golaý-goltumyna degişli bolmadyk adamlar bilen 

çäkli aragatnaşykda; 
 Işlemeli sagatlaryndan has köp sagatlap we  uzak wagtyň dowamynda işleýärler; 
 Dynç günleri ýok; 
 Diýilnden çykan ýagdaýynda häkimiýetleriň ellerine tabşyrmak ýaly gorkuzmalara sezewar 

bolup durýarlar; 
 Öz immigrasiýa hukuk ýagdaýyny aýtmaga gorkýarlar. 

 
Çeşmesi: ABŞ-ň Döwlet Departamentiniň şu ýerde ady getirilýän resminamasyndan bölekleýin gysgaça 
beýan edilen (2013). Identify and assist a trafficking victim. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.state.gov/j/tip/id/ we bölekleýin Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun 
dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasynda. (2013). Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri 
boýunça  usulýet  gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf 
 

 
Çagalar- pidalar 
 
 Adam söwdasynyň öňüni almak we ýok etmek hakyndaky Protokolyň 6(4) maddasyna laýyklykda, 
adam söwdasynyň pidalaryna ýardam bermek we  we olaryň goragyny üpjün etmek  boýunça anyk 
çäre geçirmek mümkinçiligine garalanda agza döwletler çaga-pidalaryň aýratyn talaplarynyň 
bardygyny hasaba almalydyrlar. «Ýagdaýlaryň köpüsinde adam söwdasynyň pidasynyň ýaşy 
näbelli we pida bolup durýan adam çaga bolaýmasyn diýlen sorag ör boýuna turýar».12 Adam 
söwdasynyň çaga-pidalarynyň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, eger howpsuz bolsa, 
olary öz dogduk ýurtlaryna gaýtaryp getimek, şeýle hem edilýän amallaryň « çaga mertebesine 
sarpa goýmak we çagalaryň iň gowy bähbitlerini goramagyň we üpjün etmegiň ýörelgeleri esasynda 
berjaý edilýändigine göz ýetirmek üçin»13 adam söwdasynyň çaga pidalaryny ýüze çykarmak işinde  
durmuş üpjünçilik we çagalaryň goragyny üpjün edýän degişli edaralar utgaşdyryjy bir ugur gerek 
bolar. 
 
 
Adam söwdasyhnyň çaga-pidalarynyň  häsiýetlendiriji alamatlary: 
 

 Ene-atalaryndan, ýa bolmasa hossarlaryndan üzňe düşen; 
 Gözüniň ody alnan ýaly bolup görünýär weözlerini belli bir ýaşdaky çaga mynasyp  alyp 

barmaýarlar; 
 Işleýän ýeriniň çäginden daşda çagalaryň arasyndan dostlary ýok; 

                                                        
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 Şol bir ýerde. 
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 Bilime elýeterliligi ýok; 
 Oýun oýnamak üçin boş wagtlary ýok; 
 Beýleki çagalardan aýry, üzňelikde ýaşaýarlar we minimal talaplara laýyk gelmeýän 

şertlerde ýaşaýarlar; 
 «Maşgalanyň» beýleki agzalaryndan aýratyn iýip-içýärler; 
 Agyzdan galan-gaçanlar berilýär; 
 Çagalara laýyk däl işleri ýerine ýetirýärler; 
 Bir ýerden başga bir ýere gitseler, ýany bilen ulylar gitmeýär; 
 Özlerine degişlilikde hiç hili garyndlygy bolmadyk şahslar topary bilen birlikde hereket 

edýärler; 
 Köplenç egin-eşikleriniň arasynda seksual maksatlar üçin ulanylýan lybaslaryň kiçi 

ululyklaryny, ýa-da işde geýilýän eşik görmek bolýar; 
 Çaga oýnawaçlaryny, ýassyk düşegini we çaga egin-eşigini köplenç asla bolmasyz ýerlerde, 

ýagny, mysal üçin  jelephanalarda , ýa bolmasa fabrikalarda görmek bolýar; 
 Uly ýaşly adamlaryň nygtap aýtmagyna görä olar ýany bilen ýaşy uly adam bolmadyk 

çagany  «tapypdyrlar»; 
 Ýany bilen ýaşy uly adam bolmadyk, ýöne ellerinde taksi çagyrar ýaly el telefonlary bar 

bolan çagalary ýüze çykarmak; 
 Çagalaryň bikanun ogullyk/gyzlyk bermek işi bilen meşgullanýan gulluklaryň ýüze 

çykarylmagy. 
 
Çeşmesi: Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky 
saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 
 

 
Ekspluatasiýanyň alamatlary 

 
Aşakda sanalyp geçilýän alamatlardan adam söwdasynyň çak edilýän pidalarynyň ekspluatasiýanyň 
haýsy-da bolsa bir görnüşine sezewar bolandyklaryny, ýa-da bolmandyklaryny anyklamakda 
peýdalanyp bolar.  

 
 

Seksual ekspluatasiýanyň alamatlary: 
 
Seksual ekspluatasiýasy maksady bilen amala aşyrylan adam sňwdasynyň obýektine öwrülen 
adamlar aşakdaky alamatlara eýe bolup bilerler:  

 30 ýaşyna ýetmedik, ýöne elbete ýerine we bazaryna baglylykda ýaşy tapawutly bolup 
biler; 

 Jelenhanalaryň birinden, başga birine  geçip biler, ýa bolmasa dürli ýerlerde işläp biler; 
 Nirä gitse, ýagny işe bolsun, işden bolsun, ýa bolmasa dükanlara we ş.m. bolsun, elmydama 

ýany adamly gidýär; 
  Özleriniň (pidalar bolup durýandygyny), ýagny öz hojaýynlarynyň «husu emlägi» bolup 

durýandygyny mese-mälim edip duran tatuirowkalary, ýa bolmasa başga hili bellikleri bar; 
 Uzak wagtyň dowamynda, dowamly işlemegi we az dynç güni bolmagy, ýa-da asla 

bolmazlygy; 
 Iş ýerinde ýatyp- turmak; 
  Aýallaryň bir topary bilen bir ýerde ýaşamak , şeýle hem eýläk-beýläk gitmeli bolsa topar 

bolup, kä halatlarda  dürli-dürli dillerde gepleýän aýallar bolup gitmek; 
 Geýýän egi-eşikleriniň san taýdan çäkliligi; 
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 Egin-eşikleriniň köpüsi esasan seks hyzmatlaryny ýetirende geýilýän görnüşde; 
 Ýaşaýan ýeriniň  diline we müşderisiniň  dilinde  bilýän sözleri dňe seksa degişli; 
 Özünde hiç nagt puluň bolmazlygy; 
 Şahsynyň kimligini tassyklaýan resminamanyň görkezilmeýänligi; 

  
Aşakda sanalyp geçilýän alamatlar hem adamlaryňseksual ekspluatasiýa makasady bilen amala 
aşyrylýan adam söwdasynyň  obýekti bolandygyny  görkezip bilerler: 
 

 Goragsyz we/ýa-da zorlukly seksiň bolandygynyň subutnamalary bar; 
 Şübhelenilýän pidalaryň goragsyz we/ýa-da zorlukly sekse gezek gelende hyzmatlaryny 

ýetirmekden boýun gaçyryp bilmeýändikleriniň  subutnamalary bar; 
 Adamyň satyn alynyp-satylmagynyň subutnamalary bar; 
 Görnüşinden aýallar toparynyň başga adamlar tarapyndan gözegçilik astynda 

saklanylýandygynyň subutnamalary bar; 
 Belli-belli etnik/millet toparlaryndan bolan aýallaryň hyzmatlaryny hödürleýän jelephanalar 

we şuňa meňzeş edaralar barasynda bildirişleriň bolmagy; 
 Seks-industriýanyň işgärleriniň belli-belli etnik toparlardan ýa-da  milletlerden bolan 

müşderilere hyzmatlaryny hödürleýändigi barasynda habar berilýär; 
 Müşderileriň habar bermegine görä seks hyzmatlaryny ýetirýän şahslar juda 

göwniçökgünlik ýagdaýynda bolupdyrlar. 
 
Çeşmesi: Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky 
saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 
 

 
 
Zähmet ekspluatasiýasynyň alamatlary: 
 
Zähmet ekspluatasiýasy maksady bilen amala aşyrylan adam söwdasynyň obýektine öwrülen 
adamlar aşakdaky alamatlara eýe bolup bilerler:  

 Topar-topar bolup işleýän ýerlerinde ýaşap we işläp ýörmegi we ol ýerden olaryş gaty 
seýrek, ýa asla hiç wagt gitmezligi; 

 Ýaşamak üçin hiç laýyk gelmeýän şertlerde, mysal üçin oba hojalyk ýa bolmasa senagat 
üçin niýetlenen ýerlerde ýaşamaklary; 

 Edýän işine görä egin – eşikleriniň, mysal üçin, howpsuzlygyny üpjün eder ýaly gorag 
serişdeleriniň ýa bolmasa ýyly eşiginiň bolmazlygy; 

 Agyzdan galan-gaçanlar bilen iýmitlemnek; 
 Öz gazanan aýlyk-haklaryny alyp bilmezlikleri; 
 Iş şertnamasynyň ýoklugy; 
 Işlemeli wagtyndan has köp işlemegi; 
 Birgiden hyzmatlara degişlilikde, mysal üçin, iş, ulag serişdesi, ýaşaýyň ýeri bilen 

üpjünçiligi, iş üpjün edijä bagly bolmagy; 
 Ýaşajak ýerini saýlap almaga mümkinçiliginiň ýoklugy; 
 Iş üpjün edijiniň özi ýanlarynda bolmazdan öz bolýan jaýyndan hiç wagt çykyp gitmeli 

däldikleri; 
 Erkin-azat hereket etmäge mümkinçilikleriniň ýoklugy; 
 Adamlary şz işleýän ýerlerinden bytnamak saklamagy maksat edynýän  «howpsuzlyk» 

çärelerine sezewar edilmekleri; 
 Jerime görnüşinde tükeniksiz  düzgün-tertibe getiriji çärelere sezewar edilmekleri; 
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 Sögünçlere, zulumlykly hereketlere, erbet äňetmelere, gorkuzmalara ýa-da  zorluklara 
sezewar edilmekleri; 

 Berjaý etmeli işine degişlilikde iň bolmanda bir esasy gerek taýarlykdyr tälimi ýa bolmasa 
ygtyýarnamany almandyklary ; 

 Olaryň iş ýerinde esasy ýagny saglygy goraýyş we iş howpsuzlygy nukdaýnazardan 
ähmiýetli habarnamalardan başga bildirişler ýerli dilde neşir edilýänligi; 

 Saglygy goraýyş we iş howpsuzlygy nukdaýnazardan bildirişleriň ýoklugy; 
 Işçi-migranlaryň işe alynan wagtynda talap edilýän resminamalaryň iş bilen üpjün ediji ýa 

bolmasa dolandyryjy  müdiri tarapyndan berilmeýänligi; 
 Iş bilen üpjün edijileriň ýa bolmasa dolandyryjy müdirleriň talap edilen mahalynda 

işgärleriň iş-haklary barasyndaky  sanawnamalary (wedomostlary) berip bilmeýändikleri; 
 Saglygy goraýyş we howpsuzlygy üpjün ediş serişdeleriň hiliniň erbet bolmagy, ýa-da asla 

şeýle serişdeleriň bolmazlygy; 
 Enjamlar hut çagalara ulanmak aňsat bolar ýaly edilip öndürilipdir, ýa-da ýörite 

üýtgedilipdir; 
 Zähmet kanunçylygynyň bozulýanlygynyň subutnamalarynyň bardygy; 
 Işgärleriň  işde ulanýan gurallary, ýaşaýan ýeri, iýmek-içmegi üçin tölemäge mejbur 

edilýändiginiň, töleg wagtynda tölenmedik ýagdaýlarynda onuň iş hakyndan kesilip, alynyp 
galýandygynyň  subutnamalaryny bardygy. 

 
Çeşmesi: Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky 
saýtda elýeterlidir:  
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf 
 

 
 
Öý hojalyk hyzmatkärine mahsus alamatlar: 
 
Hojalykda  hyzmatkär hökmünde ulanmak maksady bilen amala aşyrylýan adam söwdasynyň 
obýektine öwrülen şahslar aşakdaky alamatlara eýe bolup bilerler: 
 

 Maşgalada  ýaşamagy; 
 Maşgaladan aýry iýip - içmegi; 
 Özbaşyna otagynyň bolmazlygy; 
 Umymy ulanylýan otaglaryň birinde, ýa-da  laýyk däl ýerde ýatyp-turmagy; 
 Iş berijiniň  dereksiz ýitdi diýip habar beren işgäriniň iş berijiniň öýünde öňküsi ýaly işläp 

ýörmegi; 
 Jemgyýet köpçüliginiň bar ýerlerine barmak maksady bilen öýden gaty seýrek çykmagy, ýa 

bolmasa asla hiç haçan çykmaýanlygy; 
 Ýany bilen iş berijiniň özi gitmese öýden hiç haçan çykmaýanlygy; 
 Agyzdan galan-gaçanlar bilen iýmitlenmegi; 
 Sögünçlere, zulumlykly hereketlere, erbet äňetmelere, gorkuzmalara ýa-da zorluklara 

sezewar edilmegi. 
 
Çeşmesi: Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň ýygyndysy. Aşakdaky 
saýtda elýeterlidir:  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 
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Geýdaçylyga we amala aşyrylýan ähmiýeti uly bolmadyk başga ownuk jenaýatlara  mahsus 
alamatlar: 
 
Gedaýçylygy we ähmiýeti uly bolmadyk başga ownuk jenaýatlary amala aşyrmak maksady bilen 
edilýän adam söwdasynyň obýektine öwrülen şahslar aşakdakylar bolup biler: 
 

 Çaga, gartaşan adam, ýa-da maýyp migrant bolmak bilen esasan jemgyýet köpçüliginiň 
bolýan ýerlerinde, ýa bolmasa jemgyýetçilik ulag serişdelerinde gedaýçylyk bilen 
meşgullanmak; 

 Gadagançylyk girizilen neşe serişdeleriniň söwdasyny edýän çagalar bolmak; 
 Ähtimal, şikesiň ýetirilendigi netijesinde peýda bolan her hili fiziki ýaralanmalaryň 

bolmagy; 
 Köp sanly bolmadyk ýaşy uly adamlar ýany bilen barýan bir etnik topara degişli entäp 

ýören çagalaryň hatarynda bolmagy; 
 Ýany bilen hiç kim bomadyk, şol bir milletden, ýa bolmaça etnik topardan bolan ýaşy uly 

adam tarapynda «tapylan» bir kämil ýaşyna ýetmedik çaga; 
 Jemgyýetçilik ulag serişdesinde topar-topar bolup hereket edip ýörmen, mysal üçin,  

otlylaryň içinde eýläk-beýläk  hereket edip ýörmek; 
 Guramaçylykly jenaýat toparlaryň işine gatnaşmak; 
 Haýsy-da bolsa bir etniki toparyň, ýa bolmasa milletiň jenaýatçylykly toparynyň hatarynda 

bolmak; 
 Yly  ýaşly bir adamyň hemaýatçylyk etmeginde hereket edýän çagalaryň uly toparlarynyň 

hatarynda bolmak; 
 Az ýygnan, ýa-da az ogurlan ýagdaýlarynda jezalandyrylmalara sezewar bolmak; 
 Öz toparynyň agzalary bilen ýaşamak; 
 Öz toparynyň agzalary bilen  baryp düşmeli ýurduna  gitmek; 
 Toparlaryň agzalary hökmünde öz ene - atalary bolmadyk ýaşy uly adamlar bilen ýaşamak; 
 Her günde  uly-uly topar bolup uzak aralyklara gidip gelip durmak; 
 Toparlaýyn jenaýatyň täze görnüşleriniň peýda bolmagy; 
 Güman edilýän jenaýatçylaryň toparynyň  belli bir wagtyň dowamynda  birnäçe ýurtlaryň 

çäginde eýläk-beýläk hereket edendiginiň subutnamasynyň bardygy; 
 Güman edilýän jenaýatçylaryň   başga bir ýurduň çäginde gedaýçylyga we ähmiýeti uly 

bolmadyk jenaýatlara baş goşandyklary barasynda subutnamalaryň bardygy. 
 
Çeşmesi: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy 
göreş edarasy. (2008). Adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça usulýet gollanmalarynyň 
ýygyndysy.  Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-
files/08-58296_tool_6-4.pdf 

 
Bu bölümde  adam söwdasyny amala aşyrýanlary ýüze çykarmak işinde peýdalanyp boljak alamatlar 
barasynda gürrüň gidýär, özem aýratyn üns  adam söwdasyny amala aşyrýanlar tarapyndan jenaýaty 
etmekde ulanýan usullaryna beriler. Soňra adam söwdasynyň pidalaryny ýüze çykarmak 
meselelerine  garalar we  adam söwdasynyň ýaşy uly pidalarynyň we kämillik ýaşyna ýetmedik 
ýetginjek pidalarynyň aýratynlyklarynyň arasyndaky tapawut görkeziler. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 
 

Adam söwdasyny amala aşyrýanlary ýüze çykarmak. 
 
Adam  söwdasyny amala aşyrýanlar tarapyndan jenaýaty etmekde ulanylýan usullar, adam 
söwdasy bilen meşgullanýan guramalar we adam söwdasynyň gidişi. 
 
Adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň, adam sowdasy bilen meşgullanýan guramalaryň nähili 
işleýändigine we adam söwdasynyň gidişine degişlilikde seljeriş geçirmek adam söwdasyny amala 
aşyrýanlary ýüze çykarmakda, olaryň jenaýatçylykly işiniöşň ýogyna çykmakda, hem-de adam 
söwdasyny amala aşyrmak üçin turuwbaşdan gerek bolan mümkinçilikleriň döremegine päsgel beriji 
strategiýalary işläp düzmekde  aşa uly kuwwata eýe  gural bolup durýar. Şeýlelik bilen kanun 
bozujylaryň edýän hereketlerinde, amallarynda ulanýan usulyna göz ýetirmek, oňa düşünmek hukuk 
goraýjy edaralara adam söwdasy bilen bagly meseleleri çözmekde deň derejede ähmiýete eýe 
jenaýatçylykly hereketleriň öňüni alýan (proaktiw), şeýle hem reaktiw iş usullarynda peýdalanyp 
boljak gurallary döretmekde kömek  edýär.  
 
Ilkinji nobatda ylalaşmaly zadymyz - ol hem adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň iş usullarynyň 
üznüksiz üýtgäp durýanlygydyr. Bu bolsa öz gezeginde hukuk goraýjy edaralar üçin durmuň taýdan 
hem hukuk nukdaýnazaryndan uly kynçylygy döredýär. Emma jenaýatyň amala aşyrylmagynyň 
yzygiderliligini «jenaýatyň döredijilik täri (poçerki)» boýunça anyklap bolýandygy barasynda  bir 
pikir beýan edilipdi, bu bolsa aslyýetinde bir tutuş hadysany «ol ýa-da beýleki jenaýatçynyň 
şahsyýetine garamazdan birgiden aýry düzüji hereketlere bölmäge» mümkinçilik döredýär. 14 
Mundan başga-da, «hut şu aýdýanymyzyň  adam söwdasy bilen bagly jenaýata degişlidigine we 
onuň üzňelikde alynan bir özbaşdak jenaýat hökmünde däl-de, eýsem bir proses hökmünde 
garalýandygyna hiç şübhe ýok 15  – ýagny proses,16  bolmak bilen ol dürli-dürli tapgyrlardan we  
baglaýjy punktlardan düzülendigini nazarda tutýar,17  we  pidalar hut şol tapgyrlardan hem baglaýjy 
puktlardan geçýärler, tapgyrlaryň hersinde bolsa dürli şahslaryň gatnaşýandygy nazarda tutulýar».18 
Şuňa laýyklykda aýtsak, «onda birinji tapgyrda aldawa salmak we ogurlamak, ýa-da şahsyň 
ýygnalyp alnyp gidilmegi (werbowkasy) bolup geçmeli, yzysüre-de  şahsyň daşalmagy we başga bir 
ýurduň çägine getirilmegi (elbetde bu ýerde bir ýurduň çäginde amala aşyrylýan adam söwdasy 
barasynda däl-de, eýsemny serhetaşa bolup geçýän adam söwdasy barasynda gürrüň gidýär)».19 Şu 
iki tapgyrdan soş ekspluatasiýa tapgyry başlanýar. «Adam söwdasyny ýaly jenaýatyň öňüni almakda 
has netijeli bolmak maksady bilen adam söwdasynyň biznes- modelini seljermek» atly neşirde  ýene-
de iki goşmaça tapgyrlaryň hem bardygy barasynda bir çaklama beýan edilýär. Olaryň biri « pidadan 
dynmak» tapgyry diýilip atlandyrylýar, ýagny barhasynyň pese gaçyp barýanlygy sebäpli  pidalardan 

                                                        
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 Adam söwdasy ýüz beren her bir ýagdaýynda daşalmagy ýa bolmasa halkara serhetlerden geçmegi talap 
etmeýär, çünki ýurtlaryň birnäçesinde ýaýrama nukdaýnazaryndan garalanda içerki ýa-da ýerli adam söwdasy 
halkara adam söwdasyndan has köp bolup biler (ÝeHHG-den alynan sitata) (2010), aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
16 Alexis Aronowitz, Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines (Wena: Birleşen Milletler 
Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy  и we Birleşen Milletler 
guramasynyň jenaýatçylyk we adalatlylyk meseleleri boýunça Sebitara ylmy –barlag instituty, 2003), 
<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. 
17 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. 
18 Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(«Bu jenaýatyň öňüni has netijeli almak maksady bilen adam söwdasynyň biznes-modelini seljermek arkaly». ÝHHG. 
Adam söwdasyna garşy göreş boýunça  ýörite wekiliň we utgaşdyryjynyň býurosy, 2010), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf. 
19 Şol bir ýerde. 
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«dynylýar»,20  tapgyrlaryň beýlekisi bolsa « jenaýançy bilen bagly bolmak bilen herbir iri göwrümli 
jenaýatçylykly gurama üçin adaty bolup durýar: jenaýatçylykly ýollar bilen gazanulan girdejileriň 
kanunlaşdyrylşy we olar maýagoýum hökmünde ulanylyp, hatda jenaýatyň başga görnüşleriniň 
maliýeleşdirilşi».21 
 
Onsoňam biziň ylalaşmaly zadymyz – ol hem «köpsanly jenaýatlaryň adam söwdasynyň amala 
aşyrylýan wagtynda bolup geçýänligidir we olaryň hut adam söwdasynyň amala aşyrylmagyna 
goldaw bermek hökmünde onuň ýany bilen amala aşyrylýan jenaýatçylykly hereketler, ýa bolmasa  
adam söwdasy bilen bagly bir işiň netijesinde ikinji gezek amala aşyrylmagy mümkin jenaýatlar 
bolup biler ».22  

 
 

Adam söwdasy jenaýatynyň ýany bilen amala aşyrylýan başga jenaýatlaryň mysallary: 
 

 Resminamalaryň galplaşdyrylmagy; 
 Jelepçilik bilen meşgullanmaga mejbur etmek; 
 Seksual we zähmet ekspluatasiýanyň başga görnüşleri; 
 Pidalary gözegçilik astynda saklamak bilen bagly zulum etmek; 
 Hökümetiň wezipeli adamlaryny öz tarapyna geçirmek. 

