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Məlumat (submission) BMT-nin Qadınlara Qarşı Ayrı-Seçkliyin
ləğvi Komitəsinin 21-25 iyul 2014-cü il tarxində keçirdiyi 60-cı
sessiya qabağı qapalı iclasda Azərbaycan üzrə qəbul olunmuş suallar)
(CEDAW/C/AZE/Q/5, 25 July 2014) əsasında hazırlanmışdır.

Bu məlumat ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) vasitəsi ilə
Amerika Xalqının təmənnasız yardımı hesabına işıq üzü görmüşdür.
Burada əks olunmuş fikirlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır və bu
fikirlər heç də mütləq olaraq USAİD-in və ya ABŞ Hökumətinın
mövqeyi əks etdirmir.
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Stereotiplər və zərərli təcrübə
6.Komitə əvvəlki yekun müşahidələrində (CEDAW/C/AZE/CO/4,
bölmə 19) dərin köklü patriarxal münasibətlərin və qadın vəkillərin
ailədə və cəmiyyətdə rolları barədə stereotiplərin mövcudluğu və
bunun nəticəsində də qadınların siyasi həyatda, əmək bazarında, təhsil
və digər sahələrdə əlverişsiz mövqedə olması barədə narahatçılığını
bildirmişdir. Zəhmət olmasa güclü patriarxal münasibət və qadın və
kişilərin ailədə və cəmiyyətdə rolu ilə bağlı stereotiplərin ləğv
olunması istiqamətində hal-hazırda həyata keçirilən və digər
tədbirlərin monitorinqi barədə məlumat verin. Eyni zamanda oğlanlara
üstünlük verilməsinin qarşısını almaq və cinsi
seçimlə bağlı
abortlarların cəzalandırılması ilə əlaqədar olaraq həyata keçirilən
tədbirlər barədə məlumat verməyiniz xahiş olunur. Həmçinin zəhmət
olmasa dərsliklər və digər dərs vəsaitlərindən gender stereotiplərinin
çıxarılması və KİV-də qadınların stereotipik portretinin
canlandırılması ilə əlaqədar mövzulara müraciət edilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verin.
“Təmiz Dünya” Qadınlara Yadım İctimai birliyi Milli adət və
ənənələrin qadın hüquqlarının reallaşmasına təsirini öyrənmək
məqsədi ilə seçmə üsulu ilə respublikanın 9 rayonunda gender
aspektləri nəzərə alınaraq, ümumi ailələrin (təqribən 1 milyon 800
mindən artıq) 0,02 %-ini əhatə etməklə 250 ailədə sorğu keçirilmişdir.
Eyni zamanda ailələrə bu və ya digər formada münasibəti olan 20
nəfər ekspert sorğusuna cəlb olunmuşdur.
Keçirilmiş sorğuda milli adət və ənənələrin qadınlara və qız uşaqlarına
qarşı yönələn zorakılıq aktlarının qaynaqlarının ilkin olaraq üzə
çıxarılması əsas şərt kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Sorğuya cəlb edilənlərə əsasən zorakılığı təşviq edən atalar sözləri ilə
razı olub olmamaları ilə bağlı suallar verilmişdir.
Sorğuya cəlb edilən qadınların əhəmiyyətli hissəsinin zorakılğğa haqq
qazandıran atalar sözləri ilə razılaşması ciddi problemlərin
mövcudluğundan xəbər veiri. Bu baxımdan qanunvericilik
səviyyəsində
tədbirlər,
inzibati
nəzarət
mexanizmlərinin
gücləndirilməsi arzu olunan effekti vermir.
Bu sorğunun nəticələrindən qadınların vətəndaş olaraq inkişafında
qarşılarına çıxan maneələrin və onu törədən səbəblərin müəyyən
edilməsində, bu istiqamətdə zəruri institutsional fəaliyyətlərin
keçirilməsiində istifadə ediləcəkdir.
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Keçirilmiş tədqiqatın
edilmişdir:

nəticələrindən

aşağıdakı

qənaətlər

əldə

1. Milli adət-ənənələrimiz bir tərəfdən ölkəmizdə ailə institunun
bütövlüyünü qoruyub saxlasa da, digər tərəfdən ailədaxili zəmində
zorakılıq hallarını stimullaşdırır, qadınlara və qızlara qarşı ayrıseçkilik münasibətlərinin genişləndirilməsinə şərait yaradır.
2. Milli folklor nimunələrində, atalar sözlərinin, xalq deyimlərinin,
alqışların, ağıların, bayatıların bəzilərində qadın və qızların
oğlanlardan fərqli olaraq, daha çox nəzarətdə saxlanmalarını, azad
hərəkətlərinin məhdudlaşdırılmasını təbliğ edən məqamlar vardır.
3. Son dövrlər həyata keçirilən məqsədyönlü maarifçilik fəaliyyəti
sayəsində bir çox ailələrdə qadınlara münasibətin dəyişməsi,
qadınların öz hüquq və azadlıqları dərk etmələrinin kütləvi xarakter
alması müşahidə olunur.
4. Əfsuslar olsun ki, hələ də qadın və qızlara qarşı fiziki, psixoloji və
zorakılığın digər formaları tətbiq edilir.
5. Qız uşaqlarının gələcəkdə ailə həyatı qurmalarındə hələ də onların
çoxunun münasibətinin nəzərə alınmaması, istəkləri əleyhinə
valideynləri və yaxın qohumlarının təzyiqi ilə evləndirilmələri
konservativ, xurafatçı xarakterli xalq deyimlərində, adət ənənələrdə
stimullaşdırılır.
6. Bir tərəfdən bəzilərinin düşdüyü sosial-iqtisadi çətinliklər, digər
tərəfdən ailələrin büdcələrinə dəstək olacaq qadın əməyindən
bəhrələnməyə ehtiyac olduğu halda, bir çox ailələrdə, qadınlara qarşı
köhnə zamanlardan qalmış qadağa münasibətləri bir çox zərb
məsəllərində yer tapır və bundan sui-istifadə halları baş verir.
7. Bir çox rayonlarda 40 fokus qrup (bölmə 27) arasında erkən/uşaq
nikahları barədə aşkar olunan faktlar üzrə tətqiqat və prezentasiyalar
həyata keçirilməsi qeyd olunub. Zəhmət olmasa cinsə görə fərdi
yanaşma, etnik qrup və regionda daxil olmaqla bu aşkar olunan faktlar
barədə ətraflı məlumat verin. Həmçinin İştirakçı Dövlət xüsusilə
məcburi köçkünlər arasında erkən/uşaq nikahları ilə mübarizə
aparmaq üçün hansı spesifik tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə
məlumat verin.
Erkən nikahların (Əslində erkən ərə verilmə) qarşısının alınmasına
yönələn tədbirlər sırasında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi uğurlu
olsa da praktikada problem tam həllini tapa bilmir. Baxmayaraq ki, bu
sahədə mövcud olan statistika azalmaya meyillidir.
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Statistik göstəricilərə görə, Azərbaycanda 15-17 yaşlı analar
tərəfindən doğulan uşaqların sayı 2009-cu ildə 3538, 2010-cu ildə
4103, 2011-ci ildə isə 4392 olub. 2012-ci ildə bu rəqəm 3236-ya,
2013-cü ildə isə 2855-ə enib.
BMT-nin Əhali Fondunun erkən nikahlarla bağlı yaydığı hesabata
görə, Azərbaycanda 18 yaşına qədər ailə quran qızların 11,3 faizi
təhsilsizdir. Onlardan yalnız 26 faizi ibtidai təhsil alıb. Cəmi 11 faiz
qızın orta məktəb və ali təhsili var. Hesabata görə, 2000-2011-ci
illərdə ölkədəki nikahların 12,2 faizi yetkinlik yaşına çatmayan
qızlarla bağlanıb.
Ölkənin bəzi regionlarında qızların erkən yaşlarına ərə verilməsi
davam edir. Problemin həlli kompleks yanaşmalar tələb edir. İlk
növbədə əhalinin maarifləndirlməsi, və sosial problemlərin həllinə
yönələn tədbirlərin təşkili zəruridir. Rayon mərkəzlərində dövlət
orqanları ilə QHT-lər maarifləndirici tədbirlər təşkil etsələr də ucqar
kəndlərdə məlumatsızlıq davam edir.
Kənd yerlərində iş yerlərinin olmaması, asudə vaxtın təşkili üçün
infrastrukturun olmaması erkən nikahlara təsir edən amillərdəndir.
Erkən nikahlar yalnız fiziki sağlamlığa deyil, həm də mənəvi
sağlamlığa mənfi təsir göstərir.
Təhsildən yayınma hallarının da səbəblərindən biri erkən nikah
hallarıdır. Bəzi hallarda qızlar icbari təhsili belə başa vura bilmirlər.
Nəticədə ölkənin bəzi regionlarında qızlar arasında təhsil göstəriciləri
ilbəil açağı düşməkdə davam edir.
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə
də bəzi ucqar rayonlarda qızların təhsil hüququndan məhrum
edildiyini deyir: "Azərbaycanın elə bölgələri var ki, orada
abituriyentlərin gender göstəriciləri kəskin fərqlənir. Xüsusən cənub
rayonlarında bu fərq özünü daha qabarıq göstərir. Cənub rayonlarında
ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin cəmi 10 faizini qızlar təşkil
edir. Bu o deməkdir ki, bizim qızlar erkən yaşlarından təhsil
hüququndan məhrum edilir. Yardımlı rayonunda ötən il 479
abituriyent sənəd verib, onların yalnız 45-i qız olub. Lerikdə isə 469
abituriyentdən 81-i qızlardı1.
Təssüf ki, bu göstəricilər ildən-ilə pisləşməkdə davam edir. Bunun
əsas səbəblərindən biri də erkən ərə verilmə ilə bağlıdır. Təbii ki,
məktəbdən qızların yayınmasının qarşısının alınması üçün Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, yerli cira
1

Mənbə: http://www.xalqcebhesi.az/news.php?id=4362
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və bələdiyyə orqanları, QHT-lər cəlb edilməklə müəyyən inzibati və
maaarifləndirci tədbirlər həyata keçirir. Lakin hazırda qızların
məktəbdən yayınması (faktiki məşğələlərdə iştirak etməmək) halları
qalmaqdadır. Burada dini xürafatın da mənfi təsirinin artması bir amil
kimi iştirak edir.
Qadınlara qarşı zorakılıq
8. Qeyd olunur ki, Komitənin əvvəlki tövsiyyələrini nəzərə alaraq
İştirakçı Dövlət məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə qanun
qəbul etmişdir və 2008-ci ildə qadınlara qarşı zorakılığın yayılması,
əsas səbəbləri və nəticələri mövzusunda xüsusi milli araşdırma
aparmışdır (EDAW/C/AZE/Q/5 14-58317 3/5). Zəhmət olmasa
araşdırmanın nəticələri və qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının
alınması üçün həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verin.
Həmçinin məişət zorakılığı ilə mübarizə üzrə milli strategiyanın
həyata keçirilməsi zamanı rast gəlinən çətinliklər və uğurlar barədə
məlumat verin (bölmə 31). Zəhmət olmasa zorlanma anlayışının
Cinayət Məcəlləsində güc tətbiq etməkdən daha çox razılıq olmadan
həyata keçirilən hərəkət kimi qiymətləndirilməsi üçün görülən
tədbirlər barədə məlumat verin.
“Ailə zorakılığına qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” adlı sənəd
barədə ictimaiyyətdə hər hansı məlumat yoxdur.
Milli strategiya ilə bağlı hər hansə tədbirin keçirilməsi, onun yerinə
yetirilməsi ilə bağlı rəsmi veb səhifələrində hər hansı məlumatlar
yoxdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 29 dekabr 2012-ci
il tarixində təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası”nda ailədaxili zorakılığın qarşısını alınmasına yönələn
strateji istiqamət müəyyən olunmuşdur.
Ölkədə gender bərabərliyinin təmin edilməsi məsələsi diqqət
mərkəzində saxlanılacaq və onun həlli istiqamətində müvafiq tədbirlər
gerçəkləşdiriləcəkdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini
gender əsaslı zorakılıq hallarının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin
görülməsi, qadınlar və kişilər üçün əmək bazarında bərabər imkanların
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yaradılması, qadınların işdə irəli çəkilmək, rəhbər vəzifə tutmaq
imkanlarının daha da genişləndirilməsi təşkil edəcəkdir2.
9. Verilmiş məlumata əsasən İştirakçı Dövlət Ailədaxili Zorakılıq
Aktınının Qarşısının alınması ilə əlaqədar məsələlərdə ittiham etmək
əvəzinə vasitəçilik və barışdırma hallarına daha üstünlük verir.
Zəhmət olmasa qanun qəbul olunduqdan sonra (bölmə 29) məişət
zorakılığı ilə bağlı daxil olan şikayətlərin və mühafizə orderinin
verilməsi üçün müraciətlərin, ittiham və təqiblərin sayı barədə
məlumat verin. Xahiş edirik bu şikayətlərin nəticəsi barədə məlumat
verin, müraciətlərin neçə faizi həll edilib, neçə faizi ittihamlarla
nəticələnib və s. Həmçinin mövcud olan sığınacaqların sayı və onların
maliyyə mənbələri barədə məlumat verməyiniz xahiş olunur.
Mühafizə orderinin verilməsində problemlər
Məhkəmələr vasitəsi ilə üzünmüddətli mühafizə orderinin
verilməsində ciddi problemlər vardır. Problemin həll olunmaması
məhkəmələr tərəfindən uzunmüddətli mühafizə orderi verilməsi
praktikasının genişlənməsini əngəlləyir.
"Məişət Zorakılığnın Qarşısının Alınamsı Haqqında" Qanunun 11.3.
maddəsinə görə "Məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətmiş şəxsin
qısamüddətli mühafizə orderinin tələblərinə əməl etməməsi
uzunmüddətli mühafizə orderinin verilməsi üçün əsas ola bilər".
Həmin Qanunun 12.1. maddəsində göstərlir ki, "Məişət zorakılığı ilə
bağlı hərəkətləri törətmiş şəxs verilmiş xəbərdarlığa əməl etmədikdə,
zərər çəkmiş şəxs və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı uzunmüddətli
mühafizə orderinin verilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmək
hüququna malikdir”.
Beləliklə uzunmüddətli mühafizə orderinin verilməsi qısamüddətli
mühafizə orderinin verilməsindən sonra baş verən növbəti
prosedurdur. Qanundan irəli gələn tələbə görə əvvəlcə qısamüddətli
mühafizə orderi tətbiq edilməlidir. Qanunun qəbul edilməsindən keçən
müddət ərzində qısamüddətli mühafizə orderinin tətbiqi qaydaları
təsdiq edilmədiyi üçün hazırda uzunmüddətli mühafizə orderi məişət
zorakılığının qarşısının alınmasına yönələn tədbir olaraq tam tətbiq
edilə bilmir.
2

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 29 dekabr 2012-ci il. Mənbə:
http://www.president.az/articles/7022
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Lakin ölkənin məhkəmə praktikasında uzunmüddətli mühafizə
orderinin verilməsi ilə bağlı məhkəmələrin bir neçə dəfə qətnamə
qəbul etməsi praktikası vardır. ATƏT-in Bakı Ofisinin Qanunun
Aliliyi və İnsan Hüquqları Şöbəsi tərəfindən 2013-cü ildə hazırlanmış
“Azərbaycan Məhkəmə Sistemində Məişət Zorakılığı ilə bağlı İşlər”
adlı hesabatda göstərilir ki, "Məhkəmə monitorinqini həyata keçirən
işçi qrupu yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qısa müddətli
mühafizə orderi verilməsinə və qısa müddətli mühafizə orderin
tələblərinin pozulması əsasında uzun müddətli order barədə qərar
çıxarılmış hər hansı iş barədə məlumat əldə edə bilməmişdir. Lakin,
məhkəmə monitorinqini həyata keçirən işçi qrupun, məişət zorakılığı
qurbanlarına yardım edən QHT-dən aldığı məlumata görə, bir işdə
yalnız polis tərəfindən verilən xəbərdarlığın pozulması nəticəsində
uzunmüddətli mühafizə orderi əldə olunub və həmin təşkilat
uzunmüddətli mühafizə orderi əldə etməkdə yardım edib. Mühafizə
orderinin verilməsi istiqamətində QHT-nin də, məhkəmənin də
təşəbbüsləri təqdirə layiqdir.Bununla belə, yerli icra hakimiyyəti
orqanına qısa müddətli mühafizə orderi vermək səlahiyyəti verən
mövcud qanunulvericiliyin tam surətdə tətbiq edilməsi məişət
zorakılığı qurbanlarına qısamüddətli və uzunmüddətli mühafizə
orderini aydın və şəffaf şəkildə əldə etmək imkanı verər"3.
Məişət
zorakılığından
zərər
çəkənlərə
yardımların
göstərilməsində (sığınacaqların verilməsində) mövcud problemlər
“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Qanunun 13-cü
maddəsində
Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində
tədbirlərin növləri göstərilmişdir. Bu tədbirlərdən biri də sosial
xarakterli tədbirlər adlanır. Qanunun 13.1.2. maddəsinə görə "sosial
xarakterli tədbirlər - zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə, o
cümlədən müvəqqəti sığınacaqla təmin edilməsi, onlara dövlət
hesabına hüquqi və tibbi yardımın göstərilməsi, habelə digər sosial
yönümlü tədbirlərin həyata keçirilməsi"dir.
“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 1 oktyabr tarixli 331 nömrəli
Fərmanının 1.6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə
3

Azərbaycan Məhkəmə Sistemində Məişət Zorakılığı ilə bağlı İşlər. Qanunun Aliliyi və
İnsan Hüquqları Şöbəsi ATƏT-in Bakı Ofisi Dekabr 2013
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 25 aprel 2012-ci ildə
"“Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım
mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası”nın və “Məişət zorakılığından
zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin
akkreditasiyası Qaydaları" təsdiq etmişdir.
Qaydaların 1.2. ci maddəsində göstərilir ki, "Yardım mərkəzləri məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə (bundan sonra - zərər
çəkmiş şəxslər) hüquqi, tibbi, psixi, sosial və digər yardımın
göstərilməsi məqsədi ilə yaradılan dövlət və qeyri-dövlət
qurumlarıdır".
Qaydalara görə Dövlət yardım mərkəzləri Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur və onun maddi təminata
dövlət büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr
hesabına təmin olunur. Yardım mərkəzləri hüquqi şəxs statusuna
malikdir.
Yuxarıda qeyd olunanalara baxmayaraq ölkədə Yradım Mərkəzlərinin
şəbəkəsi yaradılmamışdır.
“Təmiz Dünya”Qadınlara Yadım İctimai Birliyinin məlumatına görə
“Məişət zorakılığı qurbanları üçün dövlət qurumlarının nəzdinə Ailə
Uşaq və Qadın Problemləri ürə Dövlət Komitəsi tərəfindən 11
rayonda Ailə uşaq mərkəzləri mövcuddur. Bir necə mərkəz sığınacaq
tipində hazırlanıb lakin sığınacaq kimi fəaliyyət göstərmir. Bunlarda
Saatlı rayonu, Göy-Göl rayonu, Lənkəran rayonundakı mərkəzləri
misal gətirmək olar. Lakin mərkəzlər sadəcə əhaliyə hüquqi və
spxiloji yardımlar göstərir. Onlardan bir neçəsi kifayət qədər aktivdir.
Məişət zorakılığı qurbanı olan kishilər üçün sığınacaq ölkədə mövcud
deyil.
Təmiz Dünya qadınlara Yardım ictiami birliyi və Azərbaycan Uşaqlar
birliyi tərəfindən məişət zorakılığı qurbanları olan uşaqlar üşün
sığınacaq təqdim edilir. Sığınacaqda qalma müddəti şəxsin ehtiyacları
nəzərə alınmaqla bir ilə kimi uzadıla bilir.
“Təmiz Dünya”Qadınlara Yadım İctimai Birliyi və dana bir neçə QHT
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Məişət
Zorakılğından zərər çəkən şəxslər üçün “Qeyri-dövlət yardım
mərkəzləri” yaratmaq və idarə etmək üçün akkreditasiyadan
keçmişdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkənin 8 regionunda
“Məişət Zorakılığından zərər çəkən şəxslər üçün Dövlət yradım
Mərkəzləri” təşkil etməyi planlaşdırır. Nazirlik həmin mərkəzlərin
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sosial sifarişlər əsasında QHT-lərin idarəçiliyinə veriləcəyini
açıqlamışdır.
17 sentyabr 2014-cü ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası arasında birgə
əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanmışdır. Memorandumun
şərtlərindən biri də gələcəkdə yardım mərkəzlərininQHT-lərin
idarəçiliyinə verilməsində Şura ilə əməkdaşlıq (QHT-lərin müvafiq
sahədə potensialının ratırılmasına yönələn tədbirlərin təşkili, tender
proseslərində iştirak və s.) edilməsi nəzərdə tutulur.
Qadın alveri və fahişəliyə cəlb etmə
10. İştirakçı Dövlət qadın alveri ilə əlaqədar problemlərin insan
alverçilərinin cəzalandırılması, onlara qarşı ittihamların irəli sürülməsi
və insan alveri ilə bağlı halların istintaqı sahəsində cinayət
qanunvericiliyinin səmərəliliyinin artırılmasına əsas diqqətin
yönləndiriliməsi və rəsmi qurumların insan alverinin gender
aspektlərinin daha yaxşı anlaması (bölmə 35) ilə əlaqədar olmasını
qeyd edir. Zəhmət olmasa hər iki problemin həlli istiqamətində həyata
keçirilən spesifik tədbirlər barədə məlumat verin. Həmçinin insan
alveri ilə mübarizə ilə əlaqədar fəaliyyətlərinin qrafiki və
prioritetlərini qeyd edin. Milli, regional və beynəlxalq insan alveri
şəbəkələrinin dağıdılması istiqamətində bütün müvafiq hüquq
mühafizə orqanları və digər əlaqədar təşkilatların əməkdaşlığı və
birliyi üçün həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verin (bölmə
37).
2013-cü ildə həyаtа kеçirilmiş əməliyyаt-ахtаrış tədbirləri nəticəsində
238 cinаyət fаktı qеydə аlınmış, оnlаrdаn 80-i insаn аlvеri (17 cinayət
işi üzrə), 4-ü məcburi əmək (4 cinayət işi üzrə), 73-ü fаhişəliyə cəlb
еtmə, 68-i əхlаqsızlıq yuvаlаrı sахlаmа, 3-ü yetkinlik yaşına
çatmayanları fahişəliyə və ya əxlaqsız əməllərə cəlb etmə, 4-ü
pоrnоqrаfik mаtеriаllаrı və ya əşyaları qanunsuz yаymа, 6-sı isə
sеksuаl хаrаktеrli hərəkətlərə məcbur еtmə ilə bаğlı оlmuşdur.
İnsan alveri cinayətləri törətdiklərinə görə 17 şəxs (14 qadın, 3 kişi)
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və insan alveri qurbanı olaraq 56
nəfər (41-i qadın, 15-i kişi) müəyyən edilmişdir. Hesabat dövründə
keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində axtarışa elan
olunmuş 17 insan alverçisindən 5-i tutularaq istintaq və məhkəmə
orqanlarına təqdim edilmişdir.
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(2009-2013-cü illərdə) qeydə alınmış 400 insan alveri və məcburi
əmək cinayət faktı üzrə 174 insan alverçisi cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilmiş və 263 insan alveri qurbanı müəyyən edilmişdir. Ötən 5 il
ərzində Azərbaycan Respublikasının birinci instansiya məhkəmələri
tərəfindən 174 insan alverçisi məhkum olunmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunanalar rəsmi statistikadır. Təssüf ki, cinayət
təqibinin nəticəsi olaraq məhkəmələr tərəfindən cəzaların
verilməsində problemlər qalmaqdadır. Məhz bu baxımdan rəsmi
hesabatlarda yalnız cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə ilə bağlı
statistikaya yer verilir.
12. Qeyd olunur ki, insan alveri qurbanlarına yardım sığınacaqları və
mərkəzləri qurbanların qorunmasını təmin etmək üçün yaradılan
xüsusi müəssisələrdir (bölmə 45 (c)). Zəhmət olmasa İştirakçı Dövlət
mövcud olan və yaradılan əlavə sığınacaqların sayı və onların
maliyyə mənbələri barədə məlumat verin. İnsan alverinə qarşı
mübarizədə milli mexanizmlər çərçivəsində həyata keçirilən siyasətin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansı spesifik tədbirlər həyata
keçirilmişdir?
İnsan Alverina Qarşı Mübarizə üzrə Baş idarənin “qaynar xətt”
sistemi nisbətən effektiv fəaliyyət göstərir.
Maarifləndirmə və məlumatlandırma ilə bağlı fəaliyyətlər
intensivləşib. Bu sahədə Azərbaycan Hökumətinin müvafiq qurumları
(İnsan Alverinə qarşı mübarizə üzrə Baş idarə, Dövlət Miqrasiya
Xidməti və s.) beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatı (İOM), milli QHT-lərlə hərtərfli əməkdaşlıq
edirlər. Regionlarda maaarifləndirici tədbirlərin təşkili, hüquqmühafizə orqanlarının potensialının artırılmasına yönələn təlimlərin
keçirilməsi, sosial roliklərin hazırlanması, yaddaşların nəşri və kütləvi
yayaımı nəticəsində həm əhalinin, həm də hüquq-mühafizə
orqanlarının məlumatlılöğı və bilikləri artmıdır.
Lakin həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə insan alverinin qarşısının
alınmasında tam effek verə bilməmişdir.
2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda insan alveri özünü
əsasən cinsi istismar formasında təsdiqləmişdi. 2010-cu ildən 2013-cü
ilə qədər insan alveri daha çox məcburi əmək və ya əməyin istismarı
formasında diqqət mərkəzində dayandı. 2010-2013-cü illərdə diqqət
çəkən digər bir məqamda isə Azərbaycan Respublikasının tədricən
mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsinə çevrilməsi tendensiyasının
12

gündəmə gəlməsidir. İnsan alverinin digər formaları olan ev köləliyi,
surroqat analıq, uşaq alveri və ya uşaq əməyinin istismarı hallarının
mövcud olub-olmadığı, bunun üçün mövcud şəraitin yaratdığı
imkanlar haqda məlumat yoxdur.
İnsan alveri ilə mübarizə üzrə beynəlxalq institutlar da insan alveri ilə
mübarizənin effektifliyini artıran amillərdən biri kimi bu problemi
yaradan səbəblərin öyrənilməsini və ona şəriat yaradan halların
müəyyən edilməsini tövsiyə edir.
Sadalanan hallara və beynəlxalq tövsiyyələrə baxmayaraq Azərbaycan
Respublikasında bu günə qədər yuxarıda qeyd edilən məsələlər üzrə
(problemi yaradan səbəblərin öyrənilməsi və ona şəriat yaradan
halların müəyyən edilməsi) konkret araşdırmalar, tədqiqatlar
aparılmayıb və insan alveri probleminin səbəblərinin qarşısını alacaq
səviyyəli tövsiyələr irəli sürülməyib4.
12. Qeyd olunur ki, insan alveri qurbanlarına yardım sığınacaqları və
mərkəzləri qurbanların qorunmasını təmin etmək üçün yaradılan
xüsusi müəssisələrdir (bölmə 45 (c)). Zəhmət olmasa İştirakçı Dövlət
mövcud olan və yaradılan əlavə sığınacaqların sayı və onların
maliyyə mənbələri barədə məlumat verin. İnsan alverinə qarşı
mübarizədə milli mexanizmlər çərçivəsində həyata keçirilən siyasətin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansı spesifik tədbirlər həyata
keçirilmişdir?
İnsan alveri qurbanlarına yardım
Azərbaycan Respublikasinda insan alveri qurbanlari uçun fəaliyyət
göstərən bir dövlət sığinacagi vardır və o, 2006 ci ilin noyabr ayından
mövcuddur. Əsasən qurbanların müvəqqəti yaşayışı, reablitasiyası
təhlükəsizliyini nəzərdə tutur.Xüsusi mühafizəsi olan bu sığınacaq 46
yerlikdir. Bİna 3 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbə işçi personlaı üçün
nəzərdə tutulub eləcə də quabnlar üçün idman zalı
camshirxana, dincəlmək üçün holl və s. Infrastruktur vardır. İkinci
mərtəbə əsasən qadınlar üçündur. Ücüncü mərtəbə sırf insan alveri
qurbanlarına çevrilən uşaqlar üçündür ki, orada uşaqlar üçün dərs
otagı və oyun otaqları vardır. Son zamanlar insan alveri qrubanları
olan kişilər də sığınacaqda saxlanılır.

İnsan alveri problemi – ölkədaxili vəziyyətin və kənar təsirlərin qiymətləndirilməsi”.
“Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İB. Bakı 2014. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının Maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır.
4
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Sıınacaqda qalma müddəti 1 aydır. Əlhaddə hallarda bu üddət uzadıla
bilir. Uşaqlar üçün müddət iki aydır.
Sığınacaq sosial işçilər psixoloq xidmət göstərir. Qurbanlaın
hüquqlarının müdafiəsinə əsasən QHT-lər cəlb olunur. Reinteqrasiya
dövürndə qurbanların istəyi nəzərə alınmaqla QHT-lər tərəfindən
yaradılan sığınacağına istiqamətləndirilə bilir. İnsan alveri qurbanları
üçün nəzərdə tutulan Qeyri-dövlət sığınacaqlarının sayı ölkə üzrə çox
deyildir. Gəncə Şəhərində Təmas regional İctimai(2003) birliyi
qadınlar üçün, Bakıda Təmiz Dünya qadınlara yardım İctimai Birliyi
(2002)və uşalqr üçün Azərbaycan Uşaqlar birliyinin( 2010) nəzdində
sığınacaqlar var. İnsan alveri qurbanıolmuş kişilər üçün Azərbaycan
Miqrasiya Mərkəzinin ( 2012)nəzdində sığınacaq olsa da bu fəaliyyət
artıq dayandırlıb.
Son illərdə İnsan alveri qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə
Mexanizminin (MİM) həyata keçirilməsi məsələsi diqqətdə
saxlanılmış, 17 yanvar 2013-cü il tаriхdə DİN-də Milli Koordinatorun
sədrliyi ilə İdarələrarası Komissiyanın iclası keçirilmişdir. 10 may
2013-cü il tarixdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında İnsan alveri qurbanlarına Yardım Mərkəzinin təşəbbüsü və
BMqT-nin Аzərbаycаndаkı Nümаyəndəliyinin maliyyə təminatı ilə
Gəncə şəhərində “Təmas” İctimai Birliyinin nəzdində yaradılmış
Regional Reabilitasiya-Reinteqrasiya Mərkəzi həmin regionda
zorakılıq və insan alveri qurbanlarına, potensial insan alveri
qurbanlarına müvafiq xidmət göstərməklə MİM-in həyata keçirilməsi
müsbət əhəmiyyət kəsb edir.
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Tövsiyələr5
1.İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyanın və reinteqrasiyanın
daha da effektiv həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının
bölgələrində insan alveri qurbanlarının müvəqqəti xarakterli yaşayış
sığınacaqları
və
yardım
mərkəzlərinin
yaradılması
məqsədəmüvafiqdir.
2.İnsan alveri qurbanlarına yardım göstərilməsi, onların sosial
reabilitasiyası və reinteqrasiyası sahəsində fəaliyyət göstərən yerli
QHT-lərin fəaliyyətinin effektivliyini artırılması üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının mütamadi dəstəyi artırılmalıdır.
3.Əcnəbi insan alveri qurbanlarına ölkəmizdə müvəqqəti yaşamaq və
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrin verilməsi
prosedurlarının tətbiqinin sadələşdirilməlidir.
4.İnsan alveri qurbanlarına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb
etmək və kompensasiya almaq bacarıqlarına yiyələnmək üçün
təhqiqat, istintaq və məhkəmə orqanlarının əməkdaşlarına insan alveri
qurbanları tərəfindən mülki iddianın verilməsinə köməklik
göstərilməsi üçün təlimlər keçirilməlidir.
5.Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə
məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda,
zərərçəkmiş şəxsə kompensasiya verilməsinə dair müddəaları
məhkəmə hüquq islahatı başa çatdıqdan və müvafiq qanun qəbul
edildikdən sonra qüvvəyə minməsi məsələsi qeyri-müəyyən
olduğundan bu müddəaya yenidən baxılmalı və adekvat formada
optimallaşdırılmalıdır.
6.İnsan alveri qurbanlarının sosial reinteqrasiyasının səmərəli həyata
keçirilməsi üçün insan alveri qurbanlarına reinteqrasiya dövründə
ödənilən müavinətin məbləğinin adekvatlılığı məsələsi müvafiq
strukturlar qarşısında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
7.Sığınacaqda olduğu dövr ərzində Sığınacaq tərəfindən, insan alveri
qurbanlarına ünvanlı sosial yardımın alınması üçün Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
qarşısında vəsatət qaldırılmalıdır.

5

“Təmiz Dünya” Qadınlara yardım İctimai birliyi tərəfindən irəli sürülmüşdür.
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8.Atalığın etirafı və övladlığa götürülmə işlərinin prosedurları daha
sərtləşdirilməli və daim nəzarətdə olmalı, bu işlərin mütəmadi
monitorinqi aparılmalıdır.
9.İnsan alveri qurbanlarının reinteqrasiyasının səmərəliyinin
artırılması üçün, onların məşğulluqlarının təmin edilməsi üçün insan
alveri qurbanlarını işə götürən fiziki və hüquqi şəxslərə vergi
güzəştlərinin tətbiq edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
insan alveri qurbanlarına kiçik kreditlərinin verilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ aktlarında dəyişiklik
edilməsi məsələsinin müvafiq strukturlarla müzakirəsinin təşkil
edilməlidir.
10.İnsan alverinin, xüsusən də, uşaq alverinin qarşısının alınması üçün
mövcud qanunvericiliyin təkrar təhlil edilməsi və övladlığa götürülmə
prosedurlarının sərtləşdirilməsinə ehtiyac vatrdır.
11.“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” qanununda, habelə
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144-1-ci
maddəsinə əsasən, donordan orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi
zamanı donor kənar təsirlər olmadan orqan və (və ya) toxumaların
götürülməsinə yazılı razılığını bildirməlidir. 6 Donora, “kənar
təsirlər”in
olub-olmamasının
araşdırılması
mexanizmləri
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. Bu səbəbdən də, insan
alverçiləri bu fürsət istifadə etməmələri üçün qanunvericilik bu sahədə
daha da təkmilləşdirilməlidir.

6

“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1999-cu il, № 726-IQ, maddə 12
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The submission was worked out by basing on the list of issues about
Azerbaijan adopted at the closed meeting of the UN Committee on
Elimination of Discrimination against Women during its 60-th presession dated July 21-25, 2014.

This submission is made possible by the generous support of the
American people through the United States Agency for International
Development (USAID). The contents are the responsibility of [insert
recipient name] and do not necessarily reflect the views of USAID or
the United States Government.
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Stereotypes and harmful practices
6. The Committee, in its previous concluding observations
(CEDAW/C/AZE/CO/4, para. 19), expressed concern about the
existence of deep-rooted patriarchal attitudes and stereotypes
regarding the roles of women and men in the family and in society,
which were a root cause of the disadvantaged position of women in
political life, the labour market, education and other areas. Please
provide information on the monitoring of the implementation of
current and other measures aimed at eliminating the persistent
patriarchal attitudes and deep-rooted stereotypes regarding the roles of
women and men in the family and in society. Please also provide
information on measures taken to combat stereotypes that foment
attitudes towards son preference and in turn contribute to the scourge
of sex-selective abortion in the State party (para. 126). Please provide
information on measures taken to remove gender stereotypes from
textbooks and educational materials and to address the stereotypical
portrayal of women in the media.
Clean World public union Aid to Women conducted the survey in 250
families by covering 0.02% of total families (approximately more than
1 million, 800 thousands) at the 9 regions of Azerbaijan with the
purpose of learning the influence of the customs and traditions to the
realization of the women’s rights. At the same time 20 persons having
direct or indirect relations with the families answered the questions of
the experts.The issue of being of the national customs and traditions as
one of the main reasons for the violence against women and girls was
the main aspect of the survey.
People attracted to the survey answered to the questions connected
with their agreeing, or not agreeing to the proverbs agitating violence.
The fact that most women attracted to survey agreed with the proverbs
justifying the violence demonstrated that there are serious problems in
this sphere.
From this point of view measures taken in the legislative layer and
development of the administrative control mechanisms is not effective
enough. The results of the survey will be used for the determination of
the obstacles for the development of women as the citizen and reasons
creating these obstacles and carrying out necessary institutional
activities in this direction.
The following conclusions were come as a result of the conducted
survey:
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7. Our national customs and traditions from one hand protect the
family institute, and from another hand stimulate the violence within
the families and result with the development of the discrimination
relations against women and girls in the families.
8. There are some points in the national folk samples like proverbs,
phrases, elegies and other folklore that are agitating more controlling
of girls than boys and limiting the freedom of girls.
9. As a result of the purposeful enlightening activities carried out
recently in many families the attitude to women was changed and
women realized their rights and freedoms.
10. Unfortunately the physical, psychological and other types of
violence against women and girls are still used.
11. In many conservative, fanatic proverbs and traditions stimulate
not taking into account the opinion of girls when marrying and girls
facing pressure and forcing to marry by their parents and close
relatives.
12. From one hand socio-political difficulties faced by some
people, and from another hand there is need in the using woman labor
for the sake of the family, in many families they base on the proverbs
that agitate the limiting of women’s rights and are misusing them to
limit the rights of women.
7. It is stated that research has been carried out into early/child
marriage and presentations on the findings made in many regions
through 40 focus groups (para. 27). Please provide more information
on those findings, including data disaggregated by sex, ethnic group
and region. Please also provide information on the specific measures
taken to combat early/child marriage, in particular among internally
displaced persons in the State party.
Although the improvement of the legislation to prevent early
marriages (in reality early marrying off) is successful, in practice this
problem is unsolved. In spite of this the statistics in this sphere is
decreasing.
According to statistics the number of children born by mothers of 1517 years old in Azerbaijan was in 2009 3538, in 2010 4103, in 2011
4392, but in 2012 it was decreased to 3236 and in 2013 to 2855.
According to the reports of UNFPA about early marriages 11.3% of
girls married before 18 years old in Azerbaijan are uneducated. Only
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26% of these girls have the primary education. Only 11% of them
have secondary, or higher education. According to the report in 20002011 about 12.2% of marriages were with girls under the age of
majority.
In some regions of Azerbaijan the process of marrying off their girls
in early ages is continuing. The solution of the problem requires
complex approaches. First of all it is necessary to organize the
arrangements for educating people and solution of the social
problems. In the centers of the regions state bodies together with the
NGOs carry out enlightening activities, but in rural villages the
unawareness of people still continues.
Unemployment in the villages and lack of infrastructure for
organizing leisure are the factors influencing early marriages. Early
marriages have negative effect not only to the physical health, but also
to the mental health. One of the main reasons of ignoring education is
early marriages. In some cases girls don’t eve finish the compulsory
education. As a result of this in some regions of the country the
education indexes of girls are decreasing.
MaleykaAbbaszade, chair of the State Commission for the Admission
of the Students mentioned that girls are deprived of the education
rights in some rural regions: “There are some regions of Azerbaijan
where the gender balance of the graduates of the secondary schools is
seriously violated. Especially in the Southern regions this distinction
is felt seriously. In the Southern regions only 10% of the graduates of
the secondary schools that are applying for the higher education are
girls. It means that our girls are deprived of the education rights in the
early ages. Last year there were totally 479 graduates who applied for
higher education in Yardimli region and only 45 of them were girls. In
Lerik there were only 81 girls out of 4697.”
Unfortunately this index is getting worse from year to year. One of the
main reasons for this is early marriages. Of course State Committee
for the Family, Women and Children Problems, Ministry of
Education, local executive and municipality bodies and NGOs are
carrying out different administrative and enlightening activities to
liquidate not attendance of classes by girls. But at present the cases of
not attending the classes among girls in the regions are observed.
Another factor for this is the negative influence of the religious
fanatics.
7

Source:http://www.xalqcebhesi.az/news.php?id=4362

22

Violence against women
8. It is indicated that, further to the Committee’s previous
recommendations, the State party adopted a law on the prevention of
domestic violence and in 2008 EDAW/C/AZE/Q/5 14-58317 3/5
conducted a special national survey on the prevalence, root causes and
consequences of violence against women (paras. 29-30). Please
provide detailed information on results of the survey and the measures
being taken to address violence against women. Please also provide
information on the challenges and successes in the implementation of
the national strategy for combating domestic violence (para. 31).
Please indicate the steps taken to review the legal definition of rape in
the Criminal Code with a view to basing it on lack of consent rather
than on use of force.
Society does not have information about document on “National
Strategy on fighting against domestic violence”. There is no
information at the official web page of the National Strategy about
events organized about National Strategy and implementation of it.
The strategic directions of the prevention of the domestic violence
were determined by the “Azerbaijan 2020: review to the future”
Development Concept” confirmed by the decree of the President of
Azerbaijan Republic dated December 29, 2012.The issue of the
ensuring gender equality will be kept in the focus and appropriate
steps will be taken to solve the problem. The main directions of the
state policy about it are taking measures to prevent the gender based
violence cases, providing men and women with equal opportunities in
the labor market, advancement of women in the career and develop
the chances for women to get higher positions8.
9. According to information received, the State party promotes
mediation and reconciliation rather than prosecution in matters falling
under the Prevention of Domestic Violence Act. Please provide data
on the number of protection orders issued and complaints,
prosecutions and convictions with regard to domestic violence since
the adoption of the law (para. 29). Please provide information on the
availability of follow-up data on those orders, the percentage of orders
8

“Decree of the President of Azerbaijan Republic about confirming “Azerbaijan 2020:
review to the future” Development Concept”.Baku,December 29,2012.
Source:http://www.president.az/articles/7022
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violated, the percentage of orders leading to prosecution and the
outcome of prosecutions. Please also provide information on the
number of shelters in the State party and the nature of their funding.

Problems during making protection order
There are serious problems in providing the long term protection
orders by the courts. Not solution of the problem prevents from the
development of the practice on providing the long term protection
orders by the courts.
According to the Article 11.3 of the Law on “Prevention of the
Domestic Violence” “Not following of the short term protection order
by the people committing domestic violence can be the base to provide
the long term protection order”.
At the Article 12.1 of the same law it is stated that “In case of not
following the warning by the person committed domestic violence, the
victims of violence, or appropriate executive power body has the right
to apply to court for the provision of the long term protection order”.
So provision of the long term protection order is the next procedure
after the provision of the short term protection order. According to the
requirement of the law the short term protection order should be
applied. As the rules of provision of the short term protection order
were not confirmed during the period after the adoption of the law,
provision of the long term protection order could not be applied as the
measure to prevent domestic violence. But in the court practice of the
country there are some cases about provision of the long term
protection order by the courts. In the report on “Cases connected with
the Domestic Violence in the Court System of Azerbaijan” prepared in
2013 by the Supremacy of the Law and Human Rights Section of the
OSCE Baku Office it is mentioned that “The working group that
carried out the monitoring of the courts did not get information about
the case on provision of the long term protection order by the court
verdict on the base of the provision of the short term protection order
by local executive power body and violation of the requirements of
the provided short term protection order. But according to the
information got by the working group conducting the monitoring of
the courts from the NGO assisting to the victims of the domestic
violence there was only one case when the long term protection order
was provided after the violation of the warning by the police and that
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organization assisted to get the long term protection order. The
initiative of the NGO and court about providing of the long term
protection order is appreciated. However, full application of the
existing law about giving the authority to the local executive power
body to provide the short term protection order can give opportunity
for the victims of domestic violence to get long term and short term
protection orders clearly and transparently”9.

Existing problems in assisting (providing with shelters) to the
victims of domestic violence
In the Article 13 of the “Law on preventing domestic violence” the
types of the measures on preventing domestic violence are described.
One of these measures is called social character measures.According
to the Article 13.1.2 of the law “social character measures are the
steps to social protection of the victims, including providing them
with the temporary shelters, delivering free (paid by the state) legal
and medical aids to them and other social arrangements”. On April 25,
2012 the Cabinet of Ministers of the Azerbaijan Republic adopted the
“Rules of the activities of the assistance centers to the victims of
domestic violence” and “Rules of the accreditation of the nonstate assistance centers to the victims of the domestic violence”
with the purpose of ensuring the implementation of the 1.6 section of
the Decree # 331 of the President of Azerbaijan Republic dated
October 01, 2010 about applying the Law of Azerbaijan Republic on
“Preventing domestic violence”.
In the Article 1.2 of the rules it is mentioned that “Assistance centers
are state and non-state institutions established with the purpose of
providing the victims of violence (later on victims) with the legal,
medical, mental, social and other assistance”
According to the rules the State assistance centers are organized by
the Ministry of Labor and Social Protection of Population and
financial sources for the centers are state budget and other sources
determined by the law. Assistance centers have the status of legal
entity.
9

Cases connected with the Domestic Violence in the Court System of Azerbaijan.
Supremacy of the Law and Human Rights Section of the OSCE Baku Office. December
2013.
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In spite of all the above mentioned the network of the Assistance
Centers was not established in Azerbaijan.
According to the information of the Clean World public union Aid to
Women there are family and children centers in 11 regions attached to
the state bodies and they are established by the State Committee on
Family, Children and Women’s Problems. Some centers were
designed as the shelters, but they are not operating as the shelters. The
samples for them are centers in Saatli, region, Goygol region, and
Lankaran region. These centers only deliver legal and psychological
assistance to people. Some of them are quite active. There is no shelter
in Azerbaijan for the men victims of domestic violence.
Clean World public union Aid to Women and Azerbaijan Children
Union established the shelter for children victims of domestic
violence. The period of staying at the shelter could last till a year
depending on the needs of the victims.
Clean World public union Aid to Women and some other NGOs were
accredited at the Ministry of Labor and Social Protection of
Population to establish and manage the “Non-state assistance centers”
for the victims of domestic violence.
Ministry of Labor and Social Protection of Population plans to
organize the “State assistance centers for the victims of domestic
violence” in 8 regions of Azerbaijan. Ministry stated that these centers
will be given to NGOs for the management in accordance with the
social orders.
On September 17, 2014 Ministry of Labor and Social Protection of
Population and Council for the State Support to NGOs signed the
Memorandum about cooperation. One of the conditions of the
Memorandum is the cooperating with the Council when passing to the
NGOs the management of the assistance centers to be established in
the future (organizing different events to develop the potential of the
NGOs in the appropriate sphere, participation in the tender and so on).

Trafficking in women and exploitation of prostitution
10. Key challenges identified by the State party in the area of
trafficking in women focus on the need for efficiency in the criminal
justice system in investigating, prosecuting and sanctioning traffickers
and to increase the understanding of officials of the gender dimensions
of human trafficking (para. 35). Please provide information on the
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specific measures being implemented to tackle those challenges.
Please indicate the time frame and the priority being accorded to
efforts to combat trafficking. Please explain the specific efforts made
to step up cooperation and concerted action by all relevant law
enforcement authorities and institutions with a view to dismantling
national, regional and international trafficking networks (para. 37).
As a result of the operating-retrieval measures 238 criminal facts were
registered and 80 out of them were connected with trafficking (17
criminal cases), 4 forced labor (4 criminal cases), 73 attraction to
prostitution, 68 keeping brothels, 3 attracting minors to prostitution or
other immoral actions, 4 illegal dissemination of the pornographic
materials or goods, and 6 forcing to the sexual character actions. 17
persons (14 women and 3 men) were prosecuted for trafficking and 56
persons were defined as the victims of trafficking (41 women and 15
men). During the reporting period as a result of the operating-retrieval
measures 17 human traffickers were announced as wanted and 5 of
them were caught and persecuted.
During 2009-2013 years 400 facts on human trafficking and forced
labor were registered and 174 human traffickers were persecuted and
263 victims of trafficking were determined. During the last 5 years
174 human traffickers were sentenced by the first stage courts of
Azerbaijan Republic. The above mentioned are the official statistics.
Unfortunately there are problems during punishment by the courts
after the operating-retrieval measures. From this point of view only
cases sentencing by the courts are included in the official reports.
11. It is indicated that the State party has taken measures that address
the root factors, including external factors, that encourage trafficking
in women and girls for prostitution and other forms of commercialized
sex, forced marriage and forced labour in order to eliminate
trafficking in women (para. 37). Please provide detailed information
on those specific measures and the progress made in eliminating
trafficking in women for prostitution and forced labour.
The “hotline” of the Senior Department on Fighting Against
Trafficking in Human is operating relatively effective. The activities
on informing and enlightening are intensified. In this sphere the
appropriate bodies of the Azerbaijani Government (Senior Department
on Fighting Against Trafficking in Human, State Migration Service
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and others) maintain comprehensive cooperation with the international
organizations, including International Organization for Migration
(IOM) and local NGOs. As a result of organizing enlightening events,
trainings for increasing the potential of the law-enforcement bodies,
preparation of the social advertisements, publishing the pamphlets and
their mass dissemination in the regions the information and
knowledge of the population and law-enforcement bodies on the
subject were increased. But all the conducted activities were not
effective in terms of preventing trafficking in human in general. From
2004 till 2010 the trafficking in human in Azerbaijan was connected
with the sexual exploitation. During 2010 and 2013 the trafficking in
human was recognized as the forced labor, or labor exploitation.
Another important point during 2010-2013 years was that Azerbaijan
Republic was transformed from the country of origin to the country of
appointment. There is no information about other forms of the
trafficking in human like home slavery, surrogate mothers, trafficking
in children, or exploitation of child labor and conditions for all these
in Azerbaijan.
International institutions on fighting against trafficking in human
recommend learning the reasons for the origination of the problem and
cases creating opportunity for the trafficking as the main factors
increasing the effectiveness of fighting against trafficking in human.
In spite of the mentioned facts and international recommendations
Azerbaijan Republic has not carried out concrete investigations about
mentioned issues (defining the reasons for the origination of the
problem and determination of the cases creating opportunity for
trafficking in human) and has not sounded valuable recommendations
to prevent the reasons of the problem of trafficking in human10.
12. It is stated that shelters and centres to assist victims of human
trafficking have been created as special establishments to ensure the
protection of victims (para. 45 (c)).
Please provide information on the number of additional shelters
created and those already in existence in the State party, as well as on
the nature of their funding.

Problem of trafficking in human – evaluation of the situation in the country and outer
influences. Clean World public union Aid to Women. Baku 2014. Prepared with the
support of the Council for the State Support to NGOs attached to the President of
Azerbaijan Republic.
10
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What specific measures have been taken to improve the
implementation of the policy framework on the national referral
mechanism to combat human trafficking?
Assistance to the victims of trafficking in human
There is one state shelter serving to the victims of trafficking in
human and it was established in November 2006. The shelter mainly
provides to the victims temporary accommodation, rehabilitation and
security. The shelter has special security and is for 46 victims. The
building is 3 stored. The first floor is meant for the staff and serves as
the sports hall, laundry and place for having a rest and so on for the
victims. The building has good infrastructure. The second floor is
meant for women victims. The third floor is for children victims of
trafficking and they have the classrooms and play rooms there.
Recently men victims of trafficking are also staying in the shelter.
The period of staying in the shelter is 1 month. This period can be
prolonged in special situations. For children the period is 2 months.
The shelter has social workers and psychologist. The rights of the
victims are protected by the NGOs. During the reintegration period
according to the desire of the victims, they can be directed to the
shelters established by the NGOs. The number of the non-state
shelters for the victims of trafficking in human is not big. There are
non-state shelters in Ganja for women victims established by “Tamas”
Public Union (2003), in Baku for women established by Clean World
public union Aid to Women (2002) and for children Azerbaijan
Children Union (2010). Although there is non-state shelter for men
victims of trafficking established by the Azerbaijan Migration Center
(2012), but it is not operating at present.
During the recent years the issue of the implementation of the
National Direction Mechanism (NDM) about victims of trafficking in
human has been kept in focus and on January 17, 2013 the meeting of
the Interdepartmental Commission was held with the chairmanship of
the National Coordinator at the Ministry of Internal Affairs. On May
10, 2013 the Regional Rehabilitation-Reintegration Center was
established in Ganja attached to “Tamas” Public Union with the
initiative of Center for Assistance to the Victims of Trafficking in
Human operating attached to the Ministry of Labor and Social
Protection of Population with the financial support of Azerbaijani
Office of the International Organization for Migration. The Center
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provides the appropriate services for the victims of violence and
trafficking, potential victims of trafficking in human in the region and
was positive step towards realization of the NDM.
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Recommendations11
1. Establishment of the different character temporary accommodation
shelters and assistance centers for the victims of trafficking in the
regions of Azerbaijan is important for the more effective realization of
the social rehabilitation and reintegration of the victims of trafficking.
2.Council for the State Support to NGOs attached to the President of
Azerbaijan Republic should provide regular support to the local NGOs
for increasing the effectiveness of the activities of local NGOs
working on the assisting to the victims of trafficking in human, their
social rehabilitation and reintegration.
3.Simplifying the procedures of giving permission to the alien victims
of trafficking to temporary live and work in Azerbaijan.
4.Trainings should be conducted among the representatives of the lawenforcement and court bodies for assisting to the victims of the
trafficking in human to raise the civil action for requiring the payment
of the damages and compensation.
5. As the issue of entering into force of the giving compensations to
the victims of violence after the end of the court and law reforms or
adoption of the appropriate law is indefinite in the Law of Azerbaijan
Republic on confirming, entering into force and legal regulations of
the Criminal Procedure Code of Azerbaijan Republic this issue should
be reconsidered and optimized in the adequate form.
6. The issue of the adequacy of the amount of the compensation paid
to the victims of trafficking during the reintegration period should be
discussed by the appropriate structures for the effective realization of
the social reintegration of the victims of trafficking.
7. The shelter should make a petition to the Ministry of Labor and
Social Protection of the Population for providing the victims of
trafficking with the addressed social aid during their stay in the
shelters.
8. The procedures of the acknowledgment of the fatherhood and
adoption to the childhood should be made harder and be under regular
control, as well as monitoring of these cases should be carried out
regularly.
9. For ensuring the effectiveness of the reintegration of the victims of
trafficking the appropriate structures should discuss making changes
in the appropriate normative acts and laws of Azerbaijan Republic
about making tax concessions to the legal entities and individuals that
11

Suggested by Clean World public union Aid to Women.
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provide the victims of trafficking with the jobs and giving small loans
to the victims of trafficking who is going to start small business.
10. Again analyzing the existing legislation about trafficking for
preventing trafficking in human and especially children and make
harder the procedure of adoption to the childhood.
11.In the law on “Fighting against trafficking in human” and Article
144.1 of the Criminal Code of Azerbaijan Republic it is mentioned
that during taking tissues or organs the donor must give written
agreement about it without any force12. The mechanisms of finding
out forcing, or outer influences to the donor are not mentioned in the
law. For this reason and for preventing the traffickers to use this for
their purposes the legislation should be improved in this direction.

12

Law of Azerbaijan Republic on “Transplantation of the human body and (or) tissue”,
Baku, October 28, 1999, № 726-IQ, Article 12
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