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Avropa Şurası haqqında

Avropa Şurasına 47 ölkə daxildir. Bu da faktiki olaraq Avropa 
qitəsinin tamamını əhatə edir. Təşkilatın məqsədi İnsan Hüquqları 
və Əsas Azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyaya (Avropa 
İnsan Hüquqları Konvensiyası) və şəxslərin, o cümlədən qadın və 
qızların müdafiəsi üzrə digər sənədlərə əsaslanan ümumi demokratik 
və hüquqi prinsipləri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 1990-cı ildən 
bəri Avropa Şurası qadınlar və qızları gender əsaslı zorakılıqlardan 
qorumağı fəal şəkildə təbliğ edir. Qadınları zorakılıqdan qoruma 
haqqında (2002)5 saylı Tövsiyənin qəbul edilməsi, 2006-2008-ci 
illərdə isə qadınlara qarşı zorakılığı, o cümlədən məişət zorakılığını 
pisləyən və bütün Avropanı əhatə edən kampaniyanın keçirilməsi 
buna sübutdur.

www.coe.int/conventionviolence 
conventionviolence@coe.int
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Parlament Assambleyası və “Zorakılıqdan 
azad qadınlar” Parlament Şəbəkəsi 
haqqında

Parlament Assambleyasını təşkil edən nümayəndələr Avropa Şurasına 
üzv olan 47 dövlətin milli parlamentlərini təmsil edirlər. Onlar ildə dörd 
dəfə görüşərək aktual məsələləri müzakirə edir, Avropa hökumətlərinə 
təşəbbüslərlə müraciət edərək hesabatlar hazırlayırlar. Bu parlament 
üzvləri onları seçən 800 milyon Avropalının adından çıxış edirlər. 
“Zorakılıqdan azad qadınlar” Parlament Şəbəkəsi ilk dəfə qadınlara 
qarşı zorakılıqla mübarizə kampaniyası (2006-2008) çərçivəsində 
yaradılmışdır. Həmin müddət ərzində 40-a yaxın milli parlament 
Avropada 200-dən artıq müxtəlif növ tədbir həyata keçirərək qadınlara 
qarşı zorakılığı pisləmiş, parlament üzvləri və cəmiyyət arasında 
maarifləndirmə işləri aparmış, bu bəlanın qarşısını almaq üçün 
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qanunlarda dəyişiklik edərək qurbanların qorunması və günahkarların 
məhkəməyə cəlb edilməsini təmin etmişlər. Özünün 1635 (2008) saylı 
“Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə: Avropa Şurası Konvensiyasına 
doğru” Tövsiyəsi ilə Assambleya kampaniyanın bitməsinin Şəbəkənin 
sonu demək olmadığı qərarına gəlib. Əksinə, bu, parlament 
üzvləri arasında informasiyanın mübadiləsinin genişləndirilməsi və 
onların birgə fəaliyyətlərdə sıx əməkdaşlıq etmələri üçün yeni və 
güclü vasitədir. Şəbəkə Parlament Assambleyasına üzv olan və 
müşahidəçi statusuna malik dövlətlərin eləcə də Demokratiya naminə 
Tərəfdaşların nümayəndə heyətlərindən ibarətdir. Ona Şəbəkənin 
Siyasi Koordinatoru olaraq fəaliyyət göstərən qadınlara qarşı 
zorakılıq üzrə Baş məruzəçi sədrlik edir. İstanbul Konvensiyasının 
Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul olduğu vaxtdan bəri Şəbəkə bu 
Konvensiyasının təşviq edilməsinə töhvəsini verməni özünə başlıca 
məqsəd olaraq qoymuşdur. 1 avqust 2014-cü ildə 10 müvafiq 
ratifikasiya ilə İstanbul Konvensiyası qüvvəyə minmişdir. Şəbəkə 
gələcək ratifikasiyaları sürətləndirmək və Konvensiyanın səmərəli 
şəkildə icrasını təmin etmək üçün fəaliyyətini davam etdirəcək. 

www.assembly.coe.int/stopviolence/ 
womenfreefromviolence@coe.int
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Parlament Assambleyasının Sədri 
tərəfindən Ön söz

1 avqust 2014-cü ildə Avropa 
Şurasının Qadınlara qarşı zorakılıq 
və məişət zorakılığının qarşısının 
alınması və ona qarşı mübarizə 
haqqında Konvensiyası (İstanbul 
Konvensiyası) güvvəyə mindi. 

Bu Konvensiya bütün Avropadakı 
və onun sərhədlərindən kənarda 
zorakılığın qurbanı olan milyonlarla 
qadına güclü siqnal göndərir. O, 
son illər ərzində bu yenilikçi sənədin daha geniş şəkildə tanınması 
və qadınlara qarşı zorakılığın hər kəsi narahat edən məsələ 
olması istiqamətində çalışmış vətəndaş cəmiyyəti və Parlament 
Assambleyası da daxil olmaqla Avropa Şurasının göstərdiyi cəhdləri 
mükafatlandırır. 

İstanbul Konvensiyası bir çox baxımdan inqilabçı xarakter daşıyır. 
Bir tərəfdən qadınlara qarşı olan zorakılığı insan hüquqlarının 
pozulması və ayrı-seçkiliyin bir forması kimi tanıyır. Digər tərəfdən 
isə bir sıra hərəkətləri (fiziki zorakılıq, cinsi zorakılıq, məcburi evlilik, 
qadın sünnəti, məcburi abort və cinsi qısnama) cəzalandırmaqla bu 
zorakılıqda sıfır dözümlülü əldə etməyə çalışır.

İstanbul Konvensiyasını artıq ratifikasiya etmiş dövlətləri təbrik etmək 
istəyirəm. Avropa Şurasının bu sənədi hələ də imzalamamış və ya 
ratifikasiya etməmiş üzv dövlətlərindən olan parlament üzvlərini 
İstanbul Konvensiyasının imzalanmasını, ratifikasiyasını və icrasını 
təşviq etmək istiqamətində cəhdlərini artırmağa dəvət edirəm. 
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Sizi bu stolüstü kitabı Konvensiyanın aydın şəkildə başa düşülməsini 
təmin etmək üçün praktiki vasitə kimi istifadə etməyə dəvət edirəm. O, 
Konvensiyanı təşviq etmə fəaliyyətlərinin aparılması, bu unikal sənədi 
anlamaq üçün açarların verilməsi məqsədilə istifadə edilə bilər. Sizi 
həmçinin Strasburqda mütəmadi görüşlər təşkil edən “Zorakılıqdan 
azad qadınlar” Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyətini izləməyə dəvət 
edirəm. 2006-cı ildən bəri bu Şəbəkənin üzvləri qadınlara qarşı 
zorakılıqla mübarizə, öz parlamentlərində və ictimaiyyət arasında 
marifləndirmənin aparılması üçün standartların daşıyıcıları olub. 
Onların üzv dövlətlər tərəfindən imzalanmaları və ratifikasiyaları təşviq 
etmək üçün durmadan göstərdikləri cəhdlər olmasa idi Konvensiyanın 
qüvvəyə minməsi qeyri-mümkün olardı. 

Monitorinq Komitəsi olan GREVIO təsis edildi. Konvensiyanın 
tətbiq edilməsində oynadıqları böyük rola görə milli parlamentlər 
onun monitorinq edilməsinə dəvət edilir. Parlament Assambleyası 
da monitorinqdə tam iştirak edəcək və bu müqavilənin ona verdiyi 
nümunəvi dəyərləndirmə rolu ilə öhdəliklərini yerinə yetirəcək. 

Monitorinq Komitəsi olan GREVIO təsis edildi. Konvensiyanın tətbiq 
edilməsində oynadıqları böyük rola görə milli parlamentlər onun 
monitorinq edilməsinə dəvət edilir. Hamımızı zorakılığın olmadığı 
gələcəyin tez bir zamada reallıq olmasına dəvət edir. Qadınlar uzun 
zamandan bəridir bunu gözləyir. 

Pedro Aqramunt 
Avropa Şurası  

Parlament Assambleyasının Sədri
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Qadınlara qarşı zorakılıq üzrə Baş 
məruzəçinin müraciəti

Qadınlara qarşı zorakılıq, o 
cümlədən məişət zorakılığı, 
Avropada insan hüquqlarının ən 
ciddi pozuntularından biridir. Bu, ən 
çox yayılmış cinayət növlərindən 
biridir. Lakin bu məsələ ilə bağlı 
hələ də güclü sosial təzyiq 
mövcud olduğundan, qurbanların 
çoxu bunu həyatda qaçılmaz bir 
fakt kimi qəbul edir və bu barədə 
şikayətlənməkdən çəkinir. Rəsmi 
orqanlardan kömək istəməyə 
özündə cəsarət tapan digər zərərçəkənlərin isə məsələləri bəzi 
hallarda ciddiyə alınmadan geri göndərilirlər. Bəziləri isə ölkələrindəki 
hüquqi və siyasi bazada boşluq və çatışmazlıqların olması səbəbiylə 
heç bir müdafiə və ədalət yolu tapa bilmirlər.

Mən fəxr edirəm ki, Avropada insan hüquqlarının qabaqcıl müdafiəçisi 
olan Avropa Şurası bir daha öz roluna və mandatına sadiq qalaraq 
qadınlara qarşı zorakılığı ört-basdır edən pərdəni qaldırdı. 

Parlament Assambleyası tərəfindən dəfələrlə və ardıcıl şəkildə edilən 
gender əsaslı zorakılığın yayılmış bütün formaları ilə mübarizə, onların 
aradan qaldırılması və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması 
üçün ən yüksək səviyyəli standartların yaradılmasını nəzərdə tutan 
sənədin işlənib hazırlanmasını ehtiva edən müraciətin Avropa Şurası 
tərəfindən əməl edilməsindən çox məmnunam.
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Üç il sürən birgə səylərdən sonra hal-hazırda İstanbul Konvensiyası 
kimi tanınan bu alət nəhayət qüvvəyə mindi. 