 
Çeşmesi: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (ÝHHG. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça ýörite wekiliň we utgaşdyryjynyň 
býurosy 2010), http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 
 

 
 

Ikinji gezek amala aşyrylan jenaýatlaryň mysallary: 
 

 Jenaýatçylykly ýollar bilengazanylan pullaryň kanunlaşdyrylmagy; 
 Salgytlary tölemekden boýun gaçyrmak. 

 
Çeşmesi: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (ÝHHG. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça  ýörite wekiliň we utgaşdyryjynyň 
býurosy, 2010), http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 
 

 
Bu ýerde adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň eýerýän nukdaýnazaryny hasaba almak uly ähmiýete 
eýedir. Olar adam söwdasy bilen bagly jenaýata, düşewünt etmek üçin täjirçilik serişdesi hökmünde 
garaýarlar. Adam  söwdasyny amala aşyrýanlar aňrybaş girdeji görmek üçin we maliýe maksatlaryna 
ýetmek üçin erkek kişileri, aýallary we çagalary ekspluatirläp duran mahalynda üstüniň 
açylmagyndan gaçyp gutulmak üçin usullardyr tärleriň we strategiýalaryň tutuş bir toplumyny 
ulanýarlar.23 Adam  söwdasyny amala aşyrýanlaryň nukdaýnazarynda bolaýmagy ähtimal pidalar 

                                                        
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. 
(ÝHHG. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça ýörite wekiliň we utgaşdyryjynyň býurosy, 2010), 
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 
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 
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diňe bir «ýygnap, alyp gidip, daşap we ekspluatirläp bolýan täjirçilik harydy bolup hyzmat edýär».24 
Şular ýaly nukdaýnazardan ugur alsak, onda girdejisi uly, töwekgelçiligi kiçi diýip hasaplanýan 
ýagdaýlar has  amatly bolup durýar we adam sňwdasy bilen bagly jenaýatlary amala aşyrmaklyga 
ýardam berýär.  
 
Adam söwdasyna baş goşmagy ähtimal adamlaryň hatarynda aşakdaky şahslar bolup biler: 
 

 Sutenýorlar; 
 Jynsy gatnaşygyşa giren adamlar (seksual partnýorlar) / maşgala agzalary; 
 Bandalaryň we jenaýatçylykly ulgamlaryň agzalary; 
 Hakyky we galp (ýalan) massaž (owkalama) salonlaryň eýeleri we iş dolandyryjylary; 
 Oba hojalyk önümlerini öndürijiler; 
 Işe ýerleşdirmek boýunça araçyllar/ hakyna tutmak boýunça edaralar; 
 Hojalyklara hyzmatkärleri hakyna tutýanlar; 
 Ownuk kompaniýalaryň eýeleri we iş dolandyryjylary;; 
 Iri kompaniýalaryň eýeleri we iş dolandyryjylary;. 

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

 
Galybersede adam söwdasyny amala aşyrýanlar tarapyndan öz pidalaryny gulçylykda saklamak üçin 
dürli-dürli täklerdir usullar ulanylýar. Adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň birnäçesi öz pidalaryny 
fiziki azatlykdan mahrum edip, olary gulp astynda saklap bilerler. Emma soňky wagtlarda iş 
ýüzünde gaty bir mese-mälim bolmadyk, aşakdaky tablisada sanalyp geçilen tärler barha köp 
ulanylýar. 
 

Adam söwdasy bilen meşgullanýan adamlaryň iş usuly: 
 
 Bergidarlyk bendiligi – maliýe taýdan borçlulygy, bergisini üzmek zerurlygy; 
 Golaý-goltumyndakylardan aýry, üzňelikde saklamak – nätanyň adamlar bilen 

aragatnaşyga girmeklerini çäklendirmek we aragatnaşygyň haýsy görnüşi bolsa-da 
gözegçilik astynda bolmagyny, ýa-da bolaýan-da hem ýüzleý bolmagyny üpjün etmek;   

 Pidalary öz maşgalasynyň agzalaryndan hem etnik we dini jemagatyndan aýry, üzňe 
etmek; 

 Pasportlarynyň, şeýle hem wizalarynyň we/ýa-da şahsyýetini tassyklaýan 
resminamalarynyň konfiskasiýasy(ellerinden alynmagy); 

 Pidalara we / ýa bolmasa olaryň maşgalalaryna degişlilikde güýç ulanmak, ýa bolmasa 
guüç ulanma haýbatyny etmek; 

 Pidalaryň düşen ýagdaýlary dogrusynda maşgala agzalaryna habar berip, masgaralajak 
diýip gorkuzylmagy; 

 Eger häkimiýetlere arz edip ýüz tutsalar, immigrasiýa kada-düzgünlerini bozanlykda  
aýyplanyp, deportasyýa ediljekdigini (öz ýurtlaryna gaýtarylyp beriljekdigini) we 
galyberse-de azatlykdan mahrum ediljekdigini ynandyrmak; 

 Pidalaryň pul serişdelerini gözegçilik astynda saklamak (mysal üçin, olaryň puluny  
«wagtlaýyn saklap bermek üçin» ellerinden almak). 

 
 
 

                                                        
24 Şol bir ýerde. 
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Adam söwdasy topar bolup amala aşyrylan ýagdaýlarda dam söwdasynyň tutuştutuş halkasyna, 
ýagny ýygnap alyp gitmekden(werbowkadan) başlap, ekspluatasiýa bilen gutarýan ähli hereketlerdir 
amallara bir jenaýatçylykly topara jogap berýändiginiň ähtimallygynyň diýseň ujypsyzdygy 
anyklanyldy.25 Soňky döwürde amala aşyrylýan adam söwdasynyň hereketleri kontrabandalaýyn bir 
ýurduň çägine (özbaşdak, ýa bolmasa başga bir ulgamyň üsti bilen) getirmäni göz öňünde tutýar, 
ondan soňky ýygnap alyp gitme (werbowka) eýýäm başga bir jenaýatçylykly topar tarapyndan özem 
ekspluatasiýa maksady bilen ahyrky baryp düşmeli ýurduna ýetirilenden soňra amala aşyrylýar. 26 
Aşakda getirilen tablisada adam söwdasy bilen meşgullanýan jenaýatçylykly guramanyň 
agzalarynyň käbirleriniň  ýerine ýetirmeli wezipeleri görkezilen: 
 

 
Adam söwdasy bilen meşgullanýan guramalaryň agzalarynyň tutýan orunlary: 
 

 Maýa goýumçylar (inwestorlar): maliýeleşdirme meselesini berjaý edýän, şeýle hem 
operasiýanyň barşyna göz-gulak bolýan şahslar. Bu  şahslaryň amala aşyrylýan 
operasiýanyň ýönekeý  gatnaşyjylaryna belli bolmagy gaty gümana, çünki  inwestorlar 
(maýa goýujylar) olaryň ananimlikde (näbellilikde)  galmagyna ýardam berýän 
guramanyň piramida şekilli gurluşyň aňyrsynda duranlara näbelli; olaryň hatda 
guramanyň içinde bolmazlygy-da mümkin;  

 Werbowşikler (adam ýygnap äkidijiler): torlaryna düşürip biljek migrantlary gözleýärler 
we olar tarapyndan maliýe borçlarynyň berjaý edilmegini üpjün edýärler. Bu adamlar 
hatda şol bir medeniýete degişli bolup bilerler, ýa bolmasa migrantlaryň ýygnalyp 
äkidilýän jemagatyndan hem bolup bilerler; 

 Adam daşaýjylar: migrantlara, bolaýmagy ähtimal pidalara öz ýurtlaryny/ ýaşaýan 
ýerlerini  terk edip, ýer üsti bilen, suw üsti bilen ýa bolmasa howa ýollary bilen gitmäge 
ýardam berýärler; 

 Hökümetiň korrumpirlenen (parahor) wezipeli adamlary ýa bolmasa hemaýatkärler: adam 
söwdasynyň amala aşyrylmagynyň tutuş  barşynda hereket edip bilerler; hökümetiň wezipeli 
adamlary ýol resminamalaryň taýýar edilip, alynmagynda ýardam edip bilerler, ýa bolmasa 
migrantlaryň bikanun (düzgünleşdirilmedik ýagdaýda) girmegini/çykmagyny üpjün etmek 
maksady bilen para alyp bilerler, ýa-da geçirilýän derňew işleriniň togtadylmagyna we 
islendik kazyýet  yzarlanmalaryň amala aşyrylmagyna päsgel dňretmäge synanyşyp bilerler; 

 Maglumat berijiler (informatorlar): serhetleriň goralşy, immigrasion we tranzit 
proseduralar, gaçybatalga bilen üpjün etmek ulgamlary, hukuk goraýjy edaralaryň edýän  
işi ýaly meseleler boýunça maglumat toplaýarlar ;  

 Ýolbeletler we brigadanyň (iş toparynyň) agzalary: adam söwdasynyň pidalarynyň 
üstaşyr geçmeli bir nokatyndan beýleki nokady arasyndaky hereketine jogap berýär  we 
olara ahyrky baryp düşmeli ýurdunaýetmekde kömek berýär; 

 Gözegçiler: ilkinji nobatda  dam söwdasyn pidalaryna göz-gulak bolmaga jogap berýärler 
we düzgün-tertibiň berjaý edilmegine seredýärler; 

 Algylaryny ýygnaýanlar: eden hyzmatlary üçin ahyrky baryp düşmeli ýurdunda tölegleri 
alýarlar; 

 Jenaýatçylykly ýollar bilen gazanylan pullary kanunlaşdyrmak bilen meşgullanýan 
şahslar: Jenaýatçylykly ýollar bilen gazanylan pullary kanunlaşdyrmak bilen 
meşgullanýarlar, jenaýatçylykly ýollar bilen alynýan düşewüntleriniň çeşmelerini 
birgiden amallaryň, ýa bolmasa kanun esasynda hereket edýän iş (biznes) gurluşlaryna 
edilýän maýa goýumlaryň üsti bilen gizlinlikde saklaýarlar; 

                                                        
25 Mariýa Grasiýa Jammarinnaro bilen geçirilen söhbetdeşlik, Bosgunlaryň we mejbury emmigrantlaryň işleri 
boýunça Ýewropa Geňeşi (ECRE). Şu salgyda ýerleşdirilen saýtdan alynan: 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/stories/april2011/interview-with-maria-grazia-giammarinaro.html 
26 Şol bir ýerde. 
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 Kömekçi işgärler topary we dürli hünärleriň wekilleri:  bularyň hataryna üstaşyr 
geçilýän ýurtlaryň belli- belli nokatlarynda ýaşamaga ýer bilen üpjün edýän we başga-da 
hyzmatlaryny ýetirýän  ýerli ilatyň wekilleri bolup  biler. 

 
Çeşmesi: 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>, 
maglumatyň alynan wagty:   2010-njy ýylyň 31-nji marty; A. Schloenhardt, “Organized Crime and the 
Business of Migrant Trafficking”, Crime, Law and Social Change, 32 (1999) (sitata berilen  Alexis 
Aronowitz et al.), Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(ÝHHG. Adam söwdasyna garşy göreş boýunça  ýörite wekiliň we utgaşdyryjynyň býurosy, 2010), 
 http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 

 
 

Mundan başga-da, hakyky iş ýüzünde jenaýatçylykly toparlaryň ikisiniň ýa bolmasa onda hem 
köpüsiniň arasyndaky aragatnaşygy subut etmegiň aňsat iş dälligi sebäpli, köplenç adam södasy 
halkasynyň birinji bölegi ünsden düşürilýär we netijede zähmet kanunynyň bozulmagy bilen bagly 
ähmiýeti o diýeniň uly bolmadyk jenaýatlar ýüze çykarylýar. Şeýlelik bilen aýylanýan işgär adam 
söwdasynyň pidasy hökmünde alyp biljek kömeginden mahrum bolýar we jogap hökmünde  döwlet 
tarapyndan görülýän çäreleriň ýeke-täk netijesi onuň deportasiýasy (bolup ýören ýurdundan 
çykarylyp, mejbury ýagdaýda özýurduna ugradylmagy) bolup durýar. Hut şu jähtden hem adam 
söwdasyn  jenaýatçylykly ulgamynyň tutuşlygyna üstüni açmak hakeke mesele bolup durýar.27 Bu 
meseläniň çözülmegine bolsa diňe adam söwdasyn pidalaryny ýüze çykarmakda netijeli çäreleri 
geçirmek arkaly ýetip bolar. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Şol bir ýerde. 



 
 

49 
 

MILLI DEREJEDE ADAM SÖWDASYNYŇ 
PIDALARYNYŇ BAŞGA EDARALARA 
UGRADYLMAGYNYŇ MEHANIZMLERI 

6 





 
 

51 
 

MILLI DEREJEDE ADAM SÖWDASYNYŇ PIDALARYNYŇ BAŞGA EDARALARA 
UGRADYLMAGYNYŇ MEHANIZMLERI 
 
Adam söwdasynyň pidalarynyň başga edaralara ugradylmagynyň mehanizmleriniň döredilmegine 
gyzyklanma bildirýän taraplaryň hemmesi, şol sanda hukuk goraýjy edaralar hyzmatdaşlykda 
bolmalydyrlar we bilelikde hereket etmelidirle, çünki diňe işiň şeýle amala aşyrylmagynyň 
netijesinde adam söwdasynyň pidalary üçin hemme taraplaýyn (hemme zady öz içine alýan) netije 
berip biljek goragy üpjün etmek başardar. Bu ýerde maksat adam söwdasynyň pidalarynyň 
reabilitasiýasyny üpjün etmek we olaryň goragyny ýetirip biljek durnukly guramalary döretmek 
bolup durýar. Bu işde polisiýa birnäçe meseleler boýunça araçyl hökmünde işjeň gatnaşyp ähmiýeti 
uly orun tutup biler. Adatça başga edaralara ugratmaklyk mehanizmleri üç kategoriýa bölünýärler: 
hukuk meseleleri boýunça maslahat, jemgyýetçilik guramalar tarapyndan ýetirilýän goldaw we  
maslahatlar  we lukmançylyk kömegi. 
 

1) Hukuk meslelelerine degişlilikde wekilçilik etmek maksady bilen başga edaralara 
ugradylmek: döwlet strukturalarynyň öz berjaý edýän wezipesiniň çägindäki borjy  
nukdaýnazaryndan adam söwdasynyň pidasynyň hukuk meseleleri  boýunça wekili 
hökmünde çykyş etmegi öz boýnuna almaly hem bolsa, ýagdaýlaryň köpüsinde hususy 
aklawjylaryň hem goşulmagy gerek bolýar, aýratyn hem adam söwdasynyň pidasy 
aklawjyny tanaýan we oňa ynam bildirýän ýagdaýlarynda. Polisiýanyň işgärleri hukuk 
meseleleri boýunça şular ýaly wekilçiligi höweslendirmeli. Adam söwdasynyň pidalaryna 
ýardam bermek meselelerine gezek gelende hukuk meseleleri boýunça wekilçiligi/ hukuk 
meselelerine degiňli maslahatlary üpjün etmek hyzmatlaryny ýetirýän şahslara ýüz tutmak 
gerek. (Bikanun getirilen migrantlaryň, ýa bolmasa adam söwdasynyň pidalaryna öwrülen 
şahslaryň gaçybatalga berilmegini haýyş edip ýüzlenmäge hukuklary bar we elbetde olar 
degişli goraga mätäç bolup bilerler – olaryň goldaw hem gorag bilen üpjün ediji edaralara 
elýeterliligiň berilmegine mümkinçiligi bolmaly, bu bolsa olaryň başga edaralara 
ugradylmagyny  talap etmegi ähtimal). 

 
2) Maslahat berijä (konsultanta) ugratmak: adam söwdasynyň pidalary ejir çekýän 

näsazlyklarydyr şikeslerini aýyrylyp, reabilitirlenmegi üçin hemme taraplaýyn maslahatlar 
bilen üpjün bolar ýaly degişli jemgyýetçilik guramasyna, ýa bolmasa şoňa meňzeş gurama  
ugradylmalydyrlar . 

 
3) Lukmançylyk kömegini üpjün etjek gulluklara ugratmak: adam söwdasynyň pidasynyň, 

ýa bolmasa bikanun getirilen migrantyň gaýry goýulmasyz lukmançylyk kömegine mätäç 
bolan ýagdaýlarynda, onuň üpjün edilmegini ilkinji nobatda guramaly. Adam söwdasynyň 
pidasy, ýa bolmasa bikanun getirilen migrant zenan bolsa, onda ony aýal maşgalanyň 
ýanyna ugratmak gerek. Egerde lukmanlar erkek kişiler bolsa, onda degişli jemgyýetçilik 
guramasynyň wekillerinden bolan bir aýal maşgalanyň gatnaşmagyny üpjün etmek gerek.  

 
4) Psihologa ugratmak: ýagdaýlaryň köpüsinde adam söwdasynyň pidalary, kä halatlarda 

bolsa bikanun getirilen migrantlar hem uludan–uly şikesleri başyndan geçirýärler we 
sypaýyçylyklyhem ynsanperwerlikli gatnaşyga mätäçdirler. Psihiki taýdan alynan şikesi 
gowşatmak maksady bilen polisiýa aýal maşgala bolup durýan pidany psihologik kömegini 
hem ýokary derejeli tejribesi bolan maslahatçynyň (konsultantyň) hyzmatlaryny almak üçin 
ugradýar. Kömek üçin döwlet guramalarynyň işgärlerine, düşelgedir pena bilen üpjün ediji 
gullukara ýa bolmasa  degişli guramalaryň başgalaryna ýüz tutmak gerek. 
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5) Reabilitasiýa gulluklaryna ugratmak: göräýmäge munuň polisiýanyň jogapkärçiligine 
girmeýän bolsa-da, adam söwdasynyň dogry-düzüw reabilitirlenmedik (saglyk ýagdaýy 
dikeldilmedik) pidasy, ýenede adam söwdasynyň pidasyna öwrülip biljekdigi mese-mälim 
we hakykat ýüzünde köp halatlarda hut şeýle hem bolýar. Şeýlelik bilen polisiýa adam 
söwdasynyň pidasynyň täzeden adam söwdasynyň harydyna öwrülmeginiň öňüni almak 
üçin çäre gňrmäge borçlydyr; şu sebäpden hem polisiýanyň işgäri adam söwdasynyň 
pidasynyň doly reabilitirlenmegi üçin ähli çäreleri görmelidir. Adam söwdasynyň pidasyny 
oňa degişli ähli maglumaty bilen bilelikde degişli döwlet guramasyna, jemgyýet 
guramasyna, ýa bolmasa düşelgedir pena bilen üpjün ediji gullukara ugratmak gerekdir. 

 
6) Ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak üçin (kompensasiýa bermek üçin) ugratmak: 

Adam söwdasynyň ýüze çykarylan pidalary tizden –tiz üpjün edilmeli kömege/goldawa 
mätäç.Hukuk goraýjy edaralar zyýan çekenlere kömek berýän gulluklar we  pidanyň ýol 
çykdajylarynyň, gerek egin-eşiginiň we dermanlarynyň we ilkinji nobatda zerur bolan 
zatlarynyň  satyn alynmagy üçin ediljek harajaplarynyň öwezini doldurmaküçin serişde 
amak üçin başga-da degişli gulluklar bilen aragatnaşyga girmelidirler.28  

 
 

                                                        
28 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy. (2007). 
Standart operasion proseduralar (SOP):  Täjirçilik seksual ekspluatasiýa  maksady bilen amala aşyrylan  jenaýatlary 
derňemek barasynda. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
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DERŇEW GEÇIRME IŞLERI. 
 
Derňewler adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly işlerde hukuk goraýjy 
edaralaryň esasy etmeli işi  (funksiýasy) bolup durýar.  Şu bölümde derňew işlerini geçirmeklige 
degişli çemeleşmelerine, adam söwdasynyň uly ýaşly we çaga pidalarynyň, şeýle hem bikanun 
getirilen migrantlaryň soragyny geçirmegiň usullaryna we şübhelenýänleriň hem naýyplanýanlaryň 
jikme-jik soragynyň tärlerine garalyp geçile. Çäreleriň hemmesiniň degişli ýurduň kanunçylygyna 
we  prosessual (iş ýörediş) talaplaryna laýyklykda berjäý edilmelidigini  belläp geçmek gerek.    

Derňew işlerini geçirmeklige degişli çemeleşmeler.  
 
Adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly derňew işleri hukuk goraýjy 
edaralar dürli-dürli çemeleşmelerden peýdalanyp geçirip bilerler. Çemeleşmeleriň üçüsi esasy 
çemeleşmeler hasaplanýar we tutuş dünýänin hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ulanylýar: (1) 
amala aşyrylan jenaýa degişlilikde derňew işlerini geçirmek (« reaktiw derňew işi»); (2) Öňüni 
almak maksady bilen geçirilýän derňew işi («proaktiw derňew işi»); (3) jenatçylykly hereketiň 
öňüne böwet goýmak boýunça operasiýa.29 Çemeleşmeleriň şu üçüsi parallel (bir wagtda) ulanylýar 
we biri-birini ret edýän diýlip hasaplanmaýar. Aşakda hut şu çemeleşmeler barasynda gysgaça 
durulyp geçiler: 
 

1) Amala aşyrylan jenaýata degişlilikde derňew işlerini geçirmek – şu çemeleşme gelip 
gowşan maglumata, ýa bolmasa haýsy-da bolsa anyk ýüz beren ahwalata jogap bermek 
(reaksiýa bildirmek) hökmünde, ýagny tizden-tiz çäre görmeklik talap edilýän ýagdaýynda 
ulanylýar. Adam söwdasy bilen bagly işlerde çemeleşmäniň şu görnüşini «zyýan çekeniň 
arz etmegi esasynda» geçirilýän derňew işi dişip atlandyrýarlar, çünki derňewiň şu görnüşini 
diňe zyýan çekeniň adynda şikaýat gelip gowşandan soňra  geçirip bolýar. 

 
2) Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi – derňewiň bu görnüşine « operatiw 

maglumatyň we polisiýanyň hereketleri esasynda» diýlen at hem berilýär.  
 

3) Jenatçylykly hereketiň öňüne böwet goýmak boýunça operasiýa – derňewiň amala 
aşyrylan jenaýata degişli görnüşini we öňüni almak maksady bilen geçirilýän görnüşini 
ulanmak mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýlarynda  polisiýanyň öz başlangyjy (inisiatiwasy) 
bilen amala aşyrylýar. 

 
Amala aşyrylan jenaýata degişlilikde derňew işini geçirmek 

 
Amala aşyrylan jenaýa degişlilikde derňew işlerini geçirmek köplenç derňew çäreleriniň 
meýilnamasynda ýokdur. Ol adatça gelip gowşan maglumata, ýa bolmasa  haýsy-da bolsa anyk ýüz 
beren ahwalata jogap bermek (reaksiýa bildirmek) hökmünde geçirilýär. Ýagdaýlaryň köpüsinde 
amala aşyrylan jenaýa degişlilikde derňew işlerini geçirmek tizden-tiz çäre görmek (operatiw 
hereket etmek) hökmünde  näbelli adam tarapyndan (anonim) gelip gowşan, ýa bolmasa  tötänleýin, 
mysal üçin, meýilleşdirilen patrullyk edilip ýörkä, aýan bolan maglumatyň alynmagy netijesinde  
başlanýar. Reaktiw usullar essasynda geçirilýän çäreler köplenç aç-açan amala aşyrylýar we 
aşakdakylary öz içine alýar:   
  Şaýatlaryň (pidalaryň) görkezmelerini we beýannamalaryny almak, 
 Şübhe bildirilýänleri tutmak/tussag astyna almak we ilkinji soraglary geçirmek, 
 Şübhe döredýän jaýlary, ýa bolmasa delilleriň bolup biläýjek ýerlerine baryp görmek, ýa-da 

gürpbassy hökmünde reýdleri amala aşyrmak, 

                                                        
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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 Şübhe bildirilýänleriň ilkinji soraglarynyň geçirilmegi, ýa bolmasa şübhe döreedýän ýerleriň 
barylyp görülmegi netijesinde alynan materiallary  seljermek.  

 
Ýagdaýlaryň köpüsinde, adamlaryň janynyň we saglygynyň goragyny üpjün etmek maksady bilen 
haýal etmän gatyşmagyň zerurlygy öňüni almak maksady bilen derňew işini geçirmäge we 
subutnamadyr delilleri toplamaga asla wagt goýmaýar. Şeýlelik bilen sülçiler köplenç şeýle bir kyn, 
ýagny şübhe bildirilýänler bar bolup, olara garşy jenaýat işini gozgamak üçin gerek bolan ähmiýetli  
subutnamalardyr delilleriň entek ýok ýagdaýyna düşýärler .30  
 
Adam söwdasy boýunça işler:  
 
Amala aşyrylan jenaýa degişlilikde derňew işlerini geçirmek çäresi öňüni almak maksady bilen 
geçirilýän derňew işi bilen deňeşdirilende netijesi pesräk bir çäre bolup durýar. Onuň aşakda 
sanalyp geçilen birnäçe sebäbi bar: 
 

 Jenaýatlaryň pidalary başda maglumat berip, soňra-da hyzmatdaşlykdan boýun gaçyryp 
bilerler; 

 Maglumat berijiler (informatorlar) jenaýatçylykly guramanyň «çür-depesinde oturana» 
tussag astyna alynmakdan gutulmaga mümkinçilik bermek maksady bilen tizden-tiz çäre 
görmegi talap edýän maglumaty  berip bilerler; 

 Amala aşyrylan jenaýa degişlilikde derňew işlerini geçirmek boýunça çäre görmek ýeterlik 
subutnamalaryň, delilleriň bolmazlygyny, ýa bolmasa olaryň toplanmagynyň mümkin 
dälligini göz öňünde tutup biler. 

 
Zyýan çekeniň ýagdaýy amala aşyrylan jenaýatyň fakty boýunça anyk hereketleriň berjaý 
edilmegini talap edýän halatlarda, çäreleriň üç görnüşini görmek teklip edilýär: 
 

1. Tizden-tiz çäre görmek:  
 Pidalary halas etmek üçin;  
 Täze pidalaryň peýda bolmagynyň öňüni almak üçin;  
 Subutnamalary almak üçin; 

2. Maglumatdan peýdalanmak: 
 Öňüni almak maksady bilen derňew işlerini geçirmek üçin;  
 adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň jenaýatçylykly işine böwet başmak üçin;  
 tussag astuna almaklygy taýýarlamak üçin; 

3. Operatiw maglumatlardan peýdalanmak: 
 Operatiw maglumaty toplamak boýunça operasiýany meýilleşdirmek we geçirip 

başlamak üçin;  
 Jenaýatçylaryň nirededigi we ş.m. barasynda maglumat toplamak maksady bilen jaýlara 

baha bermegi amala aşyrmak üçin;  
 Jenaýatçylary tussag astyna almak boýunça indiki operasiýany geçirmekde 

töwekgelçiligi azaltmak üçin. 
 
Zyýan çekenleriň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň üns merkezine düşen ähli ýagdaýlarynda 
çäreleriň birgedeninden peýdalanyp bolýar.  Başga-da bar bolmagy mümkin pidalaryň janyny halas 
etmek  we/ ýa-da bolmagy ähtimal (potensial) täze pidalaryň adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň 
toruna düşmeginiň öňüni almak, we / ýa bolmas  çäre görülmedik ýagdaýynda  ýitip, ýok bolup 
gitjek subutnamalardyr delilleri almak maksady bilen adam söwdasyny amala aşyrýanlara garşy 
gönükdirilen tizden-tiz gatyşmaklyk çäreleriň birinjisi bolup durýar. Zyýan çekeniň, ýa bolmasa 
                                                        
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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üçünji şahsyň beren operatiw maglumatynyň ýa bolmasa beýanatynyň jenaýatyň öňüni almak 
maksady bilen derňew işini taýýarlamak we geçirmekde ýa-da adam söwdasyny amala 
aşyrýanlaryň işine böwet basmak operasiýasyny geçirmekde esas hökmünde  ulanylmagy geçirilýän 
çäreleriň ikinjisi bolup durýar. Çäreleriň soňkysy, ýagny üçünjisi bolsa adam söwdasy bilen 
meşgullanýan şahslar barasynda operatiw maglumaty toplamak üçin öňünden hemme taraplaýyn 
meýilleşdirilen  operasiýany geçirmekde  operatiw maglumatlary we görkezmeleri ulanmak bolup 
durýar. 31  Şeýle-de pidalara degişlilikde töwekgelçiligiň derejesine berlen baha, tizden-tiz çäre 
görmegiň zerurdygyny görkezýän bolsa, onda dessine  tisden-tiz çäreleri geçirmek gerekdigini 
bellemeli.32 Şol bir wagtyň özünde  pidalaryň galanlaryna degişlilikde töwekgelçiligiň derejesi we 
aşa ähmiýetli subutnamalardyr delilleri almagyň zerurlygy çäreleriň tizden-tiz geçirilmegini talap 
edýän bolsa, onda  geçirilip duran derňew işi  tussag astyna almaklyk tapgyryna geçmeli, onuň 
barşynda bolsa  aşakda getirilen ýörelgelerden (prinsiplerden) peýdalanmaly : 
 
Amala aşyrylan jenaýatlara degişlilikde  derňew işleri alnyp barylan mahalynda  tussag astyna 
almaklary geçirmegiň ýörelgeleri (prinsipleri): 
 

1. Tutulmagy üçin onuň garşysyna ýeterlik deliller toplanan her bir şübhe bildirilýän şahs 
tutýan ornunyň ujypsyzlygyna, ýa bolmasa ikinji derejelidigine garamazdan,  tussag 
astyna alynmalydyr. Munuň netijesinde bolsa jenaýatçylykly ulgamyň ikinji derejeli 
gatnaşyjylaryny ýok etmegi däl-de, eýsem tutuş ulgamyň işini üstünlikli ýatyrmagy 
gazanyp bolýar; 

2. Bular ýaly işlerde elmydama tutmalaryň we tussag astyna almalaryň başaryldygyndan az 
wagtyň içinde  amala aşyrylmagyny talap edýän ähtimallyk  bardyr. Şunuň bilen 
baglylykda tussag astyna almalaryň çaklama esaslanan meýilnamasynyň işlenilip 
düzülmegi we taýýarlanylmagy teklip edilýär we ol derňew işiniň irki tapgyrynda  amala 
aşyrylýar  we operasiýanyň ýerine ýetirilip barşynda  anyklanylyp durýar; 

3. Tussag astyna almak tapgyry möhlet taýdan kesgitlenen bolmaly we bir wagtyň içinde  
şübhe bildirilýänleriň tussag edilme sanyny başaryldygyndan artdyrmagyň, zyýan 
çekenleriň boşadylyp goýberilme sanyny bolsa başaryldygyndan azaltmagyň 
mümkinçiligini maksimum artdyrmak üçin utgaşdyrylan bolmaly.  Mundan başga-da  
tussag astyna almaklyk meýilnamasyny olaryň amala aşyrylýan  mahalynda  goşmaça 
subutnamalary almak mümkinçiliklerini üpjün eder ýaly möhletde  berjaý etmek  maksat 
goýulýar . 

 
Çeşmesi: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy 
göreş edarasy. (2013). Online Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Aşakdaky salgyda elýeterlidir: 
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-
trafficking-in-persons---index.html#5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
31 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy. (2013). 
Online Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Aşakdaky salgyda elýeterlidir: http:/ 
/www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-
trafficking-in-persons---index.html#5 
32 Şol bir ýerde. 
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Migrantlaryň bikanun getirilmegi boýunça işler:  
 
Reaktiw derňew işiniň köp duş gelýän görnüşiniň geçirilmegine esas bolup bikanun getirilen 
migrantlaryň ýüze çykarylmagy hyzmat edýär. Reaktiw derňew işiniň barşynda sülçiniň aşakdaky 
aýratylyklar bilen  ýüzbe-ýüz bolmagy ähtimal: 
 

 Adamlaryň birnäçesiniň, şol sanda çagalaryň hem sülçiniň gepleýän dilinde 
geplemeýänligi mümkin; 

 Jenaýatyň ýeri;  
 Wakalaryň bulam-bujarlygy.  

 
Ýerine birinji bolup gelen sülçi aşakdakylary üpjün etmelidir: 
 

 Zyýan çekenleriň janyna degişlilikde islendik howpy aradan aýyrmak; 
 Zyýan çekenleriň  ilkinji nobatda durýan zerurlyklaryny kanagatlandyrmak; 
 Migrantlaryň özleriniň, şeýle hem migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýan 

şahslaryň hak-hukuklarynyň goragyny üpjün etmek; 
 Düzgün-tertibiň berjaý edilmesini üpjün etmek; 
 Bolan ahwalatyň gysgaça beýanyny almak; 
 Bolaýmagy mümkin şaýatlary ýüze çykarmak; 
 Jenaýatyň bolup geçen ýeriniň, ýa bolmasa tussag edilmäniň bolup geçen ýeriniň 

goragyny üpjün etmek; 
 Eger mümkin bolsa islendik şübhe bildirilýänleri (migrantlaryň bikanun getirilmegi 

bilen meşgullanýan şahslary) tä  täze sülçiler, ýa-da hünärmenler gelýänçä,  tutmak we 
olary migrantlardan üzňelikde saklamak . 

 
Şu çäreler görülen dessine derňew işi dowam edip biler. Köplenç bolşy ýaly, derňewi geçirilip 
duran jenaýaty üzňelikde, özbaşyna bolup geçýän jenaýat, ýa-da  ýeke-täk bir ahwalat diýip hasap 
etmeli däldir. Çülçi öz- özüne aşakdaky soraglary bermelidir:  
 

 Adamlaryň ýurduň daşyna şular ýaly alynyp gidilmegi öň hem ýüz berdimi? 
 Adamlary bikanun getirmek bilen meşgullanýan şahslar şu marşrutdan (köplenç bu 

marşrut «ýüksiz gatnaw» ady bilen tanalýar) öň hem peýdalandylarmyka (synap 
gördülermikä)?   

 Şular ýaly gatnawlaryň şu çaka çenli näçesi amala aşyryldyka? 
 Pullar niredekä? 
 Bikanun getirilen migrantlar haýsy ýurtdan geldilerkä we haýsy-da bolsa maglumaty 

alyp bolarmyka, ýa-da derňew işini geçirmekde ýardam alar ýaly şol ýurduň wekilleri 
bilen aragatnaşyga girip, habarlaşyp bolarmyka? 

 Bu migrantlar bu ýere gelende haýsy-da bolsa ýurtlardan üstaşyr geçip geldilermikä? 
Eger şeýle bolsa, şol ýurtlaryň wekilçiliklerine ýüz tutup bolarmyka? 

 
 

Ykjam taýýarlanyp, janypkeşlik bilen geçirilen reaktiw derňew işi az serişde we adam gorlaryny 
sarp edip, örän oňat netije berip biler.  
 
Derňew işiniň tamamlanmagy bilen sülçiniň tutýan orny gutarmaýar. Çünki sülçi toplan tejribesini 
operatiw işgärler bilen paýlaşmaga jan etmeli. Olar köplenç jenaýatyň bolup geçen ýerine öň 
hatarda gelýarler we ol ýerde has tejribeli hünärmen (işgär) gelýänçä ençeme sagatlaryň 
dowamynda galýarlar. Soraglaryň sanawyny we ýatlamalary serhetçilere, polisiýa işgärlerine, ýa 
bolmasa immigrasiýa gullugynyň işgärlerine  bermegiň mümkinçiligine seretmek gerek. Operatiw 
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maglumatyň ykjam toplanmagy öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işiniň geçirilmegine 
ýardam berer. 
 
 

Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi. 
 

Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi adam söwdasyna garşy göriň iň bir netijeli 
serişdesi bolup durýar. 33  Operatiw maglumatlaryň yzygiderli toplanylyp, seljerilip durmagy we 
edaraara hyzmatdaşlyk adam söwdasynyň öňüni almakda we oňa garşy göreş alyp barmakda has 
netijeli çemeleşme bolup durýar. 34  Şular ýaly derňew işleri geçirende sülçiler delilleriň 
toplanmagyna we üýyplamanyň subut edilmegine has berkräk gözegçilik edip bilerler. Öňüni almak 
maksady bilen geçirilýän derňew işiniň üstünlikliginiň açary operatiw maglumatyň toplanmagynda 
we olaryň maksadalaýyk ulanylmagyndadyr. Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işinden 
ugur almak soň başga geçirilmeli derňewlerde hyzmatdaşlyga zyýan çekenleriň çekilmeginiň  we 
olaryň görkezmelerini almagyň zerurlygyny aradan aýyrýar. 35  Jenaýata degişlilikde üstünlikli 
derňew işini geçirmek nukdaýnazaryndan şu çemeleşme aýratyn peýdaly hasaplanýar, çünki kä 
halatlarda özüni ekspluatirleýän adamlara garşy görkezmedir maglumat bermäge belkide taýýar 
bolmadyk pidalara umyt baglamak aňsat bolmasa gerek. Ýöne, elbetde zyýan çekeniň beren 
maglumatydyr görkezmeleri subut edijilik binýady üçin elmydama esasy çeşme bolmagynda galsa-
da, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri  operatiw maglumaty, yzarlamalary we tehniki serişdeleri, öz 
agentlerini girizmegi we derňew geçirmegiň standart usullaryny toplumlaýyn peýdalanyp bilerler.36 
Mundan başga-da  bu çemeleşme hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine şular ýaly jenaýatlary 
düwünjekkä ýok etmek maksadyna ýetmekde ýardam hökmünde adam söwdasy bilen 
meşgullanýanlar tarapyndan jenaýatly hereketini berjaý etmekde ulanýan dürli usullaryny operatiw 
taýdan kesgitlemäge mümkinçilik berer. 
 
Elbetde sülçileriň, prokurorlaryň we/ýa-da kazylaryň arasynda doly özara täsiri üpjün etmegiň  uly 
ähmiýeti bar.  Şaýatlar tarapyndan kazyýetde görkezme berilmegini üpjün etmek üçin, mümkin 
boldugyndan  iň irki tapgyrda  maslahatlary geçirip durmak gerek. Sülçiler bolup geçýän ahwalat 
dogrusynda düşünje alan dessine, hukuk goraýjy edaralaryň  etmeli hereketleriniň mümkin bolan 
hemme usullaryny gözden geçirmek gerek. 
 
Jenaýat işiniň öňüni almak boýunça geçirilýän iş (operasiýa)  
 
Bu operasiýanyň maksady jenaýat işine päsgelçilik döretmek bolup durýar, özem kazyýet 
yzarlamalary bolmazdan ýa hatda  derňelýän jenaýatlaryň esasy gatnaşyjylaryny tussag astyna 
almazdan. Jenaýat işiniň öňüni almak boýunça operasiýa   amala aşyrylan jenaýatlara degişlilikde  
derňew işlerine hem öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işine garanda  selçeň geçirilýän 
hem bolsa, ýokarda agzalyp geçilen usullardan peýdalanmak asla mümkin bolmadyk hemme 
ýagdaýlarda bu çemeleşme praktiki taýdan  aýdanymyzda islendik wagt ulanylyp bilner. Hukuk 
goraýjy edaralaryň işgärleri adam söwdasynyň amala aşyrylmagyna we migrantlaryň bikanun 
getirilmegine garşy göreşmekde taktiki usullaryň birgidenini ulanyp bilýärler. Şular ýaly 
operasiýalaryň gweçirilmegi aşakdaky ýagdaýlarda dogry  bolup biler: 
 
 
 
 

                                                        
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 Şol bir ýerde. 
35 Şol bir ýerde. 
36 Şol bir ýerde. 
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Jenaýat işiniň öňüni almak boýunça operasiýanyň geçirilmegini talap edýän ýagdaýlar: 
 

1. Eger pidalara abanýan töwekgelçilikleriň derejesi tizden-tiz reaksiýa bildirmegi talap 
edýän bolsa, özem öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işine ýol berilmek 
mümkinçiligini aradan aýyrýan, ýöne gönüden-göni goşulmagy ,ýagny çäre görülmegini  
we ýok etmek boýunça soňky operasiýalaryň geçirilmegini nazarda tutýan  bolsa; 

2. Eger öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işi  operatiw pikirlere laýyklykda 
amatlydäl bolsa, mysal üçin,  haçanda geografiýa we topografiýa taýdan aýratynlyklary 
üns merkezinde  duran jaýa gözegçilik etmegi mümkin etmedik ýagdaýynda, ýa-da 
haçanda jenaýatçylykly ulgama   gorag astynda işleýän agentlerimizi  girizip bilmeýän  
bolsa; 

3. Egerde çäklendirmeler kanunçylyk ýada prosedura häsiýetli bolsa, ýa-da  serişdeleriň 
ýoklugy Öňüni almak maksady bilen geçirilýän derňew işini geçirmek taktikasyndan 
peýdalanmaga mümkinçilik bermeýän bolsa; we 

4. Ýok etmek boýunça operasiýa ýerli ilatyň ýa bolmasa başga gyzyklanma bildirýän 
toparlaryň anyk şikaýatlaryna  çaltrak reaksiýa bildirmäge mümkinçilik berýän bolsa. 

 
Çeşmesi: 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 
 

 
Derňew geçirmegiň şu usulyndan peýdalanylanda ýagdaýlaryň birnäçesini hasaba almak gerek. 
Birinjiden, ýok etmek boýunça operasiýa ýagdaýy wagtlaýynça gowşadyp biler, emma onuň 
geçirilmegi adatça meseläni gutarnykly çözmeýär, çünki bu mesele başga bir ýerde ýüz berip biler. 
Ikinjiden, Во-вторых, ýok etmek boýunça operasiýa operasiýanyň kadaly esada ulanylyp 
durmagynda  adam söwdasy bilen meşgullanýanlara öz edýän işini öol bir usullar  we ulgamlar 
bilen we şol bir ýerde dowam edip bilmez ýagdaýa düşürer ýaly olara gündelik esasda 
kynçylyklaryň we meseleleriň şeýle köp mukdaryny döredýän edaraara  döredijilikli we innowasion 
taktikany ulanmak üstünligiň açary bolup hyzmat edýär.  
Bu strategiýa hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ähli tagallalar hemme ýakyn töwerekdäki 
etraplara deň ýaýradylan ýagdaýynda ýeterlik derejede üstünlikli bolýar. Şeýle edilende adam 
söwdasy bilen meşgullanýan şahslara işini täzeden başlap biler ýaly etraplara barmaga päsgelçilik 
döredilýär.  Ýok etmek boýunça operasiýalara gatnaşdyrmak üçin  ýygnar ýaly edaralaryň birgideni 
bar. Olar hukuk goraýjy edaralaryň dürli-dürlilerini, immigrasiýa gulluklaryny, gümrük 
gulluklaryny, daşary işler ministrliklerini, saglyk ministrliklerini, daşky gurşaw we şähmet, 
ýangyndan gorag gullugyny, ýerli häkimiýet edaralaryny, awia kompaniýalaryny we daşaýjylaryň 
başgalaryny öz içine alýar. 37  
 
Mundan başga-da ýok etmek boýunça alynyp barylýan iş elmydama operatiw maglumaty almaga 
mümkinçilik döredýär. Şu sebäpden hem olaryň hemmesiniň dogry-düzüw toplanyp, bellige 
alynmagyny üpjün etmek gerek. Bu maglumat geljekde öňüni almak maksady bilen derňew işi 
geçirmekde esas bolup biler. Beýleki tarapdan bolsa, operasiýalar hem jenaýatyň amala 
aşyrylmagyna päsgelçilik döredip, öň peýdaly hasaplanan  maglumaty we operatiw maglumaty 
düýbünden peýdasyz edip biler.38 
 
 
 

                                                        
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 Şol bir ýerde. 
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OPERATIW MAGLUMAT  
 
Operatiw maglumatyň toplanmagy 
 
Operatiw maglumat bu toplanyp, baha berilip, deňeşdirilip seljerilen we degişli edaralara we 
şahslara ýaýradylan maglumatdyr. Operatiw maglumat operatiw iş üçin esasy binýat bolup hyzmat 
edýär.  
 
Operatiw maglumatyň toplanmagy we degişli edaralaryň arasynda, şol sanda  halkara derejede  
ýaýradylmagy transmilli jenaýatçylykly ulgamlara garşy göreşi üstünlikli amala aşyrmak üçin 
aýgytlaýjy şert bolup durýar. Adam sňwdasynyň we migrantlaryň bikanun getirilmeginiň ulgamlary  
köplenç mahabatlanmalar, jüýy kireýine almak, transportirowka, aragatnaşyk ýa-da maliýe amallary 
pudaklarynda «maglumat yzlaryny» galdyrýarlar. Bu pudaklaryň herbirisi hukuk goraýjy edaralaryň 
işgärlerine operatiw maglumat toplamakda mümkinçilik döredýär.39 
 
Has netijeli hasaplanýan iki görnüşli operatiw maglumat bar. Olar strategiki we taktiki operatiw 
maglumatdyrlar. 
 
Strategik operatiw maglumat 
 
Şeýle görnüşli operatiw maglumaty toplamagyň maksady operatiw maglumatlaryň esasynda  
Merkezi Aziýa döwletlerinde adam söwdasynyň we migrantlaryň bikanun getirilmeginiň bar 
bolmagynyň düýbünde ýatan dürli strategik faktorlara umumy baha bermek bolup durýar. Şeýle 
strategik baha bermekligi amala aşyrmak üçin ulanylýan maglumatlar mukdary adaty operatiw 
derejedäki maglumatlardan alynýarlar.  Şular ýaly strategiki bahalandyrmany ýerine ýetirmekde 
ulanylýan maglumatyň esli göwrümi köplenç operatiw derejede bar bolan maglumatyň içinden 
alynýar. Strategik operatiw maglumatyň aspektleriniň arasynda ykdysady ýagdaý, mümkinçilikleriň 
bolmazlygy (işe ýerleşmek nukdaýnazardan we başgalar), zenanlara degişlilikde kemsidilmeler ş.m. 
durmuş-ykdysady faktorlar; pidalary ýygnap alyp gitmek  (werbowka ertmek) ýa-da 
ekspluatirlemek maksady bilen jenaýatçylar tarapyndan ulanylýan we  pidalaryň  özüni 
ekspluatirleýänleri bilen gatnaşyklaryna , olaryň gorkusyna we häkimiýetler bilen hyzmatdaşlyk 
etmegine hem ş.m. täsirini ýetirip biljek dini ynamlar we urp-adatlar ýaly medeni  faktorlar; 
halkara gatnaşyklar, mysal üçin, ýurtlar arasyndaky taryhy we medeni gatnaşyklar, diller, şeýle 
hem  ýurtlar arasyndaky iş güýjüniň hereketi hem-de söwda-ykdysady gatnaşyklar; we mahsus 
aýratynlyklar, mysal üçin, jenaýatçylykly toparlaryň aragatnaşyklary we şzara täsirleri, wiza 
režimi, serhet gözegçilik ulgamynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri we sebitiň dürli ýerlerinde  
hukuk goraýjy edaralar tarapyndan görülýän başga-da çäreler bar. Bularyň hemmesi  jenaýatçylaryň 
hereketleriniň öňüni almakda, olaryň aýratynlyklaryny, şeýle hem olaryň bolaýmagy ähtimal 
pidalaryny/ bikanun getirilen migrantlary ýüze çykarmakda peýdalanyljak çaklamalary 
taýýarlamakda bahasyna ýetip bolmajak maglumat bolup durýar.  
 
Taktiki operatiw maglumat 
 
Taktiki operatiw maglumat derňew işlerini geçirmekde zerurdyr we jenaýatkärleri ýüze çykarmakda 
hem olaryň gidip biläýjek ýerleri barada öňünden maglumat almakda peýdaly bolup biler. Ol öz 
gezeginde anyk çäreleri, şol sanda  tussag etmeleriň amala aşyrylmagyny,  goşmaça derňew 
işleriniň geçirilmegini we kazyýet yzarlamalarynyň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Taktiki 
häsiýetli operatiw maglumatlaryň toplanýan birnäçe esasy  pudaklary  bardyr. 
 

                                                        
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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Has aýratyn ünsi talap edýän taktiki operatiw maglumatlaryň toplanýan pudaklary.   
 

 Ýygnap alyp gitmegiň (werbowkanyň) usullary – aldawa salmak, güýç ulanmak bilen 
mejbur etmek, ogurlamak – Ýygnap alyp gitmek (werbowka) nähili bahanalar bilen amala 
aşyrylýar: mysal üçin, belki-de kanuny taýdan gowuja işe ýerleşdirmek barada wada 
bermekdir?; pida haýsy ýurtda ýygnalyp alynyp gidilýär (werbowka edilýär) – pidanyň öz 
ýurdundamy,  ýa-da Merkezi aziýa ýurtlarynyň birindemi? 

 Mahabatlandyrma (reklama) ýerleşdirmegiň serişdeleri –  dilden edilen 
mahabatlanma, köpçülikleýin habar beriş serişdleriniň neşir görnüşleri, Internet; 

 Galplaşdyrylan pasport, ýol(sapar)resminamasy ýa bolmasa şahsyýeti tassyklaýjy 
resminama – taýýarlamak, almak, tölegiň ulanylýan usullary we agentleriň ýerleşýän 
ýeri; 

 Immigrasiýa resminamalarynyň we wizanyň galplaşdyrylmagy – taýýarlamak we 
almak; 

 Syýahat/sapar marşrutlary we ulanylýan ulag serişdeleri – ulanylýan marşrutlar, bir 
ýerden ýene bir ýere barmagyň  usullary; 

 Ulanylýan şertleşen ýerler  –  guramanyň salgylary we usullary; 
 Aragatnaşyk serişdeleri – elektron poçta, mobil telefonlar,fakslar we başgalar; 
 Ýokarda agzalyp geçilen işleriň görnüşlerine degişlilikde maliýe amallary; 
 Wiza bölümleriň we konsullyk gulluklaryndan alynan maglumat; 
 Awiakompaniýalardan we syýahatçylyk býurolaryndan alynan maglumat. 

  
Çeşmesi: 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://www
.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
 

 
Şol bir wagtyň özünde operatiw maglumatynyň diňe olardan peýdalanyp biljek adamlara ýetirilen 
ýagdaýynda praktiki, ýagny iş ýüzünde peýda getirip biljekdigini  ýatdan çykarmaly däldir.   Ýöne 
degişli edaralaryň arasynda operatiw maglumaty ýetirmek köplenç aşsat düşmeýär. Adam söwdasy 
pudagynda hemişelik esasda üýtgäp durýan şertlerde operatiw maglumatyň gaty çalt könelişme 
häsiýeti bar. Şol bir işiň dürli gulluklar tarapyndan ýerine ýetirilmeginiň we  serişdeleriň netijesiz 
ulanylmagynyň öňüni alar ýaly operatiw maglumaty toplamak işine merkezi derejede ýolbaşçylyk 
etmek gerek. Operatiw maglumatlary obýektiw (ýüz görmän, bolşy ýaly ) we adalatly  ýetirmek 
gerek. Degişli maglumat we operatiw maglumatlar seljeriş işini ýerine ýetirýänlere we operatiw 
işgärlere elmydama  elýeterli bolmalydyr. Operatiw maglumaty toplamagyň esasy ýörelgesi 
(prinsipi) teklileriň lenilip düzülmeginden ybaratdyr.40 
 
Işgärler  
 
Operatiw maglumatlry we maddy subutnamalary toplamak işi hukuk goraýjy edaralarynyň dürli 
kärdäki işgärleri tarapyndan alynyp barylýar: polisiýanyň post gözegçilik gullugynyň işgärleri, 
kaziýet seljerişiň işgärleri, jenaýatyň ýüz beren ýerinde iş alyp barýan ekspertler we kazyýet 
seljerişi bilen bagly bolmadyk kriminalistler we ş.m.. Köplenç post gözegçilik gullugynyň işgärleri 
ilkinji bolup pidalar, şaýatlar, maglumat berijiler (informatorlar) we jenaýatçylar bilen aragatnaşyga 
girýärler, hut şu jähtden hem  olaryň her günki iş borçlaryny ýerine ýetirýän wagtlarynda adam 
söwdasynyň nämedigi barasynda habarly bolan ýagdaýynda ähmiýeti has möhüm operatiw 
maglumatlary toplamaga mümkinçiligi bar. Operatiw iş tejribesinden belli bolşy ýaly, jenaýatyň 

                                                        
40 Şol bir ýerde. 
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üstüniň açylmagyna we üstünlikli tamamlanmagyna ýardam eden möhüm operatiw maglumatlar, 
deliller we subutnamalar post gözegçilik gullugynyň işgärlerinden gelip gowuşýardy. Ýöne olar 
welin köplenç öz eden goşandynyň möhümliligini bilmeýärdiler. 41  Şonuň üçin operatiw 
maglumatlary toplamak işiniň hut post gözegçilik gullugy derejesinde başlap biljekdigine  akyl 
ýetirmek diýseň möhümdir.    
 
Ýagdaýlaryň köpüsinde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri öz jogapkärçiligindäki başga iş 
borçlaryny berjaý etmek bilen baglylykda  barlag geçirip ýörkäler we gözegçilik çärelerini ýerini 
geçirip ýörkäler adam söwdasynyň alamatlaryny ýüze çykarýarlar.  Egerde olar şular ýaly anyk 
alamatlaryň we ýagdaýlaryň üstünden baran mahallarynda  haýsy-da bolsa bir konteste degişlilikde 
toplanan maglumatyň ýöriteleşdirilen  bölümlere hökman iberilmelidigine taýar bolsalar, onda bu  
jenaýatçylyga garşy  göreşi utgaşdyrmakda  hukuk goraýjy edaralaryň mümkinçiliklerini görnetin 
artdyrar.42 

                                                        
41 Migrasiýa syýasatyny işläp düzmek boýunça  Halkara Merkez. (2006). Hukuk goraýjy edaralaryň öň hatarda 
durýan işgärleri üçin  Adam söwdasyna garşy göreş boýunça tälim beriji okuw. Aşakdaky salgyda elýeterlidir: 
http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-
Background-Rea.1853.0.html. 
42 Şol bir ýerde. 
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Adam söwdasynyň pidalaryny we bikanun getirilen migrantlary sorag etmek 
 
Adatça soraglar geçirilende soragyň PEACE (iňlis dilindäki adalgalaryň gysgaldylmasy) 
modelinden peýdalanmak gerek. Bu modelden şubhelenýänler, şaýatlar we zyýan çekenler sorag 
edilende dünýäniň birnäçesinde peýdalanylýar .  
  
PEACE – bu iňlis dilindäki düşünjeleriň gysgaldylmasydyr:   
 

- Meýilleşdirmek we taýýarlamak 
- Aragatnaşygy ýola goýmak we düşündiriş geçirmek 
- Görkezmeleri almak 
- Sorag etmegiň tamamlanmagy 
- Netijelere baha bermek 

 
Meýilleşdirmek we taýýarlamak. 
 

 Ýokary derejeli başarnykly terjimeçiniň/dilmajyň, aklawjynyň we maddy tehniki 
üpjünçilik taýdan hyzmatlarynyň ýetirilmegini guraň, 

 Bar bolan faktlary doly öwreniň geçiriljek soragyň maksatlaryny kesgitläň we  işiň düýp 
many-mazmun boýunça soraglary taýýarlaň.  

 
Aragatnaşygy ýola goýmak we düşündiriş geçirmek. 
 

 Sorag geçirýän şahs bilen aragatnaşygy ýola goýuň, mysal üçin, soraglanýan şahs özüni 
has ynamly duýýar ýaly, sorag işi başlanmazdan öň düýp meselä degişli bolmadyk adaty 
bir tema degişlilkde gürrüň açyň, 

 Sorag geçirýän şahs bilen gatnaşygyňyzy sazlaň, ýöneaktiw diňleme endiklerini 
ulanmajak boluň; bu ýerde goýulan maksat – maglumaty soragy geçirip durandan däl-
de, eýsem soraglanýan adamyň hut özünden almak bolup durýar, 

 Häzirki ýagdaýa, şol sanda sorag geçirmegiň prosedurasyna we onuň maksadyna 
degişlilikde düşündiriş geçiriň, berilýän görkezmeleriň meýletinlik esasda 
bolmalydygyny we  soraglanýan şahsyň aklawjy bilen gepleşip bilýändigini düşündiriň, 

 Özüňiziň kimdigiňizi, näme wezipededigiňizi, we dörän ýagdaýa görä, şu işe 
degişlilikde bar bolan teňribäňiz dogrusynda hem, egerde ýerlikli bolsa, öň hem 
migrantlary/kontrabandajylary sorag edendigiňizi  aýdyň, düşündiriň. Gatnaşýan beýleki 
şahslaryň  bu işde tutýan ornuny düşündiriň.  

 
Görkezmeleri almak. 
 

 Soraglanýan şahsa, onuň sözüni bölmezden görkezmelerini bermäge mümkinçilik beriň. 
Kä halatlarda muny «erkin ýatlatma» diýip atlandyrýarlar. Soraglanýan şahs beýanatyny 
doly edip gutarandan soň, ondan beren beýanatyny gaýtalamagy haýyş edip bolar, ýa 
bolmasa indi  käbir kemçilikleri düzeder ýaly, suratyň doly bolmagy üçin aýdylman 
galan zatlary eşitmek we käbir gaty bir laýyk gelmeýän ýerlerini anyklamak üçin 
goşmaça soraglar hem berip bolar. 

 
Sorag etmegiň tamamlanmagy. 
 

 Geçirilen soragyň netijelerini jemläň we goşmaça maglumat berer ýaly şahsa 
mümkinçilik beriň,  

 Oňa indiki edilmeli ädimler barasynda habar beriň. 
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Netijelere baha bermek. 
 

 Sorag geçirmek tamamlanandan soň onuň netijelerini hökman kesgitlemeli, ýagny 
goýulan maksat we wezipeler ýetildimi, şu geçirilen sorag netijesinde alynan täze 
maglumat geçirilýän derňew işiniň darňyna  täsir edýärmi we umuman sorag işi nähili 
geçdi- ňulary anyk keshitlemeli.  

 
Adam söwdasynyň pidalaryny sorag etmek  
 
Güman edilýän zyýan çekenleriň/şaýatlaryň sorag edilmegi derňew işiniň barşynda ähmiýeti uly 
bolan tapgyr bolup durýar. Dürli ýurtlarda «zyýan çeken» we «şaýat» adalgalary dürli mana eýe 
bolup biler. Ýurisdiksiýalaryň birnäçesinde şahs «zyýan çeken» diýip diňe kazyýet we 
administratiw  işine garamaklygyň netijesinde ekrar edilýär, we şeýle bolan ýagdaýlarda adamyň 
resmi taýdan«zyýan çekenligini» boýun almagy onuň birgiden ýeňillikler we gorag çäreleri bilen 
üpjün edilmegini aňladýar.43 ВÝurisdiksiýalaryň ýene birnäçesinde «zyýan çeken» düşünjesi has 
umumy mana eýe we kazyýet üsti bilen ýa bolmasa administrati iş üsti bilen haýsy-da bolsa kararyň 
alynmagyny talap etmeýär.44 Edeil şeýle hem ýurisdiksiýalaryň käbirinde şaýat diýip kazyýetde 
görkezmelerini berýän adama diýýilýär, başga ýurisdiksiýalarda bolsa bu adalga jenaýata 
degişlilikde görkezmeleri bar bolan şahslara degişlilikde ulanylýar.45  
 
Sişiň ýurduňyzyň kanunçylygynda ulanylýan adalagalaryň nähili bolsa-da, şu gollanmany şaýatlar 
hökmünde sorag geçirmek zerurlygy çykan adam söwdasynyň güman edilýän obýektleriniň düşen 
her bir ýagdaýynda  ulanyp bolar.46  
 
Aşakda getirilýän indiki setirlerde adam söwdasynyň pidalaryny sorag etmegiň esasy usullaryna we 
we onuň barşynda peýda bolýan kynçylyklara seredilip geçiler. Adam söwdasynyň pidalaryny sorag 
etmek hukuk goraýjy edaralar üçin öwrenişen işi bolmazlygymümkin we kä halatlarda olarda 
pidalaryň berýän görkezmelerine şübhe hem döräp biler, hususan hem, eger berilýän şol 
görkezmeler deň gemeýän, çapraz bolup görünýän bolsa. Şonuň üçin pidalar hakykaty aýdyp 
durkalar şol görkezmeleriň näme sebäpden beýle çapraz gelýändigine polisiýanyň işgärleriniň  
düşünmegi uly ähmiýete eýedir.  
 
Herniçiksi bolsa hem sorag geçirilip duran mahalynda, aýratyn hem Adam söwdasynyň pidalary  
sorag edilýän wagty hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň duýgydaşlyk bildirmäge taýarlyk 
derejesi has pes bolsa-da, diňe şeýle çemeleşme iň gowy netijeleriň alynmagyny üpjün etjekdigini 
belläp geçmek gerek. Diňe haçanda zyýan çekenler polisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmäge psihologiýa 
taýdan özlerini ynamly duýsalar olar şeýle hyzmatdaşlyk etmäge razylygyny bererler. Ýöne  
pidanyň özüni psihologiýa taýdan ynamly duýmagyna mümkinçilik bermek onuň diýeni bilen 
gitmeli diýmek däldir. Bu diňe sadaja zyýan çekenlere salykatly we duýgudaşlykly garamagy 
aňladýar, bu bolsa öz gezeginde  polisiýa öz işini has netijeli  ýerine ýetirmäge  we maglumatyň uly 
mukdaryny almaga ýardam etjekdigini we zyýan çekenleriň şaýat hökmünde adalatlyk edaralary 
bilen  hyzmatdaşlyk etmäge taýar bolmagyny üpjün etjekdigini aňladýar. 
 
Aňrybaş diýenimizde adam söwdasynyň pidalaryny sorag etmek işi şu maksat üçin ýörite taýýarlyk 
geçen, tälim alan adamlar tarapyndan amala aşyrylmaly. Adatça şular ýaly hünärmenler gurluş 
                                                        
43 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy we 
ASGGI -BMG. (2009). Adam söwdasyna garşy göreş boýunça jenaýat adalatlylygy pudagynda işleýän hünärmenler 
üçin gollanma,8-nji modul: Adam söwdasynyň şaýat bolmagy ähtimal pidalaryny sorag etmek. Aşakdaky salgyda 
elýeterlidir: www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
44 Şol bir ýerde. 
45 Şol bir ýerde. 
46 Şol bir ýerde. 
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bölümlerinde bolup, olar  seks sebäpli amala aşyrylan jenaýatlaryň maşgalalardaky we çagalara 
degişlilikdäki zulumlykly hereketleri derňemek bilen meşgullanýarlar.47 Aslynda adam söwdasy 
degişli  jenaýatlaryň derňew işleri ýaly köp goldaw talap edýän derňew işleri az-az bolsa gerek.                
Bu ýerde, elbetde, hyzmatlar toplumynyüpjün etmek zerurlygy ýüze çykmagy mümkin, şol sanda 
ýerleşdirmek, lukmançylyk kömegini bermek, gerek maslahatlaryny ýetirmek, dilmaçyň 
hyzmatlaryny üpjün etmek, egin-eşik we azyk harytlary bilen üpjün etmek, şeýle hem  gelip çykýan 
ýurduna gaýtaryp bermek aladasyny etmek. Şu agzalan hyzmatlaryň hemmesi baryp taýýarlyk 
görülýän tapgyrda göz astyna alynmaly we şol güman edilýän zyýan çekeni sorag etmegi nazarda 
tutan  wagtyňyz onuň bilen aragatnaşyga giren ilkinji pursatyňyzdan başlap ýetirilip başlanmaly. Bu 
hyzmatlaryň hiç birisini geçirilmegi nazarda tutulýan soragyň ýa- da soraglaryň birgideniniň  
tamam bolmagyndan soň geçirmeklige goýmaly däldir. Şular ýaly goldawy üpjün edäýmek aňsat 
däl we şonuň üçin ony näçe ir başlasaňyz, şonça-da gow. Hyzmatdaşlyk etmeklige taýýarlyk we 
ynam diňe siz tarapdan şular ýaly goldawy etmek ugrunda iň bolmabda birnäçe ädim edilende we 
zyýan çekene bu zatlaryň hut onuň üçin edilýändigi barasynda habar berilende döräp biler. Şaýat 
tarapyndan hyzmatdaşlyk bolmazdan we onuň görkezmesidir beýanaty bolmazdan siziň başlan 
işiňizi soňuna çenli alyp batmagyňyz gümana. Özem işi derňemek üçin size diňe zyýan çekeniň 
görkezmeleri ýeterlikdir diýip pikir etmek maslahat berilmeýär. Size aýdyljak ähli zady 
başaryldygyndan ýokary derejede tassyklamaly we size almagy başartjak başga-da deliller we 
görkezmeler bilen üstüni doldurmak geren bolar.48 
 
Adam söwdasynyň pidalaryny sorag edeniňizde olaryň hak-hukuklaryna, olaryň çözgüdine we 
özbaşdaklygyna sarpa goýmak gerek. Adam söwdasynyň pidalarynyň düşen aşa çylşyrymly 
ýagdaýyny hasaba almak bilen köplen olaryň hukuklarynyň goragyny üpjün etmek kyn bir                 
mesele bolup durýar. Birinjiden, derňew işlerini alyp barýan sülçüler zyýan çekenler bilen iş 
salyşýandygyna  hemişe ynamly garanoklar. Ýeterlik düşnükli sebäplere görä zyýan çeken aşa 
tulgunyp biler we häkimiýetler bilen hyzmatdaşlyk etmäge ýykgyn etmezligi mümkin. Emma   
köplenç halatlarda sülçiler üçin gündelik esasda diýlen ýaly edýän işi bolup duran özleri üçin 
ýönekeýje derňew geçirmek iş zyýan çeken üçin hakykat ýüzünde janyna uly howp bolup 
abanmagy mümkin. 
 
Sorag geçirmeklige girişmezden öň onuň meýilnamasyny düzüň. Adam söwdasynyň pidalaryny 
sorag etmek çylşyrymly bir prosedura bolup durýar. Munuň sebäbi-de adam söwdasynyň özüne 
mahsus aýratynlyklary, bu jenaýat bilen bagly adamlaryň we ýerleriň sany we munuň netijesinde 
şaýatyň ýiktimizasiýasy(pida öwrülme) howpy. 49  ВZyýan çeken çagalary sorag etmeli bolan 
ýagdaýlarda, geçirilmeli soraga taýýarlyk görmek işi çaga barasyndan has öňünden maglumat 
toplamagy öz içine alýar. Şulan ýaly maglumaty çaganyň özünden hem alyp bolar. Ýöne şu anyk 
ýagdaýda ony öňünden geçirilen resmi bolmadyk söhbetdeşligiň barşynda diňe şol çaganyň 
terjimehalyna degişli maglumaty çaganyň özünden alyp bolar. Şular ýaly maglumat alynanda, ol 
polisiýanyň işgärine  bu çaga üçin diňe jenaýat agtaryş işinde gerek bolan şertleri döretmekde däl-
de, eýsem resmi taýdan geçiriljek soragda özara düşünmekligi ýola goýmakda-da ýardam bolar. 
Mundan başga-da, derňelýän jenaýatyň elementleriniňhiç birisini galdyrmazlyk üçin beriljek 
soraglary öňünden taýýarlamak zerurdyr. Şeýle hem sorag ediiji çagany goramak üçin nähili çäreler 
kabul ediljekdigini ýa-da eýýäm kabul edilenligini, we çaganyň gelejegine degişli çaganyň islendik 
soraglaryna jogap berip biler ýaly ýakyn gelejekde nähili çäreler meýilleşdirilýänligini 
anyklamaly50. Çaganyň öz geljegine degişli soraglarynyň islendigine jogap bermegi başarar ýaly, 
derňew geçiriji çaganyň goragyny üpjün etmek boýunça çäreleriň haýsylarynyň görüljekdigini we 

                                                        
47 Şol bir ýerde. 
48 Şol bir ýerde. 
49 Şol bir ýerde. 
50 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Aşakdaky saýtda 
elýeterlidir: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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eýýäm görülendigini we haýsylarynyň ýakyn geljekde giçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini 
anyklamalydyr. 
 
Sorag geçirilýän mahalynda minimal standartlaryň aşakda getirilýänler berjaý edilmelidir:   
 
Sorag geçirilýän mahalynda berjaý edilmeli minimal standartlar. 
 

 Geçirilmegi nazarda tutulýan sorag işiniň prosedurasy barasynda we onuň  netijeleri 
barasynda  adam söwdasynyň güman edilýän pidasyna maglumat beriň; 

 Berýän maglumatyňyzy düşnükli, anyk , güman  edilýän pidanyň ene dilinde beýan ediň; 
 Sorag geçirilip duran mahalynda tejribeli dilmaçlaryň bolmagy hökmandyr; 
 Adamyň şahsy durmuşyna degişli soraglary, mysal üçin, onuň jynsy gatnaşyklary  we 

jelepçilik bilen meşgullanmagy dogrusyndaky soraglary bermekden saklanmalydyr; 
 Diňe adam söwdasy jenaýatyny düzüji anyk elementler bar bolan ýagdaýynda adamy 

adam söwdasynyň  pidasy hökmünde  kesgitlemek bolar; 
 Adam  söwdasynyň  pidalarynyň ynjyklylyk ýagdaýyny we çeken horluklarynyň, 

näsaglygynyň netijelerini, şol sanda alan sikesleri sebäpli düşen  stressli, göwniçökgünlik 
ýagdaýyny  hasaba almak bilen, olara berilen soraglara jogap berer ýaly ýeterlik wagt 
beriň .    

 
Çeşmesi: ÝHHG (2004). Adam söwdasynyň pidalarynyň hukuklaryny goramak ugrundaky tagallalaryny 
birikdirip - milli derejede adam söwdasynyň pidalarynyň başga edaralara ugradylmagynyň mehanizmleri: 
Praktiki gollanma .  Warşawa: ÝHHG – ASGGI. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/05/2903_en.pdf ). 
 

 
Çaga-pidalar 
 
Adam söwdasynyň pidalaryna öwrülen çagalar özlerine degişlilikde başlaryndan geçen zulumlykly 
gatnaşygyň netijesinde ejir çekýärler. Zulumlykly  gatnaşygyň görnüşleriniň arasynda zorlamak, 
urup-ýençmek, şeýle hem özleriniň dürli-dürli şahsy mümkinçiliklerini kanagatlandyrmakdan 
mahrum etmek ýaly görnüşleri bar. Şu zulumlukly gatnaşygyň netijesinde olar alan şikeslerinden 
soň saglyklarynda peýda bolýan näsazlyklardan ýa-da  şol psihologiki şikese görkezýän başga-da 
stress reaksiýalaryndan ejir çekip bilerler. Olaryň özlerini alyp barşy şeýle derejede üýtgäp biler, 
hatda olar berilen soraglara öz ýaşyndaky adamlaryň jogap berişi ýaly jogap hem berip bilmeýärler. 
Olar özlerine degişlilikde görkezilen şol zulumlukly gatnaşygy asla özlerine degişlilikde däl-de, 
eýsem başga bir adamda bolup geçen ýaly edip özlerini alyp baryp bilerler we hatda nirede 
bolandyklaryny we asla näme bolup geçendigini ýatlaryna salyp bilmän hem bilerler we birhili 
biperwaý, ýa bolmasa  doňan ýaly bolup görünerler, ýakymsyz ýatlamalaryň birdenkä yzysüre 
peýda bolmagy netijesinde özlerini erbet duýup we hetden aşa bozukluk ýagdaýa düşüp bilerler, 
özüne şeýle zulumlary görkezen adama joşgunly baglylyk duýar we ony goramaga synanyşar, 
gorky peýda bolar.51 
 
Juwan ýaşdaky pida  özüniň adam söwdasynyň jisimine öwrülendigini boýun almazlygy, gaýta bu 
fakty ret etmegi mümkin, ýa bolmasa yzygiderli baglylykda bolan maglumaty bermäge ýagdaýy 
hem bolmaz, gaýta tersine  biri-birinden üzňe ýa biri-birine çapraz gelýän görkezmeler bermegi 
mümkin .  
 

                                                        
51 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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Hukuk  goraýjy edaralar tarapyndan adam söwdasynyň  juwan pidalaryna  görkezme bereni üçin 
nähili-de bolsa höweslendirmeler mysal üçin ýaşy uly pidalara hödürlenýän ýaşaýyş ýerleri, 
hödürlemek maslahat berilmeýär. Günä yglan edýän hökümi çykarmak maksadyna ýetmek üçin 
çaganyň howpsuzlygy  howp  astyna goýulmalydäldir.52  
 
Adam söwdasynyň juwan pidasyny sorag edip başlamaga girişmezden öň hukuk goraýjy edaralaryň 
işgäri  çaganyň bolaýmagy ähtimal (potensial) şaýat bolup durýandygyny, ýa-da  durmaýandygyny 
anyklamaly we umuma adam söwdasyny amala aşyrýanlara garşy  ähmiýetli görkezmeleri berip 
biljekdigine ýa-da bilmejekdigine gözüni ýetirmeli.  Şol bir wagtyň özünde çagalaryň iň gowy 
bähbitlerini goramagyň üpjün edilmegi elmydama birinji orunda goýulmalydyr. Bu bolsa, mysal 
üçin, çaganyň iň gowy bähbitleri hökmünde onuň öz dogduk ýurduna gaýtarylyp berilmegini  ýa-da 
haýal etmän maşgalasy bilen täzeden birikmegini hem aňladyp biler . 
 
 
Sorag geçirmek mümkinçiligi bar ýagdaýlarynda, ony ýeterlik taýýarlygy bar bolan işgärler 
geçirmelidirler. Soragyň barşynda çaga ýardam berip durjak şahsyň hem bolmagyny üpjün etmek 
boýunça çäreleri görmeli. Çaganyň hossary şeýle şahs bolup biler, ýöre eger-de ol şol çaganyň 
başyndan geçiren zulumlykly aragatnaşyga baş goşanlykda sübheli hasaplanmaýan bolsa. Eger 
ýagdaý şeýle çyksa, onda şol çaga boşadylan günden başlap oňa degişlilikde iş alyp baran durmuş 
üpjünçilik işgäri ýa-da hünärmeni şeýle şahsyň ornuny tutup biler. Çaganyň kanuny hossary 
bellenilmeli, eger şeýle mümkinçilik bar bolsa. Mundan başga hem, eger çaga daşary ýurduň raýaty 
bolup durýan bolsa we ol ýerli dilde gepläp bilmeýän bolsa, onda dilden terjimäni üpjün edip durar 
ýaly dilmajyň/terjimeçiniň hem aladasyny etmeli. Şaýatlaryň we terjimeçiniň jynsynyň hem 
ähmiýeti bardyr. Erkek kişi tarapyndan seksuakwe/ýa bolmasa fiziki zorluklara sezewar edilen  
çaganyň aýal maşgalanyň gatnaşmagynda özüni howpsyzrak duýmagy ähtimal. Emma, şeýle hem 
bolsa, kä halatlarda çagalar(şol sanda hem gyzlar) erkek adam bilen gepleşenlerini gowy görýärler. 
Belki-de erkek kişini umuman bir garaýjy hökmünde saýýanlygy sebäpli erkekler bilen gürrüňdeş 
bolmak çagalar üçin kä wagt aňsatrak bolýar. Hut şu jähtden hem çagalaryň soragyna aýal 
maşgalalary we erkek kişileri çekmek maslahat berilýär.  
 
Soraglaryň köp gezek geçirilmeginden el çekmeli. Eger mümkin bolsa, ony bir gezek, özem onuň 
taýýarlanmagyna ähli degişli edaralary gatnaşdyrmaly.  Aşa köp adamlary gatnaşdyrmak bilen  
çaganyň gorkuzylmazlygynyň öňüni alar ýaly çäreleri görmek gerek, ýöne beýleki tarapdan bolsa, 
çaganyň birnäçe gezek soraglara sezewar bolmazlygyny we telim gezek şol ýakymsuz ýatlamalara, 
ňzüne neneňsi edip zyşulumlykly daralandygyn barasyndaky ýatlamalara dolanyp gelmezliginiň 
hem çäresini görmegiň ähmiýeti bardyr. Soraga gatnaşýan şahslaryň hemmesi  öz etmeli işlerini 
gowy bilmeli. Galybersede, çaganyň ýaşyny, onuň kämilligini we akyl taýdan ösüşini hasaba almak 
bilen, elmydama söhbetdeşligiň sada dilinden peýdalanmaly. Munuň üçin bolsa çaga bilen oňa 
mahsus ösüşine laýyk gelýän oňa düşnükli bolan dilde gepleşmek gerek. Sorag işiniň baynda  şübhe 
bildirilýän jenaýatçy, ýa bolmasa onuň bilen bagly bolan şahsyň gatnaşmagyna hiç ýol bermeli 
däldir. Eger mümkinçilik bar bolsa, geçirilýän sorag wideo plýonkasyna, ýa –da iň bolmanda 
magnitofon kasetasyna (ýa bolmasa elektron enjamynyň başga görnüňine) ýazga alynmalydyr.Eger 
geçirilýän soragyň teswirnamasy el bilen bellige alynyp duran bolsa, onda onuň anyk ýerine 
ýetirilýändigine gözüňizi ýetiriň. Muny her bir soragdan soň çaga bilen birlikde ýazgyny barlap 
berjäý edip bilersiňiz.53 
 
Öňde baryňy tejribä laýyklykda açyk soraglaryň sanawyny öňünden taýýarlamak maslahat berilýär. 
Olar wakanyň her bir parçasyna degişli we many mazmun taýdan baý bolmalydyr.  
 
                                                        
52 Şol bir ýerde. 
53 Şol bir ýerde. 
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 Sorag etmek üçin ýer 
 

Sorag geçirilmeli ýer kanun tarapyndan kesgitlenmeýän bolsa, uly ýaşly zyýan çekenleri sorag etmek dürli 
ýerlerde geçirilip biliner, emma sorag etmek zyýan çekeniň öýünde ýa-da onuň ýaşaýan ýerinde 
geçirilmeli däldir. Şahsy durmyşynyň el degrilmesizligini üpjün etmeklik umuman käbir derejede zyýan 
çekenleriň maşgala agzalarynyň we tanyşlarynyň göz öňünde at-abraýyny saklap galar ýaly netijeli çäre 
bolup durýar. 54    
 
Zyýan çeken çagalara bagly bolan  ýagdaýlaryň käbirlerinde soragyň geçirilýän ýeri çaganyň soraga jogap 
bermek ukybyna ymykly täsir edip biler. Iň aňrybaşy diälende, sorag geçirlýän ýer  çaganyň rahat 
bolmagyna päsgel bermeýän, oňa polisiýa işgärleri üçin oňaýly, çagany gyzyklandyrýan bolmaly we onda 
kiçi ýaşly çagalar üçin gurjaklar, reňklär ýaly ýörite suratly kytaplar we reňkli galamlar ýaly zatlar, has 
ulyrak ýaşly çagalar üçin bolsa iwarlary göwnüňi göteriji reňklerde bolan bir ýer bolmaly. Mundan başga 
hem bu ýer ýapy we asudaly bir binada ýerleşmeli. Eger polisiýanyň binasynda sorag geçirmäge ýarajak 
bir ýer bolmasa, onda çaganyň idegini  üpjün etmek boýunça haýsy-da bolsa bir edara bilen soragy onuň 
otaglarynyň birinde geçirmen boýunça ylalaşmak gerek. Eger bu otagda sorag işiniň gidişine daşynda 
oturyp, gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän bir tarapy dury aý we wideo ýazgy eder ýaly ulgam bar 
bolsa, onda bu geçiriljek derňew işiniň hilini has hem gowylaşdyrar.55 
 
Soragyň geçirilmeli ýeri saýlanyp alynanda aşakdaky pursatlary hasaba almak gerek:   
 
Soragyň geçirilmeli ýeri saýlananda  üns berilmeli oý-pikirler:  
 

 Soragy nirede geçirilmeli?  
 Şaýat soragy geçirýän şahs üçin tanyş, özi üçin bolsa nätanyş ýere gelmelimikä, ýa-da 

soragyň geçirilmeli ýeri şaýada tanyş bolup, şaýat özüni rahat duýjak bir ýerde 
geçirilsemikä? 

 Zyýan çeken/şaýat  özüni  stresli ýagdaýda duýarmyka, eger sorag oňa tanyş bolmadyk bir 
ýerde geçirilse? 

 Eger sorag  şaýada tanyş bir ýerde geçirilse, bu fakt onuň berjek görkezmelerine oňaýsyz 
täsirini ýetirermikä? 

 Şu gürrüňi gidýän ýerde gerek bolan ýardamy (mysal üçin dilmaçlary, lukmanlary we 
ş.m.) üpjün edip bolarmyka ? Bu hususan hem agyr psihologik  şikesi, horluklary 
başyndan geçiren zyýan çekenlere degişli işler üçin uly ähmiýete eýedir. 

 Gürrüňi gidýän şu ýer ygtybarlymy we arassamy, hiç hili päsgelçilik döretmez ýaly, ýa 
bolmasa üns sowulmaz ýaly gerek şertler döredilenmi, bu ýerden sorag edilýän adamy 
görüp ýada onuň diýenlerini eşidip bolmaýarmyka? 

 Gerek bolan ähli desgalardyr enjamlar işleýärmikä we gerek bolan «sarp edijilik serişdeler 
barmyka», mysal üçin, geçiriljek soragyň teswirnamasyny ýazga alar ýaly kassetalar we 
resmikagyzlar (blanklar)? 

 

Çeşmesi: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy 
göreş edarasy we ASGGI - BMG. (2009). Adam söwdasyna garşy göreş boýunça jenaýat adalatlylygy 
pudagynda işleýän hünärmenler üçin gollanma,8-nji modull: Adam söwdasynyň şaýat bolmagy ähtimal 
pidalaryny sorag etmek. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 

                                                        
54 Migrasiýa syýasatyny işläp düzmek boýunça  Halkara Merkez. (2006). Hukuk goraýjy edaralaryň öň hatarda 
durýan işgärleri üçin  Adam söwdasyna garşy göreş boýunça tälim beriji okuw.  Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-
Background-Rea.1853.0.html. 
55 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Aşakdaky saýtda 
elýeterlidir:  http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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 Sorag etmek üçin zerur gerek bolan ukyplar. 
 

Aşakda adam söwdasynyň pidalaryny sorag edýän şahslara eýe bolmak maslahat berilýän käbir 
goşmaça ukyplar sanalyp geçilendir.  Hukuk  goraýjy edaralaryň soragy geçirjek işgärleri saýlanylyp 
alynanda şolar ýaly adamlara geregi çykjak adamlara aşakdaky sanaw soragy geçirmek üçin gerek 
işgärleri jemlemekde size  kömek bolar: 
 
 
Pida-şaýatlary sorag etmekde gerek bolan goşmaça ukyplar. 
 

 Sorag bermek ukyplary (birinji nobatda  jikme-jik soragy däl-de, eýsem soragy geçirmek 
üçin gerek ukyplarynyň barlygy); 

 Işjeň (aktiw) diňlemek ukyplary; 
 Syn etmek ukyplary: soraglanýanyň stressini, gorkusyny, aladasyny we ş.m. aňmagy  we 

olara dogry reaksiýa bildirmegi başarmak ukyby; 
 Zyýan çeken bilen aragatnaşygy (kontakty) ýola goýmak  we şol bir wagtda  hünäriň 

hakyky eýesi bolup galmak (mysal üçin, duýgydaşlyk bildirmek, ýetirilen zyýanyň 
bardygyny ykrar etmek, çydamlylyk görkezmek we ş.m.) ukyby ; 

 Ýazgarmazlyk, günälemezlik ukyby (mysal üçin,  ilatyň haýsy-da bolsa bir gatlagyna, 
migrantlara, seksual hyzmatlar pudaghynyň işgärlerine, gelin-gyzlara, erkek kişilere 
degişlilikde ýalan düşünjelere eýermezlik); 

 Zyýan çekeni utanar ýaly zadyň ýokdugyny, özüni günäli hasaplar ýaly zadyň ýokduguny 
we ş.m.ynandyrmak; 

 Dürli-dürli däp dessurlar barasynda ýeterlik bilim-düşünjeli bolmak, çünki bu dürli-dürli 
medeniýetleriň wekilleri bolan adamlar bilen iş salyşmagyňyzy aňsatlaşdyrar; 

 Adamyň psihikasyna iň ýokary derejede oňaýsyz täsirini ýetirýän jenaýatlar bilen iş 
salyňmag psihologiki taýdan taýýarlykly bolmak; 

 Soraglar berilende hünärmençilik we ynsan duýgydaşlygy arasynda deň agramlylygy 
saklamagy başarmak; 

 Aşa çylşyrymly, şeýle hem žargon we jenaýatçylykly sözleri ulanmakdan saklanmsgy 
başarmak; 

 Pida ýilen fiziki  aragatnaşyga (kontakta) girmekden saklanyň, hatda iň gowy niýetler bilen 
hem bolsa. 

 
Çeşmesi: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy 
göreş edarasy we ASGGI- BMG. (2009). Adam söwdasyna garşy göreş boýunça jenaýat adalatlylygy 
pudagynda işleýän hünärmenler üçin gollanma,8-nji modul: Adam söwdasynyň şaýat bolmagy ähtimal 
pidalaryny sorag etmek. Aşakdaky salgyda elýeterlidir: www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
 

 
 
Bikanun getirilen migrantlaryň sorag edilmegi. 
 
Derňew işleriň aglaba köpüsiniň barşynda şaýatlaryhyzmatdaşlyk etmeklige yrmak aňsat iş däldir. 
Bikanun getirilen migrantlara degişlilikde hem edil şeýle ýagdaý. Şaýatlaryň, şol sanda bikanun 
getirilen migrantlaryň dürli-dürli sebäplere görä aşa gorkyny başyndan geçirýän bolmaklary 
mümkin. Mysal üçin,  belki-de olaryň özüne, ýa bolmasa olaryň  öýünde galan maşgala 
agzalarynyň fiziki howpsuzlygyna howp salynýan bolmagy mümkin, onyň jenaýata baş goşanlykda 
günäli hasaplanmakdan, ýa bolmasa  gelen ýürtlaryna  dolanyp barmaga gorkulary bar bolmagy 
mümkin. Hyzmatdaşlygy sazlamak üçin gerek bolan ynamy döretmek üçin migrant bilen 
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ynsanperwerlikli gatnaşygyňyzy görkeziň we oňa kabul edýän ýurduň hukuk goraýjy edaralary 
tarapyndan goragyň üpjün edilmegini güwä geçýändigiňizi bildiriň. Şaýatlary hyzmatdaşlyk eder 
ýaly we zerur bolan görkezmeleri berer ýaly yrmagyň birnäçe usullary bar.   
 
Mysal üçin, polisiýa aşakdaky usullary ulanyp biler: 
 

 şaýat bolup durýan, bikanun getirilen migrantlara ýurtda galmaga (wagtlaýyn ýa-da 
hemişelik esasda) rugsat bermeklerini haýyşt edip migrasiýa guluklaryna ýüz tutmak.   

 bikanun getirilen we ýurtdan çykarylan migrantyň öz dogduk ýurdynda bolup,  
görkezme berip bilmegi üçin wideokonferensiýa guramak (degişli enjamlar bar bolan 
ýagdaýynda);   

 bikanun getirilen migrantlaryň doly düşünip, herket edýändigine gös ýetirmek, şeýle 
hem şaýatlary sorag etmek we olardan görkezme almak işiniň bolmalysy ýaly 
geçirilýändigine kazylarda ynam döretmek maksady bilen (öňünden hukuk kömegi bilen 
üpjün edilen adamyň beren görkezmeleri, başga ýagdaýlarda alynan görkezmelerden 
başgaça bolup görünmegi mümkin) sorag geçirilmezden olara ýuridiki (hukuk 
meseleleri boýunça) maslahat bermek; 

 bikanun getirilen migrantlaryň  beren görkezmeleriniň başga ýollar bilen alynan, mysal 
üçin telefon gepleşikleriniň diňlenmegi arkaly toplanan maglumatlar bilen ýa-da beýleki 
şaýatlaryň beren görkezmeleri bilen tassyklanmaklary;   

 şaýatlary sorag etmegiň audio-ýa-da wideo ýazgylary;    
 kanun esasynda rugsat berilen ýerinde şaýady resmi taýdan goramak mümkinçiligine 

seretmek gerek, bu bolsa öz gezeginde onuň gorap saklanmagyny üpjin etmegi göz 
öňünde tutmagy mümkin.    

 
Geçirilýän soragyň ýazga alynşy 

 
Adam söwdasy bilen baglylygy bar diýlip güman edilen ýagdaýlarda ýazmaça görnüşde 
hasabatlaryň taýýarlanmagy aýratyn ähmiýete eýedir.  Ber gözegçilik astyna düşen adamlaryň 
ekspluatasiýa sezewar edilen ýerleri şekillendirilýän/bolaýmagy mümkin diýlip güman edilýän 
pidalar bilen adam  söwdasyny amala aşyrýanlar, ýa bolmasa maglumat berijileriň (informatorlaryň) 
arasynda bolup geçen gepleşikleriň ýazgylary öz içine alýan takyk we many-mazmuna baý 
hasabatlar derňewiň indiki tapgyrlarynda uly ähmiýete eýe bolup bilerler. Bar bolan operatiw 
maglumatlaryň göwrümine baglylykda hasabatlaryň dürli-dürli  görnüşlerinden peýdalanyp bolar:   

 
Hasabata goşulmaly maglumat: 

 
 Söwdanyň ýa-da ekspluatasiýanyň görnüşi – seksual ekspluatasiýa , zähmet ekspluatasiýa , 

içki organlaryň söwdasy we ş. m.;    
 Seredilýän işde atlary tutulyp geçilýän ýurtlar;  
 Şübhe bildirilýänleriň ýa-da pidalaryň hersiniň daşky sypatlarynyň doly we jikme-jik 

suratlandyrylşy, terjimehaly we jenaýatçylyk bilen bagly geçmişi;   
 Belli bolan salgylaryň ählisi barasynda doly maglumat;   
 Belli bolan ulag serişdeleriniň we ulanylan ulag serişdeleriniň beýleki görnüşleriniň ählisi 

barasynda doly maglumat;   
 Işde ady tutulýan aragatnaşyk serişdeleriniň ählisi barasynda doly maglumat; 
 Işde ady tutulýan ýol resminamalarynyň ýa-da şahsyýetiň kimligini tassyklaýan 

resminamalaryň ählisi barasynda doly maglumat;  
 Işde ady tutulýan ugurlaryň (marşrutlaryň) we gatnaw üçin ulanylan ukag serişdeleriniň 

ählisi barasynda doly maglumat;   
 Işde ady tutulýan maliýe maglumatlaryň ählisi barasynda doly maglumat; 
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 Adam söwdasyny amala aşyrýanlaryň jenaýaty etmekde ulanýan  usuly barasynda doly 
maglumat;  

 Islendik beýleki peýdaly maglumaty erkin görnüşde beýan etmek;    
 Şu maglumaty beren işgär ýa-da bölüm, we onuň bilen habarlaşar ýaly aragatnaşyk  

maglumaty. 
 
Çeşmesi: Migrasiýa syýasatyny işläp düzmek boýunça  Halkara Merkez. (2006). Hukuk goraýjy edaralaryň 
öň hatarda durýan işgärleri üçin  Adam söwdasyna garşy göreş boýunça tälim beriji okuw. Aşakdaky 
saýtda elýeterlidir: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-
Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html 

 
 Şübhe bildirilýän/günälenýän adamlary jikme-jik sorag etmek. 
 
 Kazyýet üsti bilen yzarlamalar üçin ulanyljak maglumatyň dogry-düzüw toplanmagyny üpjün etmek 
maksady bilen polisiýa adam söwdasynyň amala aşyrylmagynda we migrantlaryň bikanun 
getirilmeginde şübhe bildirilýän şahslaryň sogagyny we jikme-jik soragyny pugta 
meýilleşdirmelidir. Soragyň barşynda ilkinji nobatda jenaýaty edeniň kämillik ýaşyna 
ýetendigini, ýa-da ýetmändigini anyklamak gerek. Egerde düzgün bozujy çaga bolsa, onda oňa 
kämil ýaşyna ýetmedik kanun bozujylara degişli kada-düzgünlerine laýyklykda  garamak  gerek. 
 
Indiki bölümde jikme-jik soragyň maksatlary we onuň geçirilmegine degişli köpsanly çemeleşmeler, 
şeýle hem  oş tussag astyna almaklyk barasynda durulyp geçiler. 
 
Jikme-jik soragy geçirmegiň maksady 
 
Hukuk  goraýjy edaralaryň işgärleri adam  söwdasynyň amala aşyrylşynyň/ migrantlaryň bikanun 
getirilşiniň hemme aspektleri  we  olaryň aýry-aýry parçasyny ýüze çykarmakda gerek boljak olar 
bilen bagly çäreler barasynda anyk maglumatyň toplanmagyny üpjün etmelidirler. Bu olaryň 
ugraýan we baryp düşýän ýerlerinde başaryldygyndan  köp aragatnaşyk ýagdaýlaryny (kontaktlary), 
çeşmeleri we şaýatlary ýüze çykarmak üçin, şeýle hem adam  söwdasynyň pidalarynyň / bikanun 
getirilen migrantlaryň daşalma marşrutlaryny we usullaryny  anyklamakda zerurdyr. 56  Mundan 
başga-da, geçirilen jikme-jik soragyň netijesinde adam söwdasy we migrantlaryň bikanun 
getirilmegi bilen meşgullanýan şahslar tarapyndan ulanylýan usullaryň we tärleriň üsti açylmagy 
mümkin. Bu bolsa adam  söwdasynyň amala aşyrýanlaryň/ migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
meşgullanýanlaryň eden jenaýatlarynyň usullaryny derňemekde we jenaýatçylaryň jenaýatçylykly 
geçmişini anyklamakda mümkinçilik döreder. Jenaýatçylaryň geçmişiniöwrenmek adam 
söwdasynyň pidalary bolup biljek başga-da şahslary ýüze çykarmaga we   olara kömek bermek üçin 
olaryň ýerleşýän ýerini anyklamaga ýardam  berer. Şeýle hem bu zatlaryň hemmesi  adam  söwdasy 
bilen meşgullanýanlary şu jenaýata iterýän höweslendiriji aspektlerine düşünmäge, adam 
söwdasynyň/migrantlaryň bikanun getirilmeginiň maliýe aspektlerine göz ýetirmäge we, 
galybersede,  bar bolan ýagdaýynda jenaýatçylykly ýollar bilen gazanylan serişdeleriniň üstüni 
açmaga ähmiýetlidir. 57  Şol bir wagtyň özünde günäleýji permany çykarmak üçin kazyýet 
yzarlamalaryny  berjaý etmeklige gerek bolan  maglumat  jenaýatyň şular ýaly görnüşlerine ýol 
bermezlik boýunça  geçirilmeli çäreleriň meýilleşdirilmegi bilen bir wagtda  toplanýar . 
 
 
 

                                                        
56 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy. (2007). 
Standart operasion proseduralar (SOP):  Täjirçilik seksual ekspluatasiýa  maksady bilen amala aşyrylan  jenaýatlary 
derňemek barasynda. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
57 Şol bir ýerde. 
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Jikme-jik soragy geçirmegiň  tapgyrlary. 
 
 Adam söwdasyny amala aşyrmakda we migrantlaryň bikanun getirilmeginde şübhe bildirilýän, ýa-da 
günälenýän adamlaryň jikme-jik soragynyň geçirilşiniň  onuň barşynda toplanjak maglumata san taýdan 
we hil taýdan  aýgytly ähmiýete eýedir. Adam söwdasyny amala aşyrmakda şübhe bildirilýän şahslara 
degişlilikde geçirilýän jikme-jik soragy üç tapgyra bölmek bolar:  
(1) zatlary we resminamalary görmek üçin bermek;  
(2) sorag edilýäniň şahs barasynda we işiň ýagdaýy barasynda maglumat almak;   
(3) jikme-jik sorag.58     
 
Sorag edilýäne zatlaryň we resminamalaryň görkezilmegi amala aşyrylýan mahalynda hukuk  goraýjy 
edaralaryň işgäri şübhe bildirilýäni tussag astyna almaga sebäp bolan kanun bozmany  mälim etmeli we 
onuň tussag alynmagy we agtaryş işleriniň geçirilmegi barasyndaky teswirnamalary okap bermeli, şeýle 
hem gerek bolan hemme ýagdaýlarda günälenýäniň ilkinji  beren beýannamasyny ýazga almaly we 
delilleriň salynan, içi pully, ýa bolmasa başga görnüşli töleg serişdeli bukjalaryny açmaly.59  
 
Jikme-jik soragyň delillik stlary we resminamalary görkezmek  bilen bagly tapgyry tamamlanandan soň 
hukuk goraýjy edaranyň şu işi ýerine ýetiren işgäri şübhe bildirilýäniň özi we derňew işleri geçirilip 
duran jenaýatyň ýagdaýlary barasyndaky maglumata geçmeli. Soragyň bu tapgyrynda günälenýän öz 
terjimahalyna degişli maglumatlary we başga-da özi bilen bagly maglumaty, şol sanda gelip çykýan 
ýurdy (eger bu ýerde ulanmak mümkinligi bar bolsa ) barasynda, işleýän ýeri, näçeräk gazanç edýändigi 
(munuň uly ähmiýeti bar, çünki wagtyň geçmegi bilen onuň belkide jenaýatly ýollar bilen gazanan  
maly-mülki barasynda  düşündiriş almaly hem bolar),  başga bir ýere göçüp gitmegi we häzirki ýaşaýan 
ýeri,  özüniň pida(pidalar) bilen aragatnaşygy, şol sanda nähili we haçan tanyşandyklary, şeýle hem pida 
(pidalar) bilen özara gatnaşyklary, özüniň agentlik, (edara), ýaşyryn duşuşyk öýi, bordel (jelephana) we 
ş.m. bilen aragatnaşygy dogrusynda maglumat bermeli. 60  Şübhe bildirilýänlere olaryň 
günälenilýändigine degişlilikde berilen soraglara jogap bermäge mümkinçilik bermeli, ýöne  olaryň hiç 
bir zat diýmän oturmaga hem hukugy bar.  
 
«Jikme-jik sorag etmegiň » tapgyry: şühe bildirilýäniň jenaýata gatnaşygynyň bardygyny subut etmekde 
we onuň öňki beren görkezmelerini goşmaça tassyknama almakda polisiýa maddy subutnamalardan 
peýdalanyp bilýär.61   
  
Hukuk  goraýjy edaralaryň işgäri jikme-jik soragyň birinji we ikinji tapgyrlarynyň arasynda şübhe 
bildirilýäniň edýän hereketlerine we özüni alyp barşyna  syn eder ýaly, şeýle hem şol wagta çenli toplan 
maglumatyna baha bermek üçin ara salym salmalydyr. 
 
Şeýle hem hukuk  goraýjy edaralaryň işgärleri şu mümkinçilikden  ähmiýetli goşmaça maglumaty alar 
ýaly sorag geçirmekde ulanýan başarnygyna hem düzedişler girizer ýaly peýdalanmaly. 62 Soragyň iň 
soňky tapgyrynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri öz soraglaryny ýüz beren janaýatly ahwalatyň 
jikme-jiklerini öwrenmek ugrunda jan etmeli we berjek soraglaryny özlerinde bar bolan maddy 
subutnamalara esaslanyp, hut şoňa laýyk edip taýýarlamalydyrlar we subut ediji binýadda bar bolan 
kemçilikleri, boşluklary, hususan hem kazyýet yzarlamalaryna kömek bermek  nukdaýnazaryndan, 
aradan aýyrmaly.  
                                                        
58 Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş Maksatnamasy. (2003). Iň gowy tejribeler: Adam söwdasyna garşy göreş 
alyp barmak meseleleri boýunça hukuk goraýjylaryň gollanmasy.  Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/user_manual/manual/section-
06/page51.html 
59 Şol bir ýerde.  
60 Şol bir ýerde. 
61 Şol bir ýerde. 
62 Şol bir ýerde. 
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Şuňa mümkinçilik tapylan her bir ýagdaýda bar bolan subutnamalardyr delilleri şübhe bildirilýän 
şahsa görkezmeli, şeýle hem  oňa öz düşündirişini eder ýaly wagt bermeli.63Aýratyn hem soraglara 
jogap berme tärine üns  bermeli, hususan hem şübhe bildirilýän şahs berilen soraga ikiuçly jogap 
berýän bolsa, ýa bolmasa ol öň geçirilen soragda özüniň beren görkezmelerine ters, laýyk gelmeýän 
jogap berse. Şol bir wagtyň özünde  şol bir soraglary berip durmak maslahat berilýär, ýöne her 
gezek ony başgaçarak  görnüşde bermeli, ýagny şeýle edip, berilýän görkezmeleriň hakykatdan hem 
anyk we hakykata laýykdygyny anyklamak başardýar. Onsoňam, geçirilen soragyň tapgyrlarynyň 
üçüsiniň hem barşynda şübhe bildirilýäniň beren jogaplaryna baha bermekde audio-wideo 
ýazgylardan peýdalanmak mümkinçiligine ykjam seretmeli, çünki bu kazyýet işine garalanda wajyp 
bir subutnama bolup hyzmat edip biler.64 
 
Aşakda şübhe bildirilýäniň soragy geçirilende  hasaba alyp boljak goşmaça oý-pikirler getirilýär: 
 
Jikme-jik sorag geçirilende hasaba alynmaly goşmaça oý-pikirler: 
 

 Jenaýatçylykly halkanyň  mümkin bölejiklerini  we  jenaýatçylykly ahwalatyň ýetmeýän 
parçalaryny (elementlerini) tapyp ýerinde goýmak üçin hukuk  goraýjy edaralaryň 
başgalary bilen aragatnaşyga giriň; 

 Eger şübhe bildirilýän daşary ýurdyň raýaty bolsa, onda serhet we immigrasiýa gulluklary 
bilen aragatnaşyga giriň; 

 Eger adam  söwdasynyň amala aşyrylmagynda esasy maksat  mejbury zähmet bolsa, onda 
zähmet ministrligi bilen aragatnaşyga giriň; 

 Jikme-jik soragy geçirmek üçin  ylmy-tehniki serişdelerden( ýagny poligrafda 
barlamakdan) peýdalanyň ; 

 Toplanan maglumata dogry düşünmek üçin tejribeli terjimeçileriň hyzmatlaryndan 
peýdalanyň; 

 Şübhe  bildirilýäni sorag edeniňizde günäkärleýçi beýannatlary ulanmajak boluň; 
 Şübhe bildirilýänleriň beýannamalaryny olara çapraz gelýän maglumat bilen deňeşdirip  

başlamazdan öň olara bolup geçen waka barasynda öz pikirlerini beýan etmäge 
mümkinçilik beriň; 

 Şübhe bildirilýän bilen hiç hili dildüwüşige girmäň, ýa bolmasa onuň berjek 
görkezmelerini makullaýan ýaly hereket etmäň; 

 Şübhe  bildirilýäniň taýýarlyksyz berýän görkezmeleriň kagyz ýüzüne geçirip duruň, 
hatda  birbada  olar size onuň öz bähbitlerine we maksatlaryna laýyk aýdylýan ýaly bolup 
görünseler hem. 

 
Çeşmeleri: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy 
göreş edarasy. (2007). Standart operasion proseduralar (SOP):  Täjirçilik seksual ekspluatasiýa  maksady 
bilen amala aşyrylan  jenaýatlary derňemek barasynda. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
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. Aşakdaky saýtda 
elýeterlidir: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-
Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 

 
 
 
 
 
 
                                                        
63 Şol bir ýerde. 
64 Şol bir ýerde. 
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Jikme-jik soragyň geçirimeli ýeri. 
 
Şübhe bildirilýän şahslary olar öwrenşen şertlerinden daşrakda bir ýerde, ýagny hyzmatdaşlyk 
etmäge we hakykata laýyk, ygtybarly maglumaty almak üçin amatly bir gurşaw bolup durjak bir 
ýerde geçirmek gerek. 65  Hukuk goraýjy edaralaryň işgärlere halatlaryň birnäçesinde şübhe 
bildirilýän şahslaryň aýdylanlar bilen ylalaşman özlerini   gaharly we juda agressiw alyp barýan 
ýagdaýlaryna reaksiýa bildirme ukyplary hem gerek bolar, hut şonuň üçin hem  soragyň ony 
geçirýän işgar üçin howpsyz we oňaýly bolan ýerinde geçirilmegi nazarda tutulmaly. Hukuk  
goraýjy edaralaryň işgärleri şübhe bildirilýänleriň soragy geçirilip duran mahalynda gaty seresap 
we huşgär bolmaly, sebäbi şübhe bildirilýänler soraglaryň birnäçesine jogap bermejek bolup, ýa 
bolmasa  amala aşyrylan jenaýata öz gatnaşygynyň juda ujypsyzdygyny görkezmekde synanyşyp, 
adamlary manipulýasiýa etmek taktikasyndan peýdalanýarlar .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
65 Migrasiýa syýasatyny işläp düzmek boýunça  Halkara Merkez. (2006).  Hukuk goraýjy edaralaryň öň hatarda 
durýan işgärleri üçin  Adam söwdasyna garşy göreş boýunça tälim beriji okuw.  Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-
Background-Rea.1853.0.html. 
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GORAG WE ÝARDAM 8 
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GORAG WE ÝARDAM – adam söwdasynyň pidalaryna degişlilikde.   
 
Adam söwdasy bilen bagly işlerde zyýan çekeniň goragyny üpjün etmek hukuk goraýjy edaralaryň 
ileri tutulýan wezipesi bolup durýar. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri jenaýat işiniň derňewini 
başlamazdan öň zyýan çekenleriň hukuk goraýjy edaralaryň goragynyň astyna ýa bolmasa 
ýöriteleşdirilen gulluklaryň (ýa şolara meňzeş hyzmatlaryň) we şu ugurda iş alyp barýan  
jemgyýetçilik guramalaryň garamagy astyna alynmagyny üpjün edilmelidir. Ýagny şol pidalaryň 
gaýtadan pida öwrülmezliginiň (wiktimizasiý sezewar edilmezliginiň) aladasyny etmeli. Şu 
bölümde  adam söwdasynyň pidalarynyň goragyny üpjün etmek bilen bagly aspetleriň birnäçesine, 
şol sanda öňünden habarly edilmek esasyndaky razylyk, zerurlyklara baha bermek we çaga-
şaýatlaryň goragyny üpjün etmek meselelerine garalyp geçiler.  
 
Öňünden habarly edilmek esasyndaky razylyk. 
 
Adam söwdasynyň pidalaryna berilýän kömegiň hemme görnüşleri pidanyň doly we öňünden 
habarly edilmeginiň esasynda razy bolmagyny talap edýär. Adam söwdasynyň pidasynyň hyzmatlar 
bilen üpjün ediji guramanyň maksatnamasyna girip başlan pursatyndan tä jemgyýetiň çäginde onuň 
kadaly durmuşyna doly dolanyp baran wagtyna çenli hukuk goraýjy edaralar olaryň haýsy-da bolsa 
teklibe ýa bolmasa herekete razylygyny almak ugrynda tagalla edip başlamazdan öň degişli çäreleri, 
kada-düzgünleri we proseduralary pidalara düşnükli edip dogry-düzüw düşündirmelidirler . 
 
Pida okap we ýazyp bilýän bolsa, onda kömek bilen üpjün etmek işiniň tapgyrlarynyň belli bir 
derejelerinde  pidadan ýazmaça razylygyny almaklyk maslahat berilýär.  Hukuk  goraýjy edaralaryň 
işgärleri  pida üçin üşnükli, ýagny onuň ene dilinde gepläp bilmeýän bolsa, onda  onuň bilen dilden, 
ýa-da ýazmaça  gepleşmek üçin hökman terjimeçiniň gatnaşmagyny üpjün etmek gerek. Eger zyýan 
çeken  pida çaga bolup çyksa, onda hemme soraglara degişlilikde onuň hossary bilen habarlaşyp, 
görülýän çäreleriň hemmesine degişlilikde şol hossaryň razylygyny almak gerek bolýar.66 
 
Pidany üns merkezinde goýýan çemeleşmäniň ulanylmagy. 
 
Amala  aşyrylan adam  söwdasynyň harytlaryna öwrülen adamlar hiç hili kemsitmelere sezewar 
edilmeli däldirler. Görilýän çäreleriň hem ählisi, hiç kemsidilmä, hususan hem pidanyň jynsyna, 
onuň etnik taýdan degişliligine,  durmuň taýdan ýagdaýyna, immirasiýa taýdan hukuk ýagdaýyna 
we/ ýa bolmasa şol pidanyň öň hem adam söwdasynyň obýekti bolandygyna ýa-da seks 
industriýasyna ýa bolmasa bikanun hereketlere baş goşanlygyna degişlilikde kemsitmelere hiç  ýol 
bermezden geçirilmelidir.67 
 
Iş ýüzünde pidany üns merkezinde goýýan çemeleşme birek-birege ynanmak gatnaşyklaryň (ada 
söwdasynyň bolaýmagy mümkin diýlen pidalary bilen) kemala gelmegine  we olaryň goldaw beriji  
gulluklaryň degişlilerine ugradylmagyna  we olaryň hak-hukuklary barasynda maglumat bilen 
üpjün etmeklige gönükdirilendir. Her bir anyklanan  we bolaýmagy mümkin diýlip güman edilýän 
pidaolara degişlilikde alnyp barylýan iş, hak-hukuklary we geljekde ediljek ädimler  barasynda doly 
maglumat berilmelidir.68 
 

                                                        
66 Mighrasiýa boýunça halkara gurama (MHG). (2007). MHG-ň adam söwdasynyň pidalaryna gönüden-göni ýardam 
bermek meseleleri boýunça maglumat kitapçasy.  Aşakdaky salgyda elýeterlidir: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20handbook.pdf 
67 Ýewropa komissiýasy. (2004). Adam söwdasyna garşy göreş boýunça bilermenleriň hasabaty. Brýussel. 
68 Ýewropada howpsyzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy(ÝHHG). (2011). Adam söwdasy: bolup biläýjek we çak edilýän 
pidalary anyklamak: ýaşaýan ýerlerinde ilat bilen hyzmatdaşlyk etmek konsepsiýasyny ulanýan polisiýanyň 
çemeleşmesi.   Aşakdaky salgyda elýeterlidir: www.osce.org/node/78849 
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Esasy zerurlyklara baha bermek. 
 
Zyýan çekenleriň zerurlyklarynyň kanagatlandyrylandygyna göz ýetirmek üçin, zerurlyklara baha 
bermek zerurdyr. Bahany bermek üç derejelerde amala aşyrylýar: ilki bilen pidanyň esasy 
zerurlyklaryna baha berilýär, soňra kömek almak üçin bolan zerurlyklaryna baha berilýär we, 
ahyrynda-da zyýan çekenleriň öz hukuklaryndan peýdalanmagyna bagly bolan zerurlyklara baha 
bermek amala aşyrylýar.    
 
Esasy zerurlyklara baha bermek: 
 

 Ýaşar ýaly ýer (şol sanda adatdan daşary ýagdaý üçin, wagtlaýyn we uzak möhletleýin, 
şeýle hem bolmagy ähtimal göçürilip ýerleşdirilmek);   

 Ulag (hususy awto ulag, ýa-da jemgytçilik ulagyna elýeterlilik we onuň tölegi);   
 Zyýan çeken we onuň maşgalasy üçin iýmit serişdeleri;   
 Egin-eşik;   
 Işe ýerleşmek we/ýa-da hünär öwrenmek üçin okamak;   
 Bilim almak (mysal üçin, mekdebe gatnamak);   
 Zyýan çekenleriň çagalary bilen bagly bolan esasy meseleleri çözmäge ýardam bermek 

(ýagny, mekdep, çagalara hossarlyk etmek, lukmançylyk hyzmatlar we ş.m.);      
 

Çeşmesi: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
 

 
 
Ýardam almak üçin  zerurlyklara baha bermek: 
 

 Krizis ýagdaýda goşulmaklyk;   
 Krizis ýagdaýda maslahat bermek;   
 Gyssagly maliýe kömegi;    
 Goragy güýçlendirmek;   
 Fiziki goraglary (gulplar we ş.m.) ulanmak  arkaly öýüň gorag ulgamyny barlamak;   
 Gelejekde howpsyzlygy üpjin etmek;   
 Arkasynda durmak ýa-da iş beriji bilen aralaryndaky gatnaşyga goşulmak;   
 Durmuş taýdan goldamak ulgamyny ösdürmek ýa-da güýçlendirmek;   
 Saglyk we lukmaçylyk hyzmatlary meseleleri;   
 Psihiki saglyk meseleleri boýunça maslahat bermegi gur amak(pida we onuň maşgalasy 

üçin);    
 Goldaw toparlarynyň gatnaşmagy;    
 Hukuk meselesi boýunça maslahat bermegi guramak;   
 Durmuş üpjünçilik guluklaryna ugratmak; 
 Immigrasion hukuk ýagdaýy bilen bagly mesele boýunça ýardam bermek;   
 Alkogolly içgilere ýa-da neşe serişdelerine bagly bolmakdan halas bolmak üçin maslahat 

bermegi guamak, eger talap bar bolsa;   
 Gyssagly ýagdaýlarda ýerine ýetirmeli hereketler barada maglumat;   
 Ýazmaça ýa-da dilden terjime;   
 Soň ýola goýulmaly aragatnaşyklar (kontaktlar) eger gerek bolsa, we /ýa-da oňa talap bar 

bolsa.  
 
Çeşmesi: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
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Zyýan çekenleriň öz hukuklaryny peýdalanmak bilen bagly zerurlyklaryna baha bermek:  
 Adam söwdasynyň pidalaryna hak-hukuklary barasynda maglumat bermek;   
 ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin talap arzasyny taýýarlap tabşyrmagyň düzgüni 

barasynda maglumat bermek ony tabşyrmaga ýardam bermek;   
 Goragyň üpjün edilmegine hak-hukugynyň bardygy barasynda maglumat; 
 Günälenýäniň ýagdaýy we bolýan ýeri barada habar bermek;   
 Adalatlykly kazyýet işiniň  esasy proseduralaryna gatnaşmagy barasynda habar bermek; 
 Işe degişli kazyýet we başga diňleýişlere gatnaşmak üçin ýany bilen barmak; 
 Ahyrky hökümiň çykarylmazdan öň iş bilen tanyş boolmagyň çarçuwasynda  geçirilen 

soragbarasyndaky we /ýa-da  ýetirilen zyýan  barasynda pidanyň şikaýat bilen ýüz tutmak 
mümkinçiligi barasyndaky maglumat we  şular ýaly soragyň barşynda  we şikaýat 
arzasyny ýazyp tabşyrmakda kömek bermek;  

 Elinden bikanun alynan emläginiň  yzyna gaýtarylyp berilýänligi we şol emlägi gaýtaryp 
almak üçin talap arzasyny ýazmaga ýardam bermek barda maglumat;   

 Jenaýat işine degişlilikde amala aşyrylan  ýa bolmasa kämillik ýaşyna ýetmedi şahsyň 
işine seredilmegiň netijesi barasynda habar bermek; 

 Günälenýäniň bolýan ýeri we onuň edýän her bir hereketleri, şol sanda  goýberilmegi ýa-
da gaçyp gitmegi( azatlykdan mahrum edilip, tussaglykda saklanylýan, ýa bolmasa  yissag 
astyna  alynmagy bilen bagly ýagdaýlarda) barasynda habar bermek.  

 
Çeşmesi: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
 

 
Zerurlyklara baha bermegiň gidişinde toplanan, hukuk goraýjy edaralar tarapyndan soňra amala 
aşyryljak çäreleri işläp düzmekde peýdalanyljak maglumat.     
 
Çaga-pidalaryň goragyny üpjün etmek. 
 
Zyýan çekenleriň iň gowy bähbitlerini üpjün etmeklige ilkinji nobatda üns bermek maslahat 
berilýär.  Çaga- pidalara bolsa edil öz çagaňa sereden ýaly seretmeli we aýratyn çemeleşmäni talap 
edýän  bir täsin (ýeke-täk) bir şahs hökmünde hasap etmeli.69 Şol bir wagtyň özünde çaga hoşniýetli 
bolmaly we onuň gender aýratynlyklaryny hasaba almaly. Çagalar uly ýaşly adamlardan 
tapawutlydyrlar,  oglanlar gyzlardan tapawutlydyrlar, şonuň üçin hem okar özlerine mahsus aýratyn 
gatnaşygy, ýagny unikal we özbaşdak gatnaşygy talap edýärler. Hukuk goraýjy edaralar  
kemsitmezlik syýasatyny  iş ýüzünde  işjeň durmuşa geçirmelidirler we  ähli degişli edaralar bilen 
ysnyşykly gatnaşykda hereket etmelidirler.70 
 
Çaganyň howpsuzlygyny üpjün etmek- bu gaýry goýulmasyz ähmiýete eýe bir işdir. Bu bolsa  
çaganyň siz tarapdan  bir howpsyz we çaga üçin oňaýly bir ýere geçirilmegini, ýagny ony şübhe 
edilýän jenaýatçylaryň görçp biläýjek ýerinden aýyrylmagyny aňladýar. Şeýle hem çagalara 
hyzmatlaryny ýetirýän jemgyýetçilik, ýa bolmasa hökümet we başga guramalar bilen 
hyzmatdaşlygy ýola goýmaly Çaganyň gaýtadan şikes almasynyň, ýa bolmasa täzeden pida 
bolmasynyň (wiktimizasiýasynyň) her hili mümkinçiligini aradan aýyryň. Oňa jenaýatçy hökmünde 
seretmeli däl, oňa degişlilikde özüňi makullamazlyk bilen alyp barmaly däl we maglumat almak 
maksasdy bilen  gystamaly däl we basyş görkezmeli däl.  Çaga-pidasyna hiç wagt göwne degýän 
we adam mertebesini peseldýän hereketlerleriň görnüşlerini ulanmak bolmaýar.71 

                                                        
69 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Aşakdaky saýtda 
elýeterlidir: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
70 Şol bir ýerde. 
71 Şol bir ýerde. 
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Çaganyň adam söwdasynyň pidasy bolup dyrýandygyny tassyklap biljek her hili 
subutnamalarydyr delilleri toplamak işini amala aşyryň. Bu bolsa öz gezeginde şular ýaly 
subutnamalary çaganyň hut özünden almak zerurlygyny aradan aýyrar. 72  Hukuk goraýjy 
edaralar çagany köpsanly soraglara sezewar etmejek bolmaly we  toplan subutnamalarydyr 
delilleriniň hemmesini  soň ýenede ulanar ýaly ýazga geçirip, resmileşdirip, we berk saklamaly. 
Mundan başga-da wajyp subutnamalarydyr delilleri çaganyň lukmançylyk barlagynyň 
netijesinde hem alyp bolýar. Munuň üçin bolsa işläp ýören tejribeli lukmany çagyrmaly we 
degişli subutnamalary toplamaly hem çaga ýene-de şikes düşmeginiň öňüni almak üçin çaga 
barlanylyp duran mahalynda oňa gerek  ýardamy üpjün etmeli. 73 НесмотряÇaganyň ýaşyny 
anyklamak maksady bilen geçirilýän barlagyň ähmiýetlidigine garamazdan,  eger şahs  özüniň 
18 ýaşa ýetmänligini  aýtsa, onda şahsyň entek 18 ýaşy dolmandyr diýip hasaplamaga 
hukugyňyz bar.74 Lukmançylyk barlagy onuň ýaşyny kesgitlemäge kömek bolar. Ýogsa-da bu 
meselede sülçi çaganyň daşky keşbini, onuň psihologiki taýdan kämilligini hasaba almaly bolar 
we  milli ýa bolmasa halkara derejede berilen resminamalary we maglumaty esas hökmünde 
ulanmaly bolarlar.75 
 
Çaga-pida bilen işläniňizde, oňa öz başyndan geçen zatlara geçen-geçdi diýip hasaplar ýaly  
mümkinçilik bermeli. Elbetde bu köp wagt - günler, hepdeler, hatda aýlar talap eder. Şol 
wagtyň dowamynda çagany aýry kamera(izolýatira) salman, eýsem oňa degişli reabilitasion 
(saglygyny dikeldiji) bir merkeze ýerleşdirmek maslahat berilýär.76 
 
Degişli hünärmenleriň ýardam bermeginde çaganyň ýagdaýyna hemme taraplaýun baha beriň. 
Şeýle etmek bilen siz oňa degişlilikde bet pälli hereketlerini amala aşyranlara degişlilikde 
aýyplaýjy perman çukarmakda ýardam beriji  görkezmeleri berip biljekdigini, ýa bilmejekdigini 
kesgitlemegi başararsyňyz.  Şeýle bahalandyrmanyň içinde çaga jenaýatyň şaýady hökmünde 
çykyş edende oňa abanyp biljek howplaryň we töwekgelçilikleriň bahalandyrmasy, şeýle hem 
çaganyň oýlanyşykly görkezmeleri berip biljekdiginiň, ýa-da berip bilmejekdiginiň 
kesgitlenmesi üçin psihologik bahalandyrmany hem öz içine alýar.  Egerde şular ýaly bahalaryň 
islendiginiň berjäý edilmegi netijesinde  çaga kabul edilerli şaýat hökmünde hasaplanmasa, 
onda  çaganyň görkezmeleri arkaly haýsy-da bolsa subutnamalary almak üçin  goşmaça  
tagallalar hem edip durmaly däldir. Dürmuş üpjünçilik ulgamynda  çagalygyň goragyny üpjün 
etmerk boýunça gullup bar bolsa,  onda  çaganyň iň gowy bähbitleriniň goragynda degişli 
çäreleri berjaý etmek maksady bilen şol gullugyň maslahatlaryna eýeriň.77 
 
Çagalary öz watanlaryna gaýtaryp bermek  işi  dürli degişli edaralaryň bilelikde edýän 
tagallalary esasynda amala aşyrylmaly. Netijeli hyzmatdaşlyk we  utgaşdyrma işi adam 
söwdasynyň pidalaryna öwrülen çagalaryň  üstünlikli we howpsyz  gaýtarylyp berilmegine  
ýardam eder.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72 Şol bir ýerde. 
73 Şol bir ýerde. 
74 Şol bir ýerde. 
75 Şol bir ýerde. 
76 Şol bir ýerde. 
77 Şol bir ýerde. 
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Adam söwdasynyň pidalaryna öerülen  çagalaryň watanlaryna gaýtarylyp  berilmeginde  ilkinji 
nobatda üns berilmeli oý-pikirler. 
 

 Howpsuzlygy üpjün etmek; 
 Çaga-pidalaryň gelip çykýan ýurtlarynda  anyk derňew iňlerini geçiriň; 
  Durmuş taýdan we psihologiýa taýdan reintegrasiýa (öz jemgyýetine täzeden goşulyp, 

uýgunlaşmagy) boýunça  meýilnamany işläp düzmek; 
 Çaga-pidanyň baryp düşen ýurdundan çykar ýaly degişli taýýarlyk çäreleri amala 

aşyrmak; 
 Geliň çykýan ýurdunda  mynasyp garşy almagy guraň; 
 Mynasyp reintegrasiýa (öz jemgyýetine täzeden goşulyp, uýgunlaşmagy) prosesini üpjün 

ediň. 
 
Çeşmesi: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
 

 
Reintegrasiýa (öz jemgyýetine täzeden goşulyp, uýgunlaşmagy) we repatriasiýa (dogduk 
mekanyna gaýtaryp bermek) iňleriň çarçuwasynda çaga pidanyň gelip çykýan ýurdunda derňew 
işlerini geçirmek gerek. Bular ýaly derňew işler  çaganyň maşgalasyndaky ýagdaýa baha 
bermek maksady bilen geçirilýän sosial (durmuş taýdan) baha bermegi, şeýle hem çaganyň ene-
atasynyň çaga ideg berip biljekdigini, ýa-da bilmejekdigini anyklamak üçin geçirilýän 
bahalandyrmany öz içine alýar.   Onsoňam bu ýerde çaganyň ene-atasynyň adam söwdasy 
prosesiniň gatnaşyjylary bolup biljekdigi bilen bagly mümkinçiligi hem hasaba almagyň uly 
ähmiýeti bar. 78  Mundan başga-da  çaganyň entek hem öz söwdagärleri tarapyndan sezewar 
edilýän howpunyň derejesini kesgitlemek üçin töwekgelçiliklere baha bermek gerek, çünki 
elbetde çaga ekspluatatorlar üçin özboluşly maýagoýum bolup durýar. Çaganyň maşgalasyna 
hem  adam söwdasyny amala aşyranlar tarapyndan ýetjek howp abanyp biler. Hukuk goraýjy 
edaralar we ýörite gulluklar çaganyň we onuň maşgalasynyň  howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 
öz tagallalaryny birikdirmelidirler. 
 
Mundan başga hem, ýerli jemagat tarapyndan ediljek kömegiň derejesine baha bermek gerek. 
Adam söwdasynyň pidalarynyň köpüsi ýurtlaryna gaýdyp gelenden soň öz jemagatlarynda 
sigmatizasiýa sezewar bolýarlar. Jemagat tarapyndan goldawyň boljakdygyna doly göz 
ýetirilmese, çagany jemagata gaýtaryp bermek maslahat berilmeýär. 79  Adam söwdasy bilen 
bagly zorluklardyr zulumlyklar dogrusyndaky maglumaty ýaýratmaklyga gelende, çaganyň öz 
pikirini hasaba alyň. Özüne degişlilikde edilen zorluklardyr zulumlyklar dogrusyndaky 
maglumat ýaýradylanda çaganyň psihologiki goldawa mätäç bolmagy mümkin. Belki-de 
çaganyň başyndan nämeleriň geçendigine  düşünmeklde we oňa jemgyýetiň içinde täzeden 
adaty durmuşa gaýdyp gelmekde çaganyň maşgalasynyň özüne hem ýardam gerek bolar. 
Şeýlelik bilen diňe fiziki reintegrasiýa (öz jemgyýetine täzeden goşulyp, uýgunlaşmagy) 
meýilnamasyny däl-de, eýsem psihologiki reintegrasiýa meýilnamasyny işläp düzmek gerek 
bolar.  
 
Çaganyň psihologiki reintegrasiýasy (öz jemgyýetine täzeden goşulyp, uýgunlaşmagy)   
 

 Onuň howpsuzlygyny üpjün etmek (adam söwdasynyň pidalary üçin niýetlenen  gaçybatalga 
ýerleşdirmek / kabul etmäge razylygyny beren maşgala ýerleşdirmek / maşgalasyna 
reintegrasiýa etmek (öz maşgalasyna täzeden goşulyp, uýgunlaşmagyny üpjün etmek); 

                                                        
78 Şol bir ýerde. 
79 Şol bir ýerde. 
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 Onuň bilim almagyny üpjün etmek (täzeden mekdebe goşulyp, uýgunlaşmagyny üpjün 
etmek); 

 Hünär öwretmek boýunça kurslar (geljekde işe ýerleşmek üçin haýsy-da bolsa hünare 
degişli bilim-ukyp almak); 

 Psihologiýa taýdan maslahatlar bermek (maşgala we çaga üçin); 
 Hukuk meseleleri boýunça goldaw üpjün etmek boýunça çäreler (adam söwdasyny amala 

aşyranlara garşy kazyýet işi üsti bilen; ýuridiki resminamalar alanda). 
 

Çeşmesi: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 

 
Ugratmazdan öň gerek bolan ýuridiki resminamalary, şol sanda pasporty,  çykyş we giriş üçin gerek 
resminamalar, ýola taýýarlyk görmegi, maddy kömegi, şol sanda egin-eşik, iýmek-içmek, hem-de 
ýolda ynamly ugradyjybilen üpjün etmek gerek. Mundan başga hem pidanyň gelip çykýan 
ýurdundaky degişli edaralardyr guramalar (mysal üçin, serhet gullugy, halkara agentlikler, 
jemgyýetçilik guramalary we durmuş üpjünçilik gulluklary) öňünden habarly edilmeli, şeýle hem 
çaganyň islendik aýratyn talaplary barasynda.   
 
Bikanun getirilen migrantlara degişlilikde – GORAG WE ÝARDAM.  
 
Bikanun getirilen migrantlaryň goraga we ýardama bolan zerurlyklary adam söwdasynyň pidalarynyň 
zerurlyklaryndan tapawutly bolup biler. Muňa garamazdan, migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy 
Teswirnama agza döwletler migrantlary goramaga we olara ýardam bermäge borçlydyrlar. Olaryň 
migrantlaryň hukuklaryny goramaklyga degişlilikde aýratyn borçlary bardyr.   
 
Gorag - bu adamlary hiç hili kemsitmezden  zyýandan goramagy we  migrantlara ykrar edilen 
halkara standartlar laýyklykda  garamagy üpjün etmegi aňladýar.  
 
Dürli ýurtlardaky gorag çäreleri we goragyň prpseduralary biri-birinden tapawutlanýar; polisiýanyň 
işgärleri  öz ýurusdiksiýalarynyň çäginde  ulanylýar proseduralar bilen tanyş bolmalydyrlar. Şeýle 
adamlaryň hukuk stasyna garamazdan polisiýanyň işgärleri tarapyndan olara kömek bermek we 
goragyny üpjün etmek boýunça çäre görülmezlik hukuk taýdan belli netijelere alyp barmalydyr.   
Bikanun getirilen migrantlaryň goragyny üpjün etmek we ýardam bermek boýunça çäre görmekde 
polisiýanyň işgärleri gelin-gyzlaryň we çagalaryň, hem-de başga hem ynjyk şahslaryň 
zerurlyklaryny hasaba almalydyrlar.  
 
Bikanun getirilen migrantlar bosgun bolup bilerler we döwletler olaryň gaýtaryp bermezlik 
ýörelgelerini berjaý etmelidirler. Edil şeýle hem migrantlaryň gaçybatalga berilmegini haýyş 
edip, ýüz tutar ýaly proseduralara elýeterligi bolmaly. Şeýle-de bolsa, ýagdaýlaryň birnäçesinde  
bikanun getirilen migrantlar öz gelip çykýan ýurtlaryna gaýtarylyp berilse-de, olaryň ýurtdan 
çykarylmagy gaýtarylyp berilmek bilen deň bolmaly däldir, çünki onda bu halkara hukugyň 
ýörelgelerenie ters gelerdi. Bosgunlaryň hukuk ýagdaýy barasyndaky 33-nji madda yzyna gaýtaryp 
bermezlik ýörelgesini güwä geçýär we onda nygtalyp bellenilşine görä, döwletler bosgunlary olaryň 
jynsy, dini, raýatlygy, belli bir sosial topara degişliligi, ýa bolmasa syýasy ynamlary sebäpli janyna 
ýa-da azatlygyna howp abanýan  bir ýurduň serhetine tarap hiç ýagdaýda olary çykaryp goýberip, 
ýa-da gaýtaryp berip  bilmez.       
 
Bikanun getirilen migrantlar jenaýatyň pidalary bolup bilerler; jenaýatyň şeýle pidalaryny  
migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen meşgullanýanlar tarapyndan ýerine ýetirilip biljek ar 
almalardan,  ýa bolmasa gorkuzmalardan gorar ýaly çäreleri görmek gerek. Migrantlar, jenaýatyň 
pidalary, jenaýatçylar we başga şahslar migrantlaryň bikanun getirilmeginiň şaýatlary bolup biler.  
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Gorag we kömek bilen bagly köp kynçylyklar bikanun getirilenleriň aýratyn zerurlyklarydyr 
talaplary bar bolan ýagdaýlarda, ýagny olar jenaýatyň pidalary we/ýa-da şaýatlary, ýa bolmasa 
gaçybatalga gözleýän bosgunlar bolýan ýagdaýlarda ýüze çykýar.  
 
Bikanun migrantlar bolup durmaýan, ýöne şonda-da, migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 
meşgullanýan jenaýatçylardan goralmaga mätäç bolan, jenaýat kazyýet işiniň şaýatlary bolup 
durýan adaty raýatlar ýa bolmasa kontrabandaçylaryň özi bolan şahslara degişlilikde hem şular ýaly 
pikirdir düşünjeler ulanylyp biliner.    
 
Migrantlaryň zulumly hereketlerden goragyny üpjün etmek üçin we janlary hem howpsuzlygy 
howp astynda bolan şahslara kömek bermek üçin polisiýa edaraara hyzmatdaşlyk meselesini orta 
atmaly we onuň başyny başlamaly. Degişli edaralaryň we şahslaryň arasynda aşakdakylar bolup 
biler:  
 

  Häkimiýetiň milli, welaýat we ýerli  ýerine ýetiriji organlary;   
 Serhet gullugynyň işgärleri;   
 Prokurorlar; 
 Kazyýet ulgamynyň işgärleriniň wekilleri; 
 Jemgyýetçilik guramalar; 
 Gerek bolan ýagdaýynda başga edaralar. 

 
Ýardam bermeklige gezek gelende hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri zulymlykdan peýdalanmak 
howpy, saglyk ýagdaýy bilen baglylykda, ýa bolmasa mejbury zähmet ýa seksual ekspluatasiýa 
bilen baglylykda migrantlaryň janyna we howpsyzlygyna degişli töwekgelçiliklere baha 
bermelidirler. Gerek bolan kömegiň görnüşleriniň arasynda azyk harytlary, ýaşar ýaly ýer, egin-eşik 
we lukmançylyk kömegi bilen üpjün etmek bar. 
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JENAÝATYŇ BOLUP GEÇEN ÝERI WE MADDY 
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JENAÝATYŇ BOLUP GEÇEN ÝERI WE MADDY SUBUTNAMALAR. 
 
 Jenaýatyň bolup geçen ýeri nirede ýerleşýänligine garamazdan, bolup geçen jenaýatyň yzy bar 
bolan islendik ýer bolup biler. Jenaýatyň bolup  geçen ýeri dürli-dürli meýdanlary (binanyň içinde 
ýa bolmasa daşynda), ulag serişdelerini we şahslary (zyýan çekenleri we şübhe bildirilýänleri) öz 
içine alýar. Jenaýatyň bolup  geçen ýeri  seredip çykmak onuň ylmy tehniki usullardan peýdalanyp, 
öwrenilmegini aňladýar. Ol kriminalistikanyň “islendik kontaktdan soň yz galýar” diýlen 
fundamental ýörelgesine esaslanan. Bir şahsyň beýleki bir şahs bilen islendik kontaktyndan soň, 
ulag serişdeli bir şahsyň ýa ol, ýa bolmasa bul ýer bilen, ulag serişdesiniň  sebit bilen we ş.m. bilen 
kontaktdan soň, umyman olaryň üstünde ýüz beren her bir iş netijesinde olaryň üstünde yzlar 
galýar; bulara şeýle hem elektron enjamyň içinde we onuň üstünde galan (hem fiziki, hem 
elektron ) yzlar degişlidir.80 
 

Adam söwdasy we  migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatyň bolup geçen ýeriniň 
elýeterliligi hemişe bar bolmaýar. Jenaýatyň bolup geçen ýeri elýeterli bolan ýagdaýynda hukuk 
goraýjy edaralar dellileriň ýitip, ýok bolup gitmegine ýa-da galplaşdyrylmagyna ýol bermezlik 
maksady bilen delilleriň toplanylyp alynyp, seljerilmezinden öň jenaýatyň bolup geçen ýeriniň 
dogry-düzüw goralmagyny üpjün etmek üçin  huşgärligiň hemme çärelerini görmeli. Jenaýatyň  
bolup geçen ýeriniň goragynyň üpjün edilmegi guralandan soňra kazyet ekspertizasynyň wekilleri 
we kazyýet ekspertizasy bilen bagly bolmadyk işgärler maddy delilleri we operatiw maglumaty 
toplamak işini başlap bilerler. 
 

Esasy ugrykdyryjy prinsipler:  
 

 Mümkin bolan ähli ýagdaýlarda jenaýatyň bolup geçen ýerine ýakynlaşmazdan we  
delilleri toplap almazdan öň, meýilnama işläp düzüň. 

 Näme gözlemelidigiňizi we nireden gözlemelidigiňizi  biliň. 
  Adamlaryň howpsyzlygy jenaýatyň bolup geçen ýeriniň bütewiligi ni we abatlygyny 

saklandan has  ähmiýetlidir. 
 Jenaýatyň  bolup geçen ýerini pugta we tertipli edip barlat, gözläp çykyň we maddy 

delilleriň hemmesiniň yzygiderli alynmagyny üpjün ediň. 
 Haýsy-da bolsa delili tapyp alanyňyzda ony hapalamajak boluň, seresap boluň. 

Gözegçiligiň ähli maglumatynyň ýazga alynýandygyna we maddy delilleriň 
hemmesiniň pugra  resmileşdirilýändigine gözüňizi ýetiriň.  

 Jenaýatyň bolup geçen ýerinde tapylan adamlaryň tutulmalary, tussag astyna 
alynmalary adam hukuklar pudagyndaky standartlara laýyklykda, gelin-gyzlaryň, 
çagalaryň we beýleki ynjyk şahslaryň aýratyn zerurlyklarydyr, talaplaryny hasaba  
almak bilen berjaý edilmelidir. 

 Migrantlaryň bikanun getirilmegi we adam söwdasy bilen bagly jenaýatlaryň 
derňewinde  şahslar, jaýlar, ulag serişdeleri, deňiz we howa gämileri jenaýatyň bolup 
geçen ýeri hökmünde iň köp ýaýran ýerler bolup durýarlar. Adamlaryň barlanyň 
aňtalmalary adam hukuklarynyň doly ýerine ýetirilmegi bilen amala aşyrylmaly.  

 Barlap aňtamaga başlamazdan öň siziň ýürisdiksiýaňyzyň çäginde hereket edýän 
ýurisdiksiýa talaplaryna laýyklykda degişli sanksiýany almak gerek. 

 

Jenaýatyň  bolup geçen her bir ýeri maddy delilleriň dürli görnişleri bilen üpjün edýär.  Aşakda 
adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen bagly jenaýatyň bolup geçen ýerinde 
bolup biljek maddy delilleriň görnüşleri umumy hasiýetleri getirilipdir. 

                                                        
80 Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata garşy göreş edarasy we 
ASGGI -BMG. (2009). Adam söwdasyna garşy göreş boýunça jenaýat adalatlylygy pudagynda işleýän hünärmenler 
üçin gollanma,7-nji modul: Adam söwdasy derňelýän wagtynda jenaýat bolan ýeri we maddy subutnamalary gözden 
geçirip barlamak, Aşakdaky salgyda elýeterlidir:  www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_module7_Ebook.pdf. 
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JENAÝTYŇ BOLUP GEÇEN ÝERINDE BOLUP BILJEK MADDY SUBUTNAMALARYŇ 
GÖRNÜŞLERI WE OLARYŇ JENAÝATY SUBUT EDIJILIK MÖHÜMLILIGI. 
 

JENAÝATYŇ BOLUP GEÇEN ÝERINDE NÄME TAPYP 
WE ALYP BOLÝAR. 

Subut edijilik 
möhümliligi: kazyýet 
seljerişiniň netijesinde  
alyp boljak maglumat.   
 

Aýratyn 
pikirler-
düşünjeler  

 
 
GÖZE GÖRÜNÝÄN 
WE GÖRÜNMEÝÄN  
BIOLOGIKI 
MATERIAL: 

 TÜKÜLIK 
 DÖL 

SUWUKLYGY 
 SAÇ 
 DÖL 
 DERI ÖÝJÜKLERI 

 
 
 

 
 
Şeýle biologiki nusgalar DNK 
seljerişini geçirmek üçin özünde 
ýeterlik mukdarda materialy 
(jisimleri) saklamagy mümkin.  
  

 

 Biologiki materialyň  
görnüşini  (ýagny, 
gan, tükülik we ş.m. 
) kesgitlemek   

 Materialyň degişli 
bolan biologiki 
görnüşi (mysal üçin 
adam ýa-da 
haýwan).   

 Şahsyň biologiki 
materialyň 
çeşmesinde 
anyklanmagy.   

 

- Biologiki 
material 
bilen bagly 
howplar. 

- Biologiki 
nusgalar 
bilen işlände 
ýokuşmaklyk 
ähtimallygy.    

- Biologiki 
nusgalaryň 
dargama  
ähtimallygy 
(dogry-
düzüw 
gaplamagyň 
we 
saklamagyň 
aýgytly 
ähmiýeti).  
 
 
 

 

 ŞAHSIÝETIŇ 
KIMLIGINI 
TASSYKLAÝAN 
RESMINAMA/ÝO
L 
RESMINAMALAR
Y   

 KAGYZ PULLAR   
 RESMI 

RESMINAMALAR
YŇ 
BEÝLEKILERI    

 ELDE ÝAZYLAN 
/ÇAP EDIJI 
ENJAMDA 
ÝAZYLAN 
BELLIKLER   

 GOL ÇEKILEN 
RESMINAMALAR   

 
 
Resmi  taýýarlanan resminamalar  
hukuk berilmezden nusgalarynyň 
alynmagyndan goraýan 
syýa/boýag, tegmiller gorag 
elementler bilen üpjün edilen we 
ýörite gorag alamatlary bolan 
kagyzdan öndürilýär.      

 

 Ýazmaça 
maglumatyň 
çeşmesinde  

çap edýän 
maşinkanyň/printeriň 
tutýan orny. 

 Resmi 
resminamanyň 
hakykylygy   

 Golýazma 
görnüşindäki 
teksntleriň we 
gollaryň awtory.   

 
 
- Resminamal

aryň ýüzünde 
barmak 
yzlary, 
biologiki 
material 
(mysal üçin, 
tükülik), 
neşe 
serişdeleriniň 
yzlary, 
köwşüň 
yzlary ýaly 
başga-da 
köpsanly 
maddy 
deliller bolup 
bilerler.   
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 ELEKTRON 

ENJAMLAR: 
KOMPÝUTERLER
, JÜBÜDE 
GÖTERILÝÄN 
ŞAHSY 
KOMPÝUTERLER 
(JŞK), MOBIL 
TELEFONLAR, 
SANLY 
KAMERALAR, 
FAKSIMIL 
ARAGATNAŞYG
Y APPARATLAR, 
ÝERI 
ANYKLAMAGYŇ 
GLOBAL 
ULGAMY 
ENJAMY (GPS) 

  

 Gaty diskden ýa-da 
maglumat saklanýan 
başga enjamlardan 
maglumatlary 
çykaryp almak.   

 Ýok edilen 
maglumatlary 
çykaryp almak.   

 Kompýuterde amala 
aşyrylan işleriň 
yzygiderliligini 
kesgitlemek.   

 Täzeden  yzyna 
getirilen (dikeldilen) 
maglumatyň (mysal 
üçin, çaga 
pornografiýasynyň) 
häsiýeti.   

 GPS ulgamynyň 
kömegi bilen 
ýerleşýän ýer  
baradaky maglumat.   

 

- elektron 
enjamynyň 
işledilip ýa-
da öçürilip 
durulmagy  
Maglumatyň 
çykarylyp 
alynma 
mümkinçiligi
ni azaldyp 
biler.   

- Electron 
enjamlaryny
ň üstünde 
barmak 
yzlary, 
biologiki 
material, 
neşe 
serişdeleriniň 
yzlary ýaly 
köpsanly 
başga maddy 
deliller bolup 
bilerler.     

 
 
 

 
Çeşmesi: Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we jenaýata 
garşy göreş edarasy. (2009). Crime scene and physical evidence awareness for non-forensic 
personnel. Aşakdaky saýtda elýeterlidir: http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/crime-scene-
awareness.html. 
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ANYK BIR IŞIŇ ALNYP BARYLMAGY. 
 
Işiň netijeli alynyp barylmagy –  diňe bir hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň we gyzyklanma 
bildirýän taraplaryň bähbidine däl-de, eýsem  ol pidalaryň, şol sanda  adam söwdasynyň 
pidalarynyň we bikanun getirilen migrantlaryň reabilitasiýasyna oňaýly täsirini ýetirýär.  
 
Anyk işleriň netijeli alynyp barma  ulgamynyň ähmiýetli elementleri: 
 

 Hukuk goraýjy edaralar bilen we başga-da ýöriteleşdirilen edaralar (mysal üçin,  
pidalara nähili-de bolsa goldaw üpjün edýän) bilen hyzmatdaşlyk we işleriň 
utgaşdyrma mehanizmi; 

 Gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen hyzmatdaşlykda işlenilip düzülýän 
howpsyzlygy üpjün etmek boýunça çäreler; 

  Işleriň alynyp barylmagynyň bir bitewi kada-düzgünleri we  iş tejribesi; 
 Işleriň alynyp barylmagynyň  ýörite grafikleri (fgün tertipleri);  

Polisiýa wekilleri, prokurorlar, aklawjylar we jenaýat agtaryş işiniň gatnaşyjylarynyň 
arasynda aýratyn wagt möhleti we berk wagt çarçuwasy kesgitlenilmelidir;  

 Işgärleriň hünär nukdaýnazardan ýörite taýýarlygy; 
 Hukuk goraýjy edaralaryň adam söwdasy we migrantlaryň bikanun getirilmegi bilen 

bagly işleriň alynyp barylmagyna  gatnaşyp biljek işgärleri ýörite tälim almak 
boýunça okuwlara gatnaşmalydyrlar; 

 Gender mesleleriniň hasaba alynşy; 
 Çagalaryň aýratyn zerurlyklaryny hasaba almak. 

Umuman alanymyzda, anyk işleriň alynyp barylmagy işleriň tutuň kazyýet ulgamyndan netijeli 
geçmegini üpjün edýän prosessleri we gurluşlary öz içine alýar. Adalatly kazyýet iň gysga wagtyň 
içinde, başaryldygyndan az maliýe çykdajylar bilen we gatnaşyjylar üçin iň az stress bilen kabul 
ederli netijäniň gazanylmagyny nazarda tutýar. Emma adam söwdasy we migrantlaryň bikanun 
getirilmegi bilen bagly işleriň alynyp barylmagyna gatnaşýan şahslar gerekmejek eglenmelere, işiň 
nädogry alynyp barmalaryna, adalatly kazyýetiň we hukuk goraýjy edaralaryň tejribesiz  
işgärlerine, şeýle hem  gorkuzmalara we stigmatizasiýa duş gelip bilerler. Ýöne işiň netijeli alynyp 
barylmagy bu zatlardan  daşlaşmaga  ýardam berip biler. 
 
Şu standart operasion proseduralar hem hut şular ýaly umumy meseleleri orta atýar. 
 
Emma anyk işleriň alynyp barylmagy hukuk goraýjy edaralar üçin  maglumaty almak, girizmek, 
taddyklamak, deňeşdirmek we ulanmak wezipesini tertip-düzgünli we kadaly ýol bilen  
sadalaşdyrýan ulgama hem degişli bolup biler, şeýle hem sülçülere düşnükli we logiki taýdan 
sazlaşykly formatda bolan bar subutnamalary öz içine alýan işiň materiallaryna degişlilikde 
ýardam berýär. Bu wezipe aşa uly ähmiýete eýe, çünki hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri dürli-
dürli formatda bolan  maglumatlaryň köp mukdaryna duş gelýarler.  Bu formatlar giň gerimli bolup 
dürli-dürlidirler we kiçi depderçelere ýazylan şahsy ýazgylary, jenaýatyň bolup geçen ýerine 
degişlilikde taýýarlanylan hasabatlary, jikme-jik soraglaryň ýazgylary, jenaýatyň bolup geçen 
ýeriniň we şübhe bildirilýänleriň suratlaryny, barmak yzlary, şübhe döredýän resminamalary we 
subutnama bolup hyzmat edýän resminamalary, elektron poçta arkaly iberilen habarnamalary, 
diňlenilen gepleşikleriň ýazgylarynyň teswirnamalaryny we ş.m. öz içine alýar.  
 
Bu hususan hem resminamalaryň aşa köp mukdary bilen  berkidilýän çylşyrymly maliýe derňewleri 
geçirilende ýerlikli. Şular ýaly resminamalar köplenç dürli-dürli ýazgylardan, mysal üçin, pul 
serişdeleriniň edýän hereketlerini görkezýän bank hasabatlary barasynda tassyknamalar,  
gozgalmaýan mülki barasynda maglumat, ulag serişdeleriniň eýeleri dogrusynda, serişdeleriniň 
çeşmeleri we harajatlar we ş.m. barasynda.  Bolup geçen wakalaryň maglumat yzlaryna  degişli, pul 
serişdeleri bilen bagly  islendik ýazgy örän möhüm hasaplanýar, çünki maliýe iş derňewleriniň 
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esasy maksady  pul dolanyşygyny kesgitlemek we resmi taýdan tassyklamak bolup durýar.  
Maliýeleşdirme çeşmesi bilen serişdeleriň ahyrky barýan ýeriniň arasyndaky baglanyşyk 
jenaýatçylykly hereketiň subutnamasy bolup hyzmat edip biler.   
Anyk işleriň alynyp barylmagynda, sülçileriň we prokurorlaryň öňündäki meselelerini we 
talaplaryny kompleksleýin, ýöne şonuň bilen birlikde başarnykly çözülmegini üpjin edýän 
kompýuter ulgamlaryny peýdalanyp çylşyrymly derňewiň köpsanly we dürli-dürli ugurlaryny iň 
amatly, iň gowy ýol arkaly ýetip bolar. goCASE atly birleşen milletler guramasynyň neşe 
serişdeleriniň bikanun dolanşygyna we jenaýata garşy göreş edarasynyň amaly programmasy şeýle 
çöşzgütleri üpjin edýär. http://gocase.unodc.org/gocase/en/index.html  
 
goCASE-den peýdalanyjynyň interfeýsi we hemme maglumat beriji tablisalar hemme esasy dillerde 
bolar ýaly edilip işlenip düzülen - ýöne ondan peýdalanjaklar ilki bilen bellige alynmalydyrlar.    
 
goCASE amaly programmany guramalar derňew işleri geçirmekde we operatiw maglumatlary 
toplamakda peýdalanyp bilerler we ol awtomatlaşdyrmagy we merkezleşdirilen maglumat 
ulgamyna birleşdirmegi nazarda tutýan hukuk goraýjy edara üçin şikaýatlara degişlilikde barlag 
işlerini geçirmekde , habar berijileriň (informatorlaryň) hasabatlartyny barlamakda, kazyýet işlerini 
gözden geçirmekde, operatiw maglumatlary toplamakda we özge işlerde esasy gural bolup biler. 
goCASE amaly programma esasan islendik edaradaky ýolbaşçy wekilleri we derňewiň gidişinde we 
operatiw maglumaty ýygnamagyň döwründe dürli gulluk borçlaryny hem-de işleri alyp barýan 
beýleki işgärleri üçin niýetlenendir.   
 
goCASE amaly programmanyň esasy maksatlary işi derňemek prosesini has gowylaşdyrmak, şeýle 
hem derňewiň netijeliligini ýokarlandyrmak bolup durýar. Şu programmanyň beýlekilerden 
artykmaçlygy iş proseslerini dolandyrmak integrirlenen modul tarapyndan üpjin edilýär, bu bolsa, 
diňe derňewiň tapgyryna doly gözegçilik etmek bilen çäklenmän, eýsem iş proseduralarynyň we 
derňewiň kategoriýalarynyň dürli-dürlisine uýgunlaşdyrýar.  
  Şeýle hem goCASE amaly programmanyň esasy elementleriniň biri bolup, hemme görnüşdäki 
maglumatlary,  ýagny şahslar, resminamalar, hadysalar we ol ýa-da beýleki işe degişli bolan maddy 
subutnamalardyr deliller barasyndaky maglumatlary toplamaga, saklamaga we gerek bolsa çykaryp 
almaga ýardam berýän maglumatlar proseslerini dolandyrmak moduly durýar. goCASE amaly 
programmasy dürli görnüşdäki resminamalar üçin elektron ýatda saklaýjy enjamy öz içine alaýar. 
Ol goCASE programma girizilen öňünden kesgitlenen rollara we mümkinçilikler laýyklykda 
netijeli we gözegçilikde saklap bolýan maglumatlar bilen üpjin etmäge mümkinçilik berýän.    
Köpsanly häzirkizaman gorag elementleri bilen üpjün edilenligi we yzygiderli geçirilip duran audit 
sebäpli goCASE amaly programma derňew dogrusyndaky maglumatyň howpsyzlygyny we 
bitewiligini üpjün edýär. Sülçiniň hereketleriniň programmanyň içinde oturdylan barlag sanawy 
karar alynanda we ugrykdyryjy görkezmeleriň berjaý edilişinde ýardam berýär. Ygtybarly we çeýe 
hasabat moduly bu programmany has hem prakriki we ulanmakda oňaýly edýär.  Maglumatlaryň 
grafiklaryň üsti bilen beýan edilmegi seljeriş işlerini amala aşyrýanlar we ulanýanlar üçin derňew 
prosessiniň modellerine we tendensiýalara degişlilikde goşmaça seljermekde we baha bermekde 
ýardam berýär.    
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GOŞMAÇA  A  
 
Jikme-jik sorag etmek üçin barlag sanawy. 
 
Jikme-jik sorag etmek üçin aşakda getirilen barlag sanawy sorag geçirmek usullar boýunça gysgaça 
ugrukdyryjy gollanma bolup durýar. 
 
Şertler 
 

 Mümkinçilik bar ýagdaýlarda soragyň ýapyk bir öýde geçirilmegini, özem  başgalaryň 
diňläp, ýa-da onuň barşyna päsgelçilik döredip bilmezligi üçin  diňe özüňiz ulanar ýaly 
giňişligiň bolmagyny üpjün ediň. esli bilmezligi üçin     

 Geçirilýän soraga gatnaşmak diňe pidanyň özüne, soragy geçirýän şahsa/şahslara, terjimeçä 
(eger zerurlyk ýüze çyksa), we  gerek ýerinde ýardam edip biljek ýokary tejribesi bolan 
hünärmene (mysal üçin, hukuk ýada psihologiýa meseleleri boýunça maslahatça) rugsat 
berilýär.   

 Bardy-geldi soragyň gidip duran diline  şahsyň düşünýänligine şübhe dörese, onda  ony 
terjimeçi bilen üpjün etmek ugrunda ähli  gerek bolan çäreleri  geçirmek gerek. 

 Mobil telefonlar öçürilen bolmaly. 
 Eger soragyň geçirilmegi üçin ýapyk bir ňý bar bolsa, onda soragyň barşyna päsgel 

berilmeginiň öňüni alar ýaly onuň gapysyna «päsgel bermäň» diýlen ýazgyly,   ýa bolmasa 
şuňa meňzeş başga bir ýazgylyr kiçijik tablisa asyp goýmak gerekdir.   

 Eger sorag geçirmek üçin ýapyk,  özem başgalaryň diňläp, ýa-da onuň barşyna päsgelçilik 
döredip bilmez ýaly we diňe özi ulanar ýaly giňişlikli bir öý ýok bolsa, onda soragy 
geçirýän hukuk  goraýjy edaranyň işgäri   edilýän gürrüň eşidilmez ýaly başga bir asuda ýeri  
tapjak bolup jan etmeli. 

 Soragyň dowamynda hiç bir esassyz garaýyşa, ýa-da gürrüňe ýol bermejek boluň. 
 Sorag geçirilýän şahs bilen aragatnaşygy sazlajak boluň, diňe şeýle edilende onda özüne 

ynsanperwerlikli  we hormat-sarpa bilen garalýandygy barasynda pikir dňrär we ol   ňzüni 
pikirine ynanyp, bil baglap boljak adam hňkmünde saýar.  

 
Tanyşlyk 
 

 Hukuk  goraýjy edaranyň sorag geçirip duran işgäri  soraglanýan  şahsa  özüni tanatmaly, 
kimdigini we näme wezipededigini aýtmaly. 

 Soraglanýan şahsyň özüni howpsyz we rahat duýýandygyna gözüňizi ýetiriň. 
 Soraglanýan şahsdan aýak ýoluna (hajathana) gidesi gelmeýärmikä, ýa bolmasa 

suwsamaýarmyka sorap, anyklaň. 
 Soraglanýan şahsyň özüni birahat duýmaýarmyka,  bir ýerleri agyrmaýarmyka ýa-da  gaýry 

goýulmasyz lukmançylyk kömegini talap edýän nähili-de bolsa bir  näsazlygydagy 
ýokmyka, sorap, anyklaň. 

 Egerde şahs gaýry goýulmasyz lukmançylyk kömegini talap edýän nähili-de bolsa bir  
näsazlygynyň bardygy barasynda aýtsa, onda, sorag etme işini tä  lukman gelip, barlagyny 
amala aşyrýança  başlamak  maslahat berilmeýär.   

 Egerde şahs  uly bolmadyk, mysal üçin, kelle agyry ýaly  näsazlygynyň bardygyny duýýan  
bolsa. Onda ýorite resepsiz alynýan dermanlardan hödürlemek maslahat berilýär.  
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Düşündiriş  
 

 Adam söwdasy bilen bagly jenaýaty derňemekde siziň edaraňyzyň tutýan orny, şeýle hem 
sorag etmegiň maksady barasynda gysgaça düşündiriň.   

 Sorag edilýän wagtda onuň başyndan geçen wakanyň nähili bolanlygy baradaky soraglaryň 
berilmegniňi mümkindigi, we käbir soraglaryň onuň göwnüne degmegi,  ýüregini awutmagy 
we agyr ýatlamalary ýadyna salmagy mümkindigi barasynda şahsa düşündiriň.     

 Sorag edilýän şahsa soraglara jogap beren wagtynda howlukman jogap berip bilýänligini, 
eger gerek bolsa islendik wagt arakesme edip bilýänligi barasynda düşündiriň.    

 Maglumat näçe köp berildigiçe, şonça-da  siziň edaraňyza derňew geçirmegiň, tussag astyna 
almagyň we kazyýet yzarlamasyny geçirmegiň aňsat boljakdygyny düşündiriň. Siziň 
edaraňyzyň kömek bermek mümkinçiligine degişlilikde bar bolan islendik çäklendirmeler 
barasyda düşündiriň.    

 
Sorag başlanmazdan öň jemleýji aspektler  
 

 Berilen ähli jogaplaryň berk gizlinlikde saklanyljakdygy barasynda şahsa habar beriň. 
 Ol islendik wagtda sorag berip bilýändigini ýa-da islendik wagt düşündirilen ýa-da beýan 

edilenleri anyklamak üçin ýa-da täzeden gaýtalap aýdylmagy üçin ýüz tutup 
bilýändigibarasynda şahsa düşündiriň.   

 Şahsyň düşündirilen zatlaryň hemmesine aýdyň düşünenligine göz ýetiriň.   
 Şu tapgyrda nähili-de bolsa  soragyň bardygy ýa-da  ýokdygy barasynda şahsdan soraň.   
 Şahsdan soraga gatnaşmaga razylygyny soraň.  
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GOŞMAÇA  B   
 
Goşmaça edebiýat 
 

 Transmilli guramaçylykly jenaýata garşy BMG-nyň Konwensiýasy; 2000-nji ýylda 
kabul edilen (mundan beýläk Palermo konwensiýasy) we  

 Birleşen Milletler Gurtamasynyň Transmilli guramaçylykly jenaýata garşy 
Konwensiýasyna goşmaça hökmünde kabul edilen Adam söwdasynyň, esasan hem 
aýallara we çagalara degişlilikde, öňüni almak hem-de ony ýok etmek we oňa degişli 
jeza baradaky  Protokoly; 2000. 

  Transmilli guramaçylykly jenaýata garşy Birleşen Milletler Guramasynyň 
Konwensiýasyna goşmaça kabul edilen Ýer üsti, suw üsti we howa ýollary arkaly 
migrantlaryň bikanun getirilmegine garşy goşmaça Teswirnama; 2000 . 

 Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara degişlilikde kemsitmeleriň hemme 
görnüşlerini  ýok etmek barasyndaky Konwensiýasy; 1979 (CEDAW). 

 Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissary, Adam 
hukuklary we adam söwdasy meselesi boýunça teklip edilýän ýörelgeler we ugur 
görkeziji düzgünnamalar, 2002-nji ýylyň iýul aýy. 

 Birleşen Milletler Gurtamasynyň çagalaryň hukuklary hakyndaky Konwensiýasy 
(1989) we Birleşen Milletler Gurtamasynyň  adam söwdasyna we  çaga 
pornografiýasyna degişli çagalaryň hukuklary hakyndaky Konwensiýasyna Fakultatiw 
Teswirnamasy (2000). 

 BÝKE/УВКБ (1994). Çaga-bosgunlar:  gorag  we ideg boýunça gollanma bolup 
hyzmat ediji ýörelgelerе и уходу.  

 BÝKE/УВКБ (2006). Halkara gorag meseleleri boýunça №.7 gollanma: bosgunlaryň 
hukuk ýagdaýy barasynda 1951-nji ýylda kabul edilen Konwensiýanyň 1A(2)  
maddasynyň ulanylşy we onuň adam söwdasynyň pidalaryna we adam söwdasy 
töwekgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan şahslara degiöli 1967-nji ýylda kabul edilen 
Teswirnamasy. 

 BÝKE/УВКБ (1997). ÝGaçybatalga gözleýän, ýany bilen hiç kim bolmadyk çagalara 
degişli syýasat we  gatnaşyk proseduralary  boýunça ugur görkeziji ýörelgeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