Üzv dövlətlərimizin bir çoxu öz qanunvericiliklərini və siyasətlərini 
Konvensiyanın tələblərinə uyğunlaşdırmadan ibarət olan uzun və 
müfəssəl prosesdən sonra onu ratifikasiya etdi. Digərləri bu prosesə 
yeni başlayıb və onların ratifikasiyası Konvensiyanın tələblərini yerinə 
yetirmək üçün aydın siyasi iradələrindən xəbər verir. Avropa Şurası 
bu prosesi dəstəkləməyə davam edəcək. 

Bu, uzun bir proses oldu amma yaxşı iş davam etməlidir. 

Müstəqil ekspert qurumu GREVIO və Konvensiyada iştirak edən 
üzv dövlətlərin rəsmi nümayəndələrindən ibarət siyasi qurum 
olanTərəflərin Komitəsi sayəsində, 

Konvensiyanın güclü monitorinq rolu nəzərdə tutduğu Parlament 
Assambleyası və milli parlamentlərin

və nəhayət fəaliyyəti Konvensiya üçün siyasi dəstəyin artmasına xidmət 
edən “Zorakılıqdan azad qadınlar” Parlament Şəbəkəsinin sayəsində 
və parlamentarilərimizin lobbiçiliyi, təzyiqi və şəbəkələşməsi olmadan 
həddindən artıq dəyərli olan bu standartın qüvvəyə minməsinə nail 
ola bilməzdik.

İstanbul Konvensiyasının sadəcə kağız üzərində qalmaması və real 
fəaliyyət göstərə bilməsini təmin etmək üçün biz hamımız əl-ələ 
verməliyik.

Bu bəlanın kökünü kəsmək və hər bir qadına qorxudan və 
zorakılıqdan uzaq yaşamasına imkan vermək üçün biz hamımız bir 
araya gəlməliyik.

Sahibə Qafarova 
Qadınlara qarşı zorakılıq üzrə Baş məruzəçi  

“Zorakılıqdan azad qadınlar”  
Parlament Şəbəkəsinin Siyasi Koordinatoru 
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Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət 
zorakılığının qarşısının alınması və ona 
qarşı mübarizə haqqında Konvensiyanın 
dəstəklənməsində parlament üzvlərinin 
rolu 

Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınması 
və ona qarşı mübarizə haqqında Konvensiyanın dəstəklənməsində 
Parlament üzvləri həlledici rola malikdirlər.

Qanunverici orqanın nümayəndələri və siyasət formalaşdıran şəxslər 
olaraq parlament üzvləri prosesi Konvensiyanın imzalanması və 
ratifikasiyası mərhələsinə qədər apara bilərlər. Bundan başqa, onlar 
ratifikasiya prosesində birbaşa iştirak edirlər. Onların apara biləcəyi 
və aparmalı olduqları fəaliyyətlər bunlardır:

 X Konvensiyanın dəstəklənməsi ilə bağlı hökumətlərinin rəyini 
öyrənmək;

 X İmzalama və ratifikasiya prosesinin hansı mərhələdə olması ilə 
bağlı hökumətlərindən məlumat almaq;

 X Konvensiya ilə bağlı milli səviyyədə xüsusilə də öz 
parlamentlərində müzakirələr təşkil etmək;

 X Öz parlamentlərinin sənədləşmə mərkəzində müvafiq məlumat 
sənədlərinin olmasını təmin etmək;

 X Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti arasında 
Konvensiya barəsində biliklərin artırılması məqsədilə təşəbbüslər 
irəli sürmək və dəstəkləmək;

 X Konvensiyanı dəstəkləmək məqsədilə ictimai sorğu keçirmək;
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 X Konvensiyanın milli dillərə tərcümə edilməsini təmin etmək;
 X Lazımi qanunvericilik və digər tədbirlərin Konvensiyanın 

tələblərinə uyğun şəkildə qəbul və tətbiq edilməsini təmin etmək;

İstanbul Konvensiyasından asılı olmayaraq belə, parlament üzvləri 
qadınlara qarşı zorakılığa son qoymaq məqsədilə bir sıra addımlar 
ataraq əhəmiyyətli töhfələr verə bilər. Bu töhfələrə ağıdakılar daxildir:

 X Qadınlara qarşı zorakılıq sahəsində qanunlar hazırlamaq 
və onların beynəlxalq standartları ən yüksək dərəcədə əks 
etdirməsini təmin etmək;

 X Qadınlara qarşı baş vermiş zorakılıq halları haqqında milli 
səviyyədə sistematik məlumatlar toplanması ilə bağlı müraciət 
etmək;

 X Zorakılıq qurbanlarına yardım edən xidmət qurumlarına lazımi 
resursların ayrılmasını təmin etmək.

Nəhayət, cəmiyyətin fikrinə təsir edə bilən şəxslər olaraq parlament 
üzvləri mentalitetlərin təkamülünə töhfə verə biləcək imtiyazlı 
mövqeyə sahibdirlər. Bu məqsədlə, onlar:

 X mətbuat vasitələri də daxil olmaqla ictimaiyyət arasında qadınlara 
qarşı zorakılığı pisləmək və inkar etmək məqsədilə güclü mövqe 
nümayiş etdirməli;

 X qadınlara qarşı zorakılığın tamamilə aradan qaldırılması 
məsələsini öz partiyalarının siyasi proqramlarına daxil edilməsi 
üçün lobbiçilik fəaliyyəti aparmalı;

 X ictimaiyyət qarşısında etdikləri hər çıxışda qadınlara qarşı 
zorakılığın köklü surətdə aradan qaldırılması məsələsinə 
toxunmalı;

 X ictimai rəyə təsir etmək imkanına malik olan digər şəxslərin 
məsələn, jurnalistlərin, yazıçıların, şou-biznes nümayəndələrinin 
də iştirakı ilə qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı maarifləndirmə 
tədbirlərini təşkil etməlidirlər.
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Avropa Şurası Qadınlara qarşı zorakılıq 
və məişət zorakılığının qarşısının 
alınması və ona qarşı mübarizə haqqında 
Konvensiyası (CETS № 210, “İstanbul 
Konvensiyası”)

Nə üçün Konvensiya?
Faktlar və rəqəmlər

Çox böyük sayda qadın və gənc qız hər gün Avropa Şurası ölkələrində 
zorakılığa məruz qalır. Qadınlar və gənc qızlar məişət zorakılığı, cinsi 
zorakılıq, zorlama, məcburi evlilik və qadın sünnəti kimi zorakılığın 
müxtəlif formaları ilə üzləşirlər. Zorakılıq həm də psixoloji ola bilər və 
buraya sözlə təcavüz, tənqid, təcrid, təhdidlər, qısnama və təcavüz 
məqsədilə təqib daxildir. Zorakılığın fiziki olmaması onun daha 
az zərərli və ya daha az ciddi olması demək deyil. Zorakılıq edən 
şəxslər və qurbanlar cəmiyyətin bütün təbəqələrinə məxsusdurlar. 
Zorakılıqdan təkcə ona məruz qalanlar deyil, həmçinin onun şahidi 
olmuş uşaqlar da travma alır.

Qadınlara qarşı zorakılığa müxtəlif yaşda olan və fərqli mənşələrə 
məxsus qadınlar məruz qalır. Lakin onlardan bəziləri buna xüsusilə 
həssasdırlar. Zorakılıq cəmiyyətdə qadınlar və kişilər arasında 
mövcud olan bərabərsizliklə dərindən bağlıdır. O, dözümsüzlük və 
inkar mədəniyyəti ilə yaşadılır. Bu zorakılığın səbəbi cəmiyyətdə 
qadınlar və kişilərin qeyri-bərabər gücə sahib olmasıdır və o, məhz 
həmin qeyri-bərabərliyin nəticəsi olaraq meydana gəlir. Qadınlara 
qarşı qüvvələrin qeyri-bərabərliyindən irəli gələn ayrı-seçkilik və 
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rəftarlar onların zorakılıq hallarından can qurtarmasını çətinləşdirir. 
Onların üzləşdiyi zorakılıq çox vaxt öz cəmiyyətləri və ya rəsmi 
qurumlar tərəfindən ciddiyə alınmır. Bu da onları gələcəkdə baş verə 
biləcək hətta ölümlə nəticələnəcək zorakılıq halları qarşısında daha 
da zəiflədir.

Təəssüf ki, qadınlara qarşı zorakılıq çox vaxt şəxsi məsələ olaraq 
qəbul edilir və bir çox qadın bunu ətrafa bildirmək istəmir. Şikayət 
etmək istədikdə isə öz ailələri və icmaları tərəfindən bu fikirdən 
daşındırılırlar. Şikayətlərin əksik verilməsi istintaq, məhkəmə təqibi və 
sanksiya tətbiq etmə kimi məsələlərdə uğursuzluqlarla ağırlaşır. Bəzi 
işlər məhkəməyə qədər getmir, getsə belə zorakılıq edən şəxslər ən 
az cəza alırlar. İstintaq və məhkəmə prosesləri zamanı qurbanlara 
qarşı həssaslığın olmaması onların yenidən zorakılıq qurbanlarına 
çevrilməsilə nəticələnir. Bu isə qadınları zorakılıqdan şikayət 
etməkdən çəkindirir Belə ki, müvafiq müdafiənin olmamasına görə 
şikayətlərin edilməsi onları gələcəkdə yenidən zorakılığın qurbanı 
olması riskini artırır. 

Məişət zorakılığı dərin travmaya səbəb olan zorakılıq növüdür. 
Qurbanların böyük əksəriyyəti qadınlar və gənc qızlardır. Tədqiqatlar 
uşaqlara qarşı edilən fiziki zorakılıqla qadınlara qarşı məişət zorakılığı 
arasında əlaqə olduğunu göstərmişdir. Amma məişət zorakılığının 
digər formaları, yəni qocalara və kişilərə qarşı zorakılıq halları ilə bağlı 
az etibarlı araşdırma aparılıb. Bəzi kişilər məişət zorakılığına məruz 
qalsa da bu, qadınların üzləşdiyi zorakılığın təkrar olunma tezliyi və 
ciddiliyi ilə müqayisədə çox azdır. Kişilər zorakılığa özləri tərəfindən 
göstərilən zorakılığa cavab olaraq məruz qala bilərlər. Əksər hallarda 
zorakılığı törədən məhz kişilər olur. 

Qadınlara qarşı zorakılığın səbəb olduğu maliyyə xərcləri kifayət 
qədər yüksəkdir. Zərərin Avropa Şurasına üzv dövlətlərin hər birində 
34 milyard avro olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Bu da adambaşına 
555 avro deməkdir1.

1. www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp# 
P59_4532.

http://www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532
http://www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532
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Konvensiyaya gətirən proses

1990-cı ildən bəri Avropa Şurası qadınlara qarşı zorakılığın bütün 
formaları ilə mübarizə aparmaq məqsədilə fəaliyyətlərini daha da 
intensivləşdirib. Bu fəaliyyət 2002-ci ildə Nazirlər Komitəsinin üzv 
dövlətlərdə qadınları zorakılıqdan qorumaqla bağlı Rec (2002)5 saylı 
Tövsiyəsini qəbul etməsi ilə nəticələnmişdir.2

2005-ci ildə Avropa Şurasının üzv dövlətlərin hökumət və dövlət 
başçılarının 3-cü Zirvə Toplantısının sonunda qəbul edilmiş Fəaliyyət 
Planı məişət zorakılığı da daxil olmaqla qadınlara qarşı zorakılıqla 
bağlı Avropanı əhatə edən kampaniyanın başlatmışdır.3 Bunun 
nəticəsində kampaniyanı dəstəkləmək, üzv dövlətlərdə inkişafı 
dəyərləndirmək və gələcəkdəki fəaliyyətlərlə bağlı tövsiyələr vermək 
üçün İşçi Qrup yaradılmışdır. 2006-2008 illərdə Avropa Şurasının 
apardığı kampaniyada ilk dəfə olaraq Avropa ölkələri hökumətləri, 
parlamentləri və yerli və regional hakimiyyət orqanları birgə fəaliyyət 
göstərmişdir. 

Üzv dövlətlərdə milli səviyyədə görülmüş tədbirlərin İşçi Qrup 
tərəfindən qiymətləndirilməsi nəticəsində hələ də çox işin 
görülməsinin lazım gəldiyi məlum oldu: irəliləyişə baxmayaraq 
mövcud qanunvericiliyin tez-tez yerinə yetirilmədiyi, qurbanlara 
göstərilən xidmətlərin cüzi olduğu və minimum səviyyədə 
maliyyələşdirildiyi və həmçinin üzv dövlətlər arasında təmin olunan 
müdafiə sahəsində böyük fərqin olduğu aydın surətdə üzə çıxdı. 
2008-ci il tarixli Yekun Fəaliyyət Hesabatında İşçi Qrup qadınlara 
qarşı zorakılığın bütün formalarının qarşısını almaq və onlara qarşı 
mübarizə aparmaq məqsədilə Avropa Şurasının hərtərəfli, məcburi 
hüquqi qüvvəyə malik olan insan hüquqlarına dair sənədinin qəbul 
olunmasını tövsiyə edib.4

2. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915.
3. www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp.
4. www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_
Report.pdf.
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf
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Bu faktlara və tövsiyələrə cavab olaraq, 2008-ci ilin dekabrında 
Nazirlər Komitəsi qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı ilə 
mübarizə və onun aradan qaldırılması məqsədilə çoxşaxəli Xüsusi 
Komitənin (CAHVIO) əsasını qoydu. Adı çəkilən komitəyə zorakılığın 
qurbanlarını müdafiə edən və dəstəkləyən, zorakılığı törədən şəxsləri 
məsuliyyətə cəlb edən tədbirlərin nəzərdə tutulduğu qadınlara qarşı 
zorakılıq və məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı bir və ya bir neçə 
hüquqi sənədin hazırlanması barədə təlimat verdi.

İlk iclasında, CAHVIO qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən bütün 
ailə üzvlərinə qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə və onların aradan 
qaldırılması kimi fəaliyyətləri birləşdirən bir Konvensiyanın qəbul 
edilməsinin münasib oluğunu qərara aldı. Konvensiyanın layihəsi 
dövlət nümayəndələrini və digər maraqli tərəfləri bir araya gətirən 
doqquz iclasda CAHVIO tərəfindən hazırlanıb. 

Parlament Assambleyası Qadınlar və kişilər üçün bərabər imkanlar 
Komitəsinin sədri vasitəsilə mükazirələrdə aktiv iştirak edib. Layihə 
mətni 2010-cu ilin dekabr ayında tamamlanıb və 7 aprel 2011-ci ildə 
Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilib. Konvensiya nazirlərin iştirak 
etdiyi 11 may 2011-ci il tarixli konfransda imzalanmaq üçün açıq elan 
olunub. Konvensiya 1 avqust 2014-cü ildə qüvvəyə minib.

Konvensiyanın əlavə dəyəri

İstanbul Konvensiyası inqilabçı bir sənəddir. Bu, qadınlara qarşı 
zorakılıq və məişət zorakılığı ilə mübarizə aparmaq və onları aradan 
qaldırımaq məqsədilə hərtərəfli tədbirlər toplusu təklif etmək üçün 
dünyadakı istənilən ölkəyə açıq olan və məcburi hüquqi qüvvəyə 
malik ilk beynəlxalq hüquqi sənəddir. O, qadınlara qarşı zorakılığı 
həm insan hüquqlarının pozulması, həm də ayrı-seçkiliyin bir forması 
olaraq tanıyır. Konvensiya həmçinin qadınlar və kişilər arasında 
bərabərliyə nail olunması ilə qadınlara qarşı zorakılığın aradan 
qaldırılması arasında aydın bir əlaqənin olduğunu vurğulayır. Burada 
təcavüz məqsədilə təqib, məcburi evlilik, qadın sünnəti, məcburi 

Saut de page et justif modi-
fiée pour passer une ligne de 
plus page suivante et qu’elle 
soit moins aérée.
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abort və məcburi qısırlaşdırma kimi xüsusi əməllər cinayət olaraq 
təsbit edilir. 

Konvensiya qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət 
zorakılığı kimi məsələləri səmərəli şəkildə həll etmək üçün işə 
cəlb olunmuş bütün müvafiq qurumları, xidmət qruplarını və 
qeyri-hökumət təşkilatlarını (QHT-lər) əlaqələndirilmiş şəkildə 
fəaliyyət göstərməyə çağırır. O, güclü və müstəqil monitorinq 
mexanizmi yaradır və onun milli səviyyədə icrası ilə bağlı aparılan 
monitorinqdə parlament üzvlərinə xüsusi yer ayırr. Bundan əlavə, 
Parlament Assambleyası bu sənədin icrasını davamlı olaraq 
qiymətləndirməyə dəvət olunur.

Stolüstü kitabın məqsədləri

Parlament üzvləri qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı kimi 
məsələlərdə öz ölkələrində maarifləndirmə işlərinin artırılmasında 
mühüm rol oynaya bilərlər. Eyni zamanda onlar qadınlara qarşı 
zorakılıq məsələləri ilə bağlı qanun layihələrini təklif və qəbul edərək 
və onların səmərəli şəkildə icrasına nəzarət edərək qanunvericilik 
bazasına birbaşa təsir qüvvəsinə malikdirlər. 

Bu stolüstü kitab parlament üzvlərinin İstanbul Konvensiyasının 
mahiyyətini və məzmununu anlamasına və onun təşviq etmələrinə 
kömək edən bir vasitədir. O, Konvensiyanın əsas müddəalarını izah 
etməklə yanaşı onların milli qanunvericilik və siyasətdə necə istifadə 
edilməsi haqqında da nümunələr təqdim edir. 

Bəhs edilən stolüstü kitabda qadınlara qarşı zorakılıq və məişət 
zorakılığına qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Şurasının üzv dövlətləri 
tərəfindən qəbul edilmiş milli qanunvericilik aktları və həyata keçirilən 
tədbirlər haqqında misallar verilir. Onlar qəbul edilə biləcək qanunlar 
və həyata keçirilə biləcək tədbirlər barədə məlumat verir. Lakin, bu 
nümunələr üzv dövlətlərdə qəbul olunmuş qanunvericilik və görülmüş 
tədbirlərin müfəssəl siyahısını təşkil etmir.
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Konvensiya nələri əhatə edir?
Konvensiyasının I fəsli

Məqsədlər

Konvensiya qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı ilə mübarizə 
aparmaq və onu aradan qaldırmaq üçün Tərəflərə ən yaxşı təcrübəyə 
əsaslanan hərtərəfli qanunvericilik bazası, siyasət və tədbirlər təklif 
edir. Konvensiyanın əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

 X Qadınları bütün növ zorakılıqlardan qorumaq və qadınlara qarşı 
zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısını almaq, ona qarşı 
mübarizə aparmaq və bu zorakılıqları törədənləri məsuliyyətə 
cəlb etmək; 

 X Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan 
qaldırılmasına töhfə vermək, qadınlar və kişilər arasında 
bərabərlik prinsipini inkişaf etdirmək və qadınları hüquqlarını 
artırmaq;

 X Qadınlara qarşı zorakılığa, o cümlədən məişət zorakılığına məruz 
qalmış bütün qurbanlara qorumaq və onlara yardım etmək;

 X Zorakılığın bu formalarına qarşı mübarizədə beynəlxalq 
əməkdaşlığı təşviq etdirmək;

 X Qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının aradan 
qaldırılmasında vahid yanaşma və ya həll yolu tapmaq məqsədilə 
hüquq-mühafizə orqanları və təşkilatların əməkdaşlıq etmələrinə 
dəstək və yardım göstərmək.

Əhatə dairəsi

Konvensiya qadına qarşı hər növ zorakılığa, o cümlədən məişət 
zorakılığına şamil edilir. 

Bundan əlavə, Konvensiyaya qoşulan Tərəflər onun tətbiq dairəsini 
genişləndirərək məişət zorakılığının qurbanı olmuş qocalara, uşaqlara 
və kişilərə də şamil etməyə dəvət edilirlər.

Konvensiya sülh dövründə və silahlı münaqişə zamanı tətbiq edilir.
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Təriflər

Qadınlara qarşı zorakılıq anlayışının mənası Nazirlər Komitəsinin 
2002(5) saylı Tövsiyəsində, CEDAW-nun 195 saylı Ümumi Tövsiyəsi 
və Qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında BMT-nin Bəyannaməsinin 1-ci Maddəsində verilən təriflər 
əsasında müəyyən edilib6. 

 X Qadınlara qarşı zorakılıq insan hüquqlarının pozulması və 
qadınlara münasibətdə hər hansı bir ayrı-seçkiliyin edilməsi 
kimi anlaşılır. Buraya da istər ictimai, istərsə də şəxsi həyatda 
meydana gəlməsindən asılı olmayaraq fiziki, cinsi, psixoloji və 
iqtisadi ziyan və zərərlə, o cümlədən təhdidlər, məcburi və ya 
əsassız azadlıqdan məhrum etmə kimi hadisələrlə nəticələnən 
və ya nəticələnə bilən bütün gender əsaslı zorakılıq hərəkətləri 
daxildir; 

 X Məişət zorakılığına yuxarıda qeyd olunan eyni zorakılıq 
növləri daxildir. Amma bu ailə, bir evdə yaşayan, evli olan 
və ya olmayan və ya heç evlənməmiş partnyorlar arasında 
zorakılığı törədən şəxsin qurbanla əvvəl və ya hazırda bir 
yerdə yaşayıb yaşamamasından asılı olmayaraq baş verir. 
Buraya hər iki cinsdən olan qurbanlar və təqsirkarlar, eyni 
zamanda uşaqlara və yaşlılara, eləcə də cinsi partnyora qarşı 
zorakılıq daxilidir; 

 X Gender dedikdə hər hansı bir cəmiyyətin cinsiyyətinə müvafiq 
olaraq kişi və qadına verdiyi rollar, eləcə də qadın və kişilər 
üçün münasib olduğu düşünülən davranışlar, fəaliyyətlər və 
xüsusiyyətlər başa düşülür;

 X Qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıq dedikdə məhz qadın 
cinsinə mənsub olduqları üçün qadınların üzləşdiyi zorakılıqlar 
(məcburi abort, qadın sünnəti) və ya kişilərlə münasibətdə 
qadınların daha çox üzləşdiyi zorakılıqlar (cinsi zorakılıq, 
zorlama, təcavüz məqsədilə təqib, cinsi qısnama, məişət 

5. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm,
6. A/RES/48/104, 20 December 1993.
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zorakılığı, məcburi evlilik və ya məcburi qısırlaşdırma) nəzərdə 
tutulur;

 X Qurban dedikdə həm qadınlara qarşı zorakılığa, həm də məişət 
zorakılığına məruz qalan şəxslər başa düşülür; 

 X Qadın dedikdə 18 yaşdan aşağı gənc qızlar da nəzərdə tutulur.

Zorakılıq qorxusundan azad olma, bərabərlik and ayrı-seçkiliyə 
yol verməmə

Konvensiya hər kəsin zorakılıqdan azad yaşamaq hüququnu 
qoruyub təşviq etməklə yanaşı qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarını da qadağan edir. Ayrı-seçkilik obyektiv və məntiqli səbəb 
olmadan edilən fərqli davranış formasıdır. Həm qanunvericilikdə, 
həm də təcrübədə qadınlar və kişilər arasında bərabərliyə nail olmaq 
qadınlara qarşı zorakılığa son qoymaq üçün əsas şərtdir. Tərəflərdən 
aşağıdakılar tələb edilir:

 X Qadınlar və kişilər arasında bərabərlik prinsipini öz 
konstitusiyalarına və ya qanunvericilik aktlarına daxil etmək;

 X Cəzalar da tətbiq etməklə ayrı-seçkiliyi qadağan etmək; 

 X Qadınlara qarşı ayrı-seçkilik yaradan qanunlar və təcrübələri 
ləğv etmək.

Konvensiyada (Maddə 4) əksini tapan ayrı-seçkilik üçün əsasların 
siyahısı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü Maddəsi və 
onun 12 saylı Protokoluna istinadən hazırlanıb. Siyahı tam deyildir və 
bura birbaşa Konvensiyaya müvafiq olaraq gender, cinsi oriyentasiya, 
gender kimliyi, yaş, sağlamlıq, əlillik, ailə vəziyyəti, miqrant və ya 
qaçqın olma ilə yanaşı digər başqa statuslar daxildir. Qadınları 
zorakılıqdan qorumaq və belə zorakılığın qarşısını almaq üçün xüsusi 
tədbirlərin tələb oluna bilməsi nəzərə alınaraq onlar Konvensiyanın 
şərtlərinə görə ayrı-seçkilik hesab edilmir.

Espace entre les termes des 
énumérations modifié pour 
que la page soit plus belle.
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Vahid siyasət və məlumatların toplanması
Konvensiyanın II fəsli

Hərtərəfli və əlaqələndirilmiş siyasətlər

Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı müxtəlif iştirakçılardan 
və qurumlardan geniş tədbirlər həyata keçirmələrini tələb edən 
kompleks fenomenlərdir. Təcrübə uğurlu nəticələrin əldə edilməsinin 
polis, məhkəmə sistemi, sosial xidmətlər, səhiyyə, qadınlara 
işləyən QHT-lər, uşaqların müdafiəsi qurumları və sıx əməkdaşlıq 
çərçivəsində fəaliyyət göstərən başqa tərəfdaşlardan birbaşa asılı 
olduğunu göstərir. Məhz buna görə də Konvensiya aşağıdakıları 
etməyə dəvət edir:

 X bütün sektorları əlaqələndirən qanunlar və siyasət tədbirləri 
toplusunun müəyyənləşdirilməsi; 

 X qurbanların hüquqlarının görülən bütün tədbirlərin mərkəzində 
olması;

 X federal sistemə malik olan Tərəf dövlətlərdə dövlət qurumları, 
QHT-lər, milli, yerli və regional parlamentlər daxil olmaqla 
bütün müvafiq iştirakçılar tərəfindən parlament üzvlərinin və 
qanunvericilik səlahiyyətinə malik olan digər qurumların rolunun 
əhəmiyyətinin tanınması.

Bu cür əməkdaşlıq şansa buraxıla bilməz. Ümumi anlayış və yanaşma 
tərzinə nail olmaq üçün protokollara və təlimlərə ehtiyac var. Hər bir 
quruma həyata keçirməyi üçün xüsusi rollar verən və QHT-ləri əhatə 
edən Milli Fəaliyyət Planları əməkdaşlığa və koordinasiyaya necə 
nail olunması sahəsində nümunədir.

Birləşmiş Krallıqda bütün əlaqədar yerli qurumlara müntəzəm 
şəkildə görüşmək və məişət zorakılığı qurbanları (ölüm təhlükəsi 
və ya ciddi ziyan ilə üzləşənlər) barədə məlumatları bölüşmək 
üçün şərait yaratmaq məqsədi ilə Risklərin Qiymətləndirməsi üzrə 
Çoxsaylı Qurumların Konfransları (MARAC-lar) təsis edilib. Bütün 



24

qurumları MARAC-larda bir araya gətirərək qurbanları dəstəkləmək 
üçün risklərə qarşı koordinasiyalı müdafiə planı hazırlana bilər. 
İngiltərə, Uels və Şimali İrlandiyada 250-dən artıq MARAC fəaliyyət 
göstərir və il ərzində 53000-dən çox işə baxır (əlavə məlumat üçün: 
www.caada.org.uk). Avstriya və Almaniyada fərdi məişət və cinsi 
zorakılıq məsələlərilə bağlı bütün müvafiq qurumların (sığınacaqlar, 
hüquq-mühafizə orqanları, prokurorluq, məhkəmə, şahidlərin 
qorunması, uşaqların müdafiəsi) gördükləri cavab tədbirlərinin 
əlaqələndirilmiş olması üçün məişət və cinsi zorakılıq məsələləri 
ilə bağlı müdaxilə mərkəzləri yaradılmışdır. (Vyanadakı müdaxilə 
mərkəzi haqqında əlavə məlumat üçün www.interventionsstelle-
wien.at yaxud Berlində Müdaxilə Mərkəzi üçün www.big-berlin.
infobaxın)

Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti

QHT-lər və vətəndaş cəmiyyəti zorakılıqla mübarizədə və onun aradan 
qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. QHT-lər zorakılığın qurbanları 
üçün bir sıra xidmətlər həyata keçirir və dəyişiklik üçün maarifləndirmə 
işlərini aparır. Lakin yetərli və davamlı maliyyələşdirmənin olmaması 
üzündən istənilən nəticələrin əldə edilməsi ləngiyir. Konvensiya 
onların fəaliyyətini daha çox siyasi və maliyyə dəstəyi ilə təmin 
etməyə çalışır. Tərəflərdən QHT-ləri tanımaq, həvəsləndirmək və 
dəstəkləmək, onların fəaliyyətlərini ən yaxşı şəkildə apara bilmələrini 
təmin etmək və həmçinin dövlət orqanları və QHT-lər arasında 
əməkdaşlıq yaratmaq və müvafiq maliyyələşdirməni təmin etmək 
tələb edilir. 

Məlumatların toplanması və araşdırma

Məlumatların toplanması qadınlara qarşı zorakılığım, o cümlədən 
məişət zorakılığının xüsusiyyətlərini və yayılma dərəcəsini öyrənmək, 
onlara qarşı mübarizə aparmaq və necə fəaliyyət göstərdiklərini 
qiymətləndirmək üçün sübutlara əsaslanan siyasətin qurulması 
vacibdir. Konvensiya Tərəflərdən milli statistik məlumatların məsələn 
xidmət qruplarının, QHT-lərin və ədliyyə sektorunun tərtib etdiyi 

http://www.caada.org.uk
http://www.interventionsstelle-wien.at
http://www.interventionsstelle-wien.at
http://www.big-berlin.infobaxın
http://www.big-berlin.infobaxın
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inzibati məlumatların toplanmasını tələb edir. Qurbanın və zorakılığı 
törədən şəxsin cinsi, yaşı, zorakılığın növü, zorakılıq edən şəxs və 
qurban arasındakı yaxınlıq, hadisənin baş verdiyi yer kimi xüsusi 
detallar hesabatda öz əksini tapmalıdır. Tərəflərdən həmçinin 
zorakılığın səbəbləri və təsirləri ilə bağlı araşdırmaları dəstəkləmək 
və bu hadisələrin əhatə dairəsi və təkrarlanma tezliyi barədə əhali 
arasında sorğular keçirmək tələb edilir. İctimaiyyətin və Konvensiyanın 
monitorinqini aparan ekspert qruplarının bu məlumatlara çıxışı 
olmalıdır. 

İspaniyada 2003-cü il tarixli Gender Zorakılığı haqqında Orqanik 
Qanun Qadınlara qarşı zorakılıq üzrə Dövlət Müşahidə Qurumu 
tərəfindən gender zorakılığı məsələləri barədə (Maddə 30) 
məlumatların toplanmasını və məsləhətlərin verməsini nəzərdə 
tutur. Bu qurum Məşğulluq və Sosial İşlər Nazirliyinə bağlı 
kollegial orqandır. O, gender zorakılığı məsələləri ilə bağlı 
məsləhətlər və təhlillər verir, təşkilati əməkdaşlıqla məşğul olur, 
hesabatların, araşdırmaların və bu sahədə fəaliyyət üçün təkliflərin 
hazırlanmasını həyata keçirir. Onun fəaliyyətinə muxtar icmalar, 
yerli hakimiyyət orqanları, sosial sektor iştirakçıları, istehlakçı və 
istifadəçi assosiasiyaları, ümummilli qadın təşkilatları və həmçinin 
iş sahiblərinin və həmkarlar ittifaqlarının ən çox tanınan təşkilatları 
daxildir. 

Qabaqlayıcı tədbirlər
Konvensiyanın III fəsli

Münasibətlər, qərəzli fikirlər, gender stereotipləri və genderlə 
bağlı qərəzli adət və ənənələr zorakılığı adi hala gətirən davranış 
nümunələrinin yaranmasına səbəb olur. Qadınlara qarşı bütün növ 
zorakılıqların, o cümlədən məişət zorakılığının qarşısının alınması 
üçün Konvensiya Tərəflərdən milli səviyyədə bir sıra tədbirlər həyata 
keçirmələrini tələb edir:

 X Münasibətlərdə və davranışlarda dəyişikliyi təşviq etmək;
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 X Zəif və həssas insanların ehtiyaclarını nəzərə almaq və onların 
hüquqlarına böyük önəm vermək ;

 X Hər kəsi xüsusilə də kişilər və gənc oğlanları zorakılığın qarşının 
alınmasına həvəsləndirmək;

 X Mədəniyyətin, adətlərin və ya dinin zorakılığa bəraət qazandırmaq 
üçün istifadə edilməməsinə əmin olmaq;

 X Qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsinə yönəlik 
proqramları və fəaliyyətləri təşviq etmək.

Qabaqlayıcı tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:
 X Maarifləndirmə: İctimaiyyət arasında qadınlara qarşı zorakılıq 

və məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı maarifləndirmə işləri 
aparmaq və kampaniyalar keçirmək vacibdir. Bu təşəbbüslər 
ictimaiyyəti məlumatlandırmağa, zorakılığın müxtəlif növlərini 
tanımasına və onlara qarşı etiraz etməsinə kömək edir. Qurbanlara 
haradan və necə yardım almaq, hansı növ dəstəklərin olması 
barədə məlumatlar vermək də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. 
Zorakılığın bütün formalarının qurbanları üçün milli səviyyədə 
telefon yardım xəttinin yaradılması bu dəstəklərdən biridir.

2004-cü ildə Türkiyədə ən böyük tirajlı qəzet olan “Hürriyyet” 
məişət zorakılığına qarşı kampaniya başladıb. Kampaniya özəl 
mətbuat orqanının cəmiyyətdə məişət zorakılığına qarşı münasibəti 
dəyişməsi və bu sahədə maarifləndirmə işləri aparmasi üçün unikal 
şərait yaratdı. Bu kampaniya yerli hakimiyyət orqanları, siyasətçilər, 
dini liderlər, ictimai rəyə təsir edən şəxslər və qadınlara işləyən 
QHT-lər tərəfindən görülən əməkdaşlıq və dəstək tədbirlərini 
gücləndirdi. 2006-2008-ci illər ərzində Avropa Şurası qadınlara 
qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə üçün bütün Avropanı əhatə edən 
kampaniya həyata keçirib. İctimaiyyət arasında məişət zorakılığı ilə 
bağlı maarifləndirmə işlərini aparmaq məqsədilə təxminən 25 üzv 
dövlət bu kampaniyanı milli səviyyədə aparıb. 2008-ci ildə BMT-nin 
Baş Katibi bu məsələdə siyasi və maliyyə yardımını səfərbər etmək 
məqsədilə “Qadına qarşı zorakılığa son qoymaq üçün Birləşək” adlı 
7 illik kampaniya başladıb.
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 X Təhsil: Münasibətlət və davranışlr çox erkən yaşlarda 
formalaşdığı üçün münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və bərabərlik 
prinsiplərinin uşaqlara erkən yaşlarda öyrədilməsi vacibdir. 
Tərəflər bərabərlik məsələləri ilə bağlı tədris materiallarını 
təhsil proqramının bütün mərhələlərinə daxil etməyə və bu 
prinsiplərin icma mərkəzləri və idman klubları kimi qeyri-formal 
tədris mühitində təbliğinə dəvət edilir.

İsveçrə məişət və cinsi zorakılıq və həmçinin gənclərə qarşı 
zorakılıqla mübarizə aparmaq məqsədilə dövlət məktəblərində 
kurslar təşkil edib. YUNİSEF uşaqlar arasında zorakılığa son 
qoymaq məqsədilə böyük kampaniyanın da daxil olduğu “Təhlükəsiz 
və Etibarlı Məktəb” adlı müfəssəl təhsil proqramı başladıb Bu 
kampaniyanın məqsədi ibtidai və orta məktəblərdəki bztzn uşaqlar 
üçün təhlükəsiz mühitin yaradılmasını təmin etməkdir. Xorvatiyada 
bu kampaniya 400-dən artıq məktəbdə keçirilib. 

 X Peşəkarların təlimi: Zorakılığın qarşısının alınması və aradan 
qaldırılması, bərabərlik, qurbanların ehtiyacları, yenidən qurbana 
çevrilmənin önlənməsi və qurumlar arasında əməkdaşlığın 
təşviqi sahəsində fəaliyyət göstərən bütün müvafiq peşəkarların 
təlimi.

Danimarkada məişət zorakılığı tibb tələbələri, tibb bacıları və 
ictimai səhiyyə sahəsində elmi namizədlərin tədris proqramlarına 
əlavə edilib. Bu, eyni zamanda ginekologiya, ümumi təcrübə və 
psixiatriya sahələrindəki tibb mütəxəssisləri yetişdirən doktorantura 
tədris proqramına daxil edilmiş mövzudur. Birləşmiş Krallıqda 
məişət zorakılığı ilə bağlı işlərə baxan hakimlər üçün xüsusi təlim 
proqramları mövcuddur. Məişət zorakılığı sahəsində ixtisaslaşmış 
hakim olmaq üçün həmin kurslarda iştirak etmək tələb olunur. 
İspaniyada məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış 
məhkəmələrin yaradılması hakimlər və prokurorlar üçün xüsusi 
təlimlərin keçirilməsinə də şərait yaradıb.

 X Qabaqlayıcı müdaxilə və müalicə proqramları: Konvensiya 
Tərəflərdən məişət zorakılığı törədən şəxslər və ya cinsi 



28

təcavüzkarlar üçün qeyri-zorakı davranışın mənimsənilməsi, 
hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımanı, qadınlara qarşı 
münasibətlərini gözdən keçirməni öyrətməyi nəzərdə tutan 
müalicə proqramları hazırlamağı və ya dəstəkləməyi tələb edir. 
Müalicə proqramlarını hazırlayarkən qurbanların təhlükəsizliyi, 
dəstəklənməsi və hüquqlarının qorunması mümkün olduğu 
zaman ixtsaslaşdırılmış dəstək xidmətlərinin cəlb edildiyi sıx 
əməkdaşlıq çərçivəsindəki proqramların əsas hissəsi olmalıdır. 

Birləşmiş Krallıqda “Hörmət” QHT-si Məişət Zorakılığının 
Qarşısının Alınması Proqramları və məişət zorakılığını törədən 
kişilərlə işləyən Birləşmiş Dəstək Xidmətləri üçün akkreditasiya 
standartlarını işləyib hazırlayıb. Aİ-nın “Avropada məişət zorakılığının 
törədən şəxslərlə iş” adlı Dəfnə lahiyəsi bəhs edilən şəxslər üçün 
standartlar müəyyənləşdirib. Almaniyada “Kişilər üçün Münhen 
İnformasiya Mərkəzi” QHT-si (Münchner Informationszentrum für 
Männer e.V.) qəzəbin idarə edilməsi dərsləri, qəzəbli kişilər və erkək 
cinsi təcavüzkarlar üçün xüsusi proqramlar, məişət zorakılığının 
nəticəsi olaraq boşanmağa hazırlaşan valideynlər üçün uşaq 
himayəsi ilə bağlı məsələlərə dair məsləhətlər təklif edir. 

Müdafiə və dəstək
Konvensiyanın IV fəsli

Qurbanları mümkün olan ən yaxşı müdafiə və dəstək vasitələri ilə 
təmin edilməsi onların gələcəkdə baş verə biləcək zorakılıqdan 
qorunması və fiziki, psixoloji və sosial baxımdan özlərinə gəlmələri 
üçün mühümdür. Konvensiyada aşağıda göstərilmiş bir sıra müdafiə 
tədbirləri mövcuddur:

 X fövqəladə hallarda zorakılığı törədən şəxslərin ailəsindən və 
evindən uzaqlaşdırılması üçün əmrlərin müəyyən edilməsi və 
qadağa və müdafiə əmrlərinin verilməsi;

 X qurbanlara öz hüquqları və yardımı necə və haradan ala 
biləcəkləri barədə məlumatların verilməsi;
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 X ixtisaslaşdırılmış dəstək xidmətlərinin təqdim edilməsi;
 X peşəkarları və şahidləri zorakılıq faktlarını bildirməyə 

həvəsləndirilməsi; 
 X zorakılığın şahidi olmuş uşaqların qorunması və dəstəklənməsi.

İxtisaslaşdırılmış dəstək xidmətləri

Zorakılığa məruz qalmış qadın qurbanlara peşəkarlar tərəfindən 
dəstək verilməsi əsas dəstək xidmətidir. Bu xidmətlər əksəriyyətinin 
təkrar zorakılıqdan əziyyət çəkdiyi və travmalar aldığı qurbanların 
ehtiyaclarına cavab vermək üçün uyğunlaşdırılmış gender cəhətdən 
həssas yanaşma tərzini təmin edir. Gənc qadınlar, mühacir qadınlar 
və əlil qadınlar kimi spesifik qrup qadınların xüsusi ehtiyacları var. 
Yaşanmış zorakılığın növündən asılı olaraq dəstək ehtiyacları 
fərqlənir. Təcavüz və cinsi hücumlara qarşı mərkəzlər və ya qadınlar 
üçün sığınacaqlar kimi xüsusi xidmətlər tələb olunur. Bəzi qadınların 
mürəkkəb ehtiyacları olur. Bu zaman da ixtisaslaşdırılmış dəstək tələb 
edilir. İxtisaslaşdırılmış xidmətlər:

 X təxirəsalınmaz, qısa və uzunmüddətli olmalıdır;
 X bütün ölkəni əhatə etməlidir;
 X bütün qurbanlar və onların uşaqları üçün əlçatan (və onların başa 

düşəcəyi dildə) olmalıdır;
 X səriştəli heyətə, müvafiq resurslara və fondlara sahib olmalıdır;
 X qurbanların hüquq və imkanlarını gücləndirə bilməlidir.

Brüssel şəhərində qurbanları, onların yaxın qohumlarını və 
zorakılığın şahidlərini qarşılamaqla yanaşı polislərə məsləhət 
verən və işlərində köməklik göstərən “Qurbanlar üçün Polis yardımı 
Ofisi” adlanan xüsusi xidmət yaradılıb. Xidmətin heyəti psixoloq və 
kriminoloqlardan ibarətdir. İsveçdə Döyülən və Zorlanan Qadınlar 
üçün Milli Mərkəz cinsi zorakılıq sahəsində tibb və səhiyyə heyəti 
üçün təlimlər və praktiki kurslar təşkil edir. O, həmçinin bu məsələlər 
üzrə ekspert məsləhəti verən milli resurs mərkəzi olaraq fəaliyyət 
göstərir. 
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Cinsi zorakılıq qurbanlarına dəstək 

Cinsi zorakılığa, o cümlədən zorlanmaya məruz qalmış qurbanların 
təcili tibbi yardıma, məhkəmə-tibb ekspertizasına, travmaya qarşı 
dəstəyə, habelə həssas, yaxşı təlim keçmiş və ixtisaslaşmış 
mütəxəssislər tərəfindən uzunmüddətli psixoloji məsləhətlərə 
ehtiyacları olur. Bu isə qurbanlar üçün üçün yetərli, rahat əldə edilə 
bilən təcavüz və ya cinsi zorakılıq qurbanlarına dəstək mərkəzlərinin 
yaradılmasını tələb edir. Avropa Şurasının Qadınlara qarşı zorakılıq 
və məişət zorakılığı ilə mübarizə üzrə İşçi Qrupu hər 200 000 əhali 
üçün bir mərkəzin yaradılmasını tövsiyə edir.

1980-ci illərdən bəri Birləşmiş Krallıq cinsi hücumun qurbanlarına 
yüksək keyfiyyətli məhkəmə-tibb ekspertiza cavabları və qısa 
müddətli məsləhət verən Cinsi hücumla bağlı (yönləndirmə) 
mərkəzləri açıb. Norveç hər bir qraflıqda təcavuzün və cinsi 
zorakılığın qurbanları üçün xidmət mərkəzləri açıb. Onlar 
bələdiyyələrarası təcili yardım klinikaları ilə əlaqələndirilib. İsveç 
qurbanlar üzərində tibbi müayinələr aparan, onları müalicə edən və 
dəstəkləyən Döyülən və Zorlanan Qadınlar üçün Milli Mərkəz açıb.

Zorakılığın şahidi olmuş uşaqların qorunması və dəstəklənməsi

Zorakılığın yaşandığı ailələrdə uşaqlar çox vaxt bu cür hadisələrdən 
məlumatlı olurlar və bəzən onlara böyük zərər verən təcavüzlə özləri 
də üzləşirlər. Qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının 
qurbanlarını dəstəkləyən xidmətlər zorakılığın şahidi olmuş uşaqların 
ehtiyaclarını nəzərə almalı və onları bu ehtiyaclarına uyğun şəkildə 
psixo-sosial məsləhətlərlə təmin etməlidirlər. Edilən hər bir dəstək 
uşaqların maraqlarına uyğun olmalıdır.

İsveçin qadınlara qarşı zorakılıq üzrə Fəaliyyət Planı BMT-nin 
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasına əsaslanır və yaxınları 
olan böyüklərə qarşı zorakılığın “sadəcə” şahidi olmuş uşaqların 
da qorunması faktını vurğulayır.
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Peşəkarlar tərəfindən məlumatın verilməsi

Qadınlara qarşı zorakılıq hallarının əksəriyyətindən şikayət edilmir. 
Zorakılıq çox vaxt qapalı qapılar arxasında baş verir və qurbanlar 
susaraq əziyyət çəkirlər. Bu isə qurbanların qorunması, gələcəkdə 
baş verə biləcək zorakılıq hallarının qarşının alınması və onları 
törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə ən böyük maneədir. 
Həkimlər, psixoloqlar və sosial işçilər kimi qurbanlarla işləyən 
peşəkarlar baş vermiş zorakılıqdan adətən xəbərdar olurlar və 
bunun yenidən təkrarlana biləcəyindən narahatlıq keçirirlər Lakin 
məxfiliklə bağlı peşə qaydaları görə bundan şikayət edə bilmirlər. 
Konvensiya zorakılığın baş verdiyinə əmin olduqları və onun yenidən 
təkrarlanacağına inandıqları zaman peşəkarların ciddi zorakılıq halları 
ilə bağlı məlumat verə bilmələrini təmin etmək məqsədilə sözügedən 
məxfilik qaydalarını aradan qaldırmaq imkanı verir.

İspaniyada Məişət Zorakılığı Qurbanlarının Qorunması haqqında 
Məhkəmə Əmrləri haqqında Qanun mühafizə əmrinin qəbul 
edilməsi üçün prosedurların həyata keçirilməsi məqsədilə məişət 
zorakılığ halları haqqında məlumatı olan dövlət və özəl sosial 
xidmət təsisatları və qurumları üzərinə bu hallarla bağlı bu işlə 
məşğul olan hakim və ya prokurora məlumat vermələri öhdəliyini 
qoyur.

Maddi hüquq
Konvensiyanın V fəsli

Konvensiya qadınlara qarşı zorakılığın müxtəlif növlərinin və məişət 
zorakılığının qurbanları ədalət axtardıqları zaman qarşılaşdıqları 
boşluqları doldurmaq üçün qanunvericilikdə mülki və cinayət hüququ 
sahəsində bir sıra tədbirləri təqdim edir. Bu boşluqlara qənaətbəxş 
olmayan kompensasiya sxemləri və uşaqların himayəsi ilə bağlı 
məsələlərilə yanaşı zorakı davranışların bir çox formasının bəzi üzv 
dövlətlərdə cinayət əməli hesab edilməməsi də daxildir.
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Mülki məhkəmə prosesləri və hüquqi müdafiə vasitələri

Bu müddəanın məqsədi məhkəmələrə müəyyən bir davranışı 
dayandırmağa və qurbanlara qadağalar, uzaqlaşdırma və təqib 
etməmə kimi məhkəmə əmrləri üçün müraciət etməyə imkan verən 
mülki hüquq vasitələrini təmin etməkdən ibarətdir. Bu əmrlər önəmli 
qoruyucu vasitələrdir. Çünki onlar zorakılığı törədən şəxsin qurbanın 
evinə və ya yaşadığı yerin ətrafına yaxınlaşmasının qarşısını 
alır. Məişət zorakılığı hallarında bu əmrlər qurbanın təcili qoruma 
əmrlərində mövcud olmayan uzunmüddətli qorunmasına imkan verir. 

Dövlət qadınları zorakılığın bütün formalarından və məişət 
zorakılığından qorumaq öhdəliyi daşıyır. Zorakılıq hallarının dövlət 
orqanları tərəfindən qarşısının alınmasını, onlar barəsində istintaqın 
aparılmasını və bu halların cəzalandırılmasını təmin etmək dövlətin 
məsuliyyətinə daxildir. Dövlət orqanları qurbanları müvafiq yardımla 
təmin etmək və qorumaq işlərində uğursuz olduqları zaman bunu 
aradan qaldırmaq üçün mülki hüquq vasitələri nəzərdə tutulmalıdır.

Bevakua və S. Bolqarıstana qarşı işində ərizəçi həyat yoldaşı 
tərəfindən davamlı olaraq döyüldüyünü, məhz buna görə də 3 yaşlı 
oğlunu götürüb evi tərk etdiyini və boşanmaq üçün ərizə verdiyini 
bildirib. Amma, qadın ərinin onu döyməyə davam etdiyini bildirib. 
Qadın dörd gün öz oğlu ilə birlikdə təcavüzə məruz qalan qadınlar 
üçün nəzərdə tutulmuş sığınacaqda qalıb. Bu zaman ona uşağı 
qaçırmaqla bağlı məhkəməyə cəlb olunacağı, bunun nəticəsində də 
uşaq üzərində birgə himayə haqqında qərar çıxarıla biləcəyi barədə 
xəbərdarlıq edilib. Qadın ərinin bu qərara məhəl qoymadığını 
bildirib. Ərinə qarşı zorakılıqla bağlı ittihamların irəli sürülməsi bu 
zorakılığın təkrarlanmasına səbəb olub. Qadının müvəqqəti himayə 
tədbirləri ilə bağlı etdiyi müraciətlərə prioritet olaraq baxılmayıb və 
yalnız bir ildən çox müddətdən sonra boşanma elan edilərkən ona 
himayə hüququ verilib. Növbəti il qadın yenə keçmiş əri tərəfindən 
döyülüb. Onun kişini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün etdiyi 
müraciətlər isə şəxsi məhkəmə araşdırması tələb edən “şəxsi 
məsələ” adıyla rədd edilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 
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Konvensiyanın 8-ci Maddəsinin (ailə həyatına hörmət 
hüququ) pozulduğunu aşkar edib. Çünki Bolqarıstan hökumət 
orqanlarıərizəçinin ərini cəzalandırmaq və nəzarətdə saxlamaq 
üçün lazım olan tədbirləri görməyiblər. Məhkəmə münaqişənin “şəxsi 
məsələ” olduğu üçün hakimiyyətin ərizəçinin ailə həyatını qorumaqla 
bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyinə uyğun olmadığını vurğulayıb.

Kompensasiya

Konvensiya göstərilmiş cinayətlər nəticəsində dəyən zərərlərə 
görə kompensasiya hüququnu müəyyən edir. Dəyən zərərlər və 
kompensasiyanın ödənilməsinə görə məsuliyyəti ilk növbədə 
zorakılığı törədən şəxs daşısa da, qurbana ciddi bədən xəsarəti 
və ya onun sağlamlığına zərərin vurulduğu hallarda ikinci dərəcəli 
məsuliyyət Tərəflərin üzərinə düşür. 

Dövlətin kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı ikinci dərəcəli məsuliyyəti 
Tərəfləri, qurbanın təhlükəsizliyinə yetərincə diqqət yetirildiyi təqdirdə, 
zorakılığı törədən şəxsdən alınan kompensasiyanın azaldılmasını 
tələb etməkdən məhrum etmir.

1976-cı ildə Almaniya dövlətinin qəbul etdiyi Zorakılıq Cinayətləri 
Qurbanlarının Kompensasiyası haqqında Qanun zorlama, cinsi 
təcavuz, fiziki təcavüz və qəsdən adam öldürmə kimi şiddətli 
cinayətlərin qurbanlarına yaşadıqları zorakılıqların nəticələrinə 
görə kompensasiya ödənilməsini təmin edirr (tibbi xərclər, psixoloji 
məsləhət, işləyə bilməmə, və s.).

Himayə, ziyarət hüquqları və təhlükəsizlik

Zorakılığı törədən şəxslər uşaqlarını ziyarət etmək hüququndan 
istifadə edərək qurbana yenidən hücum edirlər. Bu da daha ciddi 
zorakılıq halları və hətta qurbanın ölümü ilə nəticələnir. Qurbanı 
qorumaq üçün nəzərdə tutulan bütün hüquqi tədbirlər ardıcıl olmalıdır. 
Məsələn, əgər mülki məhkəmə vasitəsilə zorakılığı törədən şəxsin 
qurbanla hər hansı əlaqəsinə maneə qoyulursa, eyni qərarı ailə 
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məhkəməsi də verməlidir. Buna görə, Konvensiya uşaqları ziyarət 
və himayə hüquqları barədə qərar verərkən uşaqların maraqların ən 
yaxşı şəkildə qorumaq məqsədilə böyük zorakılıq hallarının nəzərə 
alınmasını təmin edir. 

Zorakılığın formaları

Konvensiya Tərəfləri aşağıda göstərilmiş bir çox zorakılıq formalarını 
cəzalandırmağa çağırır: 

 X Psixoloji zorakılıq: bir kəsi müəyyən zaman ərzində qəsdən 
qorxudaraq, təqib edərək və hədələyərək ona travma vurmaq. 
Yaxın cütlük münasibətlərində psixoloji zorakılıq çox vaxt fiziki 
və cinsi zorakılığa gətirib çıxarır.

Fransada psixoloji zorakılıq əməli Cinayət Məcəlləsinə 2010-cu 
ildə daxil edilib. Bu cinayəti törədənlər 3 illik həbsdən 75000 avro 
cəriməyə qədər ciddi sanksiyalarla üzləşə bilərlər.

 X Təcavüz məqsədilə təqib: kimisə davamlı olaraq izləyərək 
qorxutmaq, onunla istənməyən ünsiyyət qurmağa cəhd etmək 
və ya qəsdən izləndiyi barədə məlumat verərək təhlükəsizliyi 
üçün qorxu yaratmaq. Buna əmlakın dağıdılması, qurbanın 
ailəsi, dostlarını və ya ev heyvanlarını hədəf almaq və ya 
onlar barəsində internetdə yanlış məlumat yaymaq daxildir.
Psixoloji zorakılıq və təcavüz məqsədilə təqibin prinsip 
etibarı ilə cinayət əməli hesab edilməli olmasına baxmayaraq 
Konvensiya hüquqi sistemlərinin bu cür davranışlara qeyri-
cinayət sanksiyalarının tətbiq edilməsini nəzərdə tutan Tərəflərə 
qərarı özlərinin verməsilə bağlı qeyd-şərt imkanı verir. Lakin 
qeyri-cinayət sanksiyaları tətbiq edilməli, zorakılığı törədən 
şəxsi cəzalandırmaq və onu gələcəkdə belə davranışlardan 
çəkindirmək üçün yetərli olmalıdır.

İtaliyada təcavüz məqsədilə təqib 2009-cu ildə cinayət əməli elan 
olunub. Bu cinayət 6 aydan 4 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırıla bilər. Zorakılığı törədən şəxsin qurbanın keçmiş həyat 
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yoldaşı və ya yaxın cütlük münasibəti yaşadığışəxs olduqda 
sanksiya 6 ilədək həbs cəzası ola bilər. Eyni şərt qurban azyaşlı 
olduqda da tətbiq edilir.

 X Zorlama da daxil olmaqla cinsi zorakılıq: qarşıdakının razılığı 
olmadan onunla qəsdən cinsi əlaqəyə girmə. Buna qurbanın 
bədəninin hər hansı bir hissəsinə zorakılığı törədən şəxsin 
bədənin hər hansı bir hissəsinin və ya hər hansı əşyanın 
daxil edilməsi aiddir. Əksər cinsi zorakılıq hallarında qurban 
müqavimət göstərdiyini sübut edə bilmədiyi təqdirdə bu cür 
cinayətlər cəzasız qalır. Bu boşluğun aradan qaldırılması üçün 
Konvensiya qurbanın hər hansı fiziki müqavimət göstərilib-
göstərməməsindən asılı olmayaraq razılığın verilməsini 
dəyərləndirərkən əməlin baş vermə şərtlərinin nəzərə alınmasını 
tələb edir. Bu müddəa həmçinin evli cütlər, ər-arvad və ya 
keçmişdə evli olmuş tərəflər arasında baş verən zorlama 
hallarını da cinayət hesab edir.

BMT Baş Assambleyasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi Qadınlara 
qarşı zorakılığın aradan qaldırılması haqqında Bəyannaməsi ailə 
daxili zorlamanın qadına qarşı zorakılığın bir növü olduğunu açıq 
şəkildə qeyd edir.

 X Cinsi qısnama: insanın ləyaqətini alçaldan, xüsusən də qorxu 
yaradan, təhqir edən, təcavüz mühiti yaradan, zorakılıq məqsədi 
daşıyan cinsi zəmində edilmiş hər hansı istənilməyən söz, 
hərəkət və ya fiziki rəftar. Konvensiya həmçinin Tərəflərə bu 
cür davranışlara qarşı qeyri-cinayət sanksiyası yəni mülki və 
ya inzibati cəzalar tətbiq etməyə imkan verir.

 X Məcburi evlilik: qəsdən fiziki və ya psixoloji hədələrdən istifadə 
edərək böyüyü yaxud uşağı nigaha girməyə məcbur etmək və 
ya evlənməyə məcbur etmək üçün onları başqa ölkəyə aparmaq 
və ya qaçırmaq.
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Birləşmiş Krallıqda “Southall Black Sisters” QHT-si tərəfindən 
keçirilən kampaniya Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən 
Britaniya vətəndaşlarının xaricdə məcburi evliliyə məruz qalmaları 
məsələsinə cavab olaraq məcburi evliliklər barədə polis təlimatlarının 
hazırlanması və irəliləyişlərin əldə edilməsi ilə nəticələnmişdir. 
Bolqarıstanın Cinayət Məcəlləsində bir şəxsi məcburi nigaha 
girməyə vadar etmək və həmçinin bir qadını bu məqsədlə qaçırmaq 
cinayət əməli hesab edilir. 

 X Qadın sünnəti (FGM): qeyri-tibbi səbəblərə görə qadının cinsi 
orqanlarının şəklinin dəyişdirmək və ya zədələmək məqsədilə 
edilən bütün prosedurlar. Bu cür hallar sağalmaz daimi zədələrə 
səbəb olur və adətən qurbanların razılığı olmadan həyata 
keçirilir. Konvensiyada qadın sünnətini həyata keçirən şəxslərə 
yardım edənlər üçün də cinayət sanksiyaları nəzərdə tutulur.

Avstriyada 2001-ci ilə qədər zərərçəkmiş tərəfin razılığı ilə baş 
vermiş fiziki xəsarətlərə görə cəza verilmirdi. Bunu nəticəsi olararaq 
gənc qızın valideynləri və ya qəyyumu onun sünnət olunmasına 
hüququ cəhətdən razılıq verdikdə bu akt cəzasız qalırdı. Avstriya 
Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edərək cinsi orqanların kəsilməsi 
və zədələnməsinə razılığın verilməsinin qəbuledilməz olduğunu 
və bunun cinsi duyğuların pozulmasına səbəb olduğunu bildirdi.

 X Məcburi abort və məcburi qısırlaşdırma: qadının əvvəlcədən 
verilmiş və məlumatlı razılığı olmadan onun üzərində abortun 
həyata keçirilməsi; qadının dünyaya uşaq gətirmək qabiliyyətinə 
sona vermək üçün onun əvvəlcədən verilmiş və məlumatlı 
razılığı və ya anlayışı olmadan əməliyyat edilməsi.

Yardım etmə, əlbir olma və cəhd etmə 

Psixoloji, fiziki və ya cinsi zorakılıq, təcavüz məqsədilə təqib, məcburi 
evlilik, qadın sünnəti və ya məcburi abort və məcburi qısırlaşdırma 
kimi cinayətlərin törədilməsinə kömək edən, onlara təhrik edən və 
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ya onları dəstəkləyən hər kəs Konvensiyaya görə cinayət əməlində 
təqsirli bilinir. Bu müddəa cinayət, inzibati və mülki qanunvericiliyinə 
görə cinayət hesab edilən əməlləri əhatə edir. Fiziki və ya cinsi 
zorakılıq, məcburi evlilik, qadın sünnəti, məcburi abort və ya məcburi 
qısırlaşdırmaya qəsdən edilən cəhd də cinayət sayılır. 

Cinayətlərə, o cümlədən “namus cinayətləri” adlanan cinayətlərlə 
qəbuledilməz bəraətin qazandırılması

Qadınlara qarşı zorakılığın kökündə duran səbəbləri aradan qaldırmaq 
və zorakılığı adi hala çevirən münasibətləri aydınlaşdırmaq məqsədilə 
Konvensiya cinayət hərəkətinin istənilən vəziyyətdə qəbuledilməz 
olduğunu bir prinsip olaraq təsbit edib. Mədəniyyət, din, adət-ənənə və 
ya hər hansı başqa şəxsi səbəblə edilmiş cinayətkar davranışlardan 
qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının müdafiəsi üçün 
istifadə etmək qəbuledilməzdir. Bu növ səbəblər qanunların şərhi 
zamanı məhkəmə orqanları tərəfindən əsas kimi götürülməməlidir. 
Belə səbəblərə görə edilən zorakılıq əməlləri çox vaxt məhkəməyə 
cəlb olunmaq üçün yaşı az olan uşaqlar tərəfindən ailənin və ya 
icmanın yetişkin üzvləri tərəfindən təşviq edilərək törədilir. Bu boşluğu 
doldurmaq üçün Tərəflər belə cinayətlərə təhrik edən şəxsləri cinayət 
məsuliyyətinə cəlb etməlidirlər.

Yurisdiksiya

Avropa Şurasının digər konvensiyalarında olan bənzər yurisdiksiya 
prinsipləri aşağıdakı məsələləri təmin etmək üçün tətbiq edilir:

 X Tərəflərdən öz ərazisində, bayrağı altında üzən gəminin 
göyərtəsində və ya bu ölkənin qanunlarına əsasən qeydiyyatdan 
keçmiş təyyarədə cinayət törədən şəxsləri, və həmçinin adətən 
onların ərazisində yaşayan vətəndaş və ya şəxslər tərəfindən 
cinayət əməli törədildikdə həmin əməlləri cəzalandırmaq tələb 
olunur. 

 X Tərəflər öz vətəndaşlarını və ya adətən onların ərazisində 
yaşayan şəxsləri xaricdə olduqları müddətdə qorumaq üçün 



38

onlara qarşı törədilən istənilən cinayət əməllərini mühakimə edib 
cəzalandırmağa dəvət edilir. 

 X Tərəflər cinsi zorakılıq, məcburi evlilik, qadın sünnəti və ya 
məcburi abort və məcburi qısırlaşdırma kimi cinayətləri xaricdə 
törətdikdə belə vətəndaşları cəzalandırır. Bu cəzalar hadisənin 
baş verdiyi ölkədə bunun cinayət sayılıb-sayılmamasından, 
qurban tərəfindən şikayətin edilib-edilməməsindən və dövlət 
orqanlarının apardığı istintaqdan asılı olmayaraq tətbiq edilir. 

 X Tərəf onun ərazisində yaşayan zorakılığı edən şəxsi bu əməlin 
törədildiyi və ya qurbanın əslən olduğu ölkəyə ekstradisiya 
olunmadığı təqdirdə mühakimə edir. 

Sanksiyalar və tədbirlər

Tərəflərlərdən Konvensiyada nəzərdə tutulan cinayət əməlləri üçün 
tətbiq edilən sanksiyaların zorakılığın ağırlıq dərəcəsinə uyğun 
olmasını təmin etmək tələb edilir. Sanksiyalar “səmərəli, uyğun və 
fikirdən daşındırıcı” olmalı və onlara azadlıqdan məhrum etmə və ya 
uşaqların maraqlarını ən yaxşı şəkildə nəzərə almaqla valideynlik 
hüquqlarından məhrum etmə aid ola bilər. Buna qurbanın qorunması 
aiddir və başqa şəkildə təmin edilə bilməz. 

Ağırlaşdırıcı hallar

Konvensiya bəzi hallarda daha ağır cəzaların verilməsini nəzərdə 
tutur: məsələn, cinayətin yaxın ailə üzvü tərəfindən törədilməsi, təkrar 
törədilməsi, xüsusilə həssas olan insana qarşı törədilməsi, uşağa 
qarşı və ya onun gözü önündə törədilməsi, bir neçə insan tərəfindən 
törədilməsi, ifrat zorakılıqla törədilməsi, silahdan istifadə etməklə və 
ya silahla təhdid edərək törədilməsi, qurbana ciddi xəsarət yetirməsi 
və zorakılığı törədən şəxs daha öncə bənzər cinayətlə məhkum 
olunması. 

İspaniyada Gender Zorakılığı haqqında Orqanik Qanununnqəbul 
edilməsindən sonra zorakılığın (keçmiş) həyat yoldaşına və 
ya zorakılığı törədənlə birgə yaşayıb-yaşamamalarından asılı 
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olmayaraq evliliyə bənzər münasibətdə olduğu şəxsə qarşı yönəldiyi 
hallarda cəzaların artırılması məqsədiylə Cinayət Məcəlləsinin 
148-ci Maddəsinə dəyişiklik edilib. Belçikanın Cinayət Məcəlləsində 
məişət zorakılığı xüsusi cinayət əməli olaraq öz əksini tapmır. 
Amma, indiki və ya keçmiş həyat yoldaşı və ya partnyor tərəfindən 
fiziki zorakılıq törədildiyi zaman bu, ən ağır cinayət hesab edilir və 
ona qarşı daha ciddi sanksiyalar tətbiq edilir.

Mübahisəli məsələlərin həlli ilə bağlı məcburi alternativ proseslərin 
və ya cəzaların qadağan edilməsi

Qurbanla zorakılığı törədən şəxs arasında vasitəçilik prosesi heç 
bir zaman bərabər ola bilmədiyi üçün zorakılığın baş verməsi 
hallarında mübahisəli məsələlərin həllində alternativ metodlar 
qadağan olunur. Konvensiyada əksini tapmış zorakılıq baş verdiyi 
zaman bu, cinayət hesab edilir və onu törədən şəxs məsuliyyətə 
cəlb olunaraq mühakimə edilməlidir. Zorakılığı törədən şəxsdən 
cərimə ödəmək tələb edilərsə Tərəflər bunun dolayı yolla qurban 
üçün maliyyə çətinlikləri törətməməsini təmin etməlidirlər. Qurbanlar 
çox vaxt zorakılığı törədən şəxslə eyni ailədən olduğu üçün qoyulan 
cərimə ailə gəlirinə və ya alimentə təsir edə bilər. 

İstintaq, məhkəmə təqibi, prosessual hüquq və 
qoruyucu tədbirlər
Konvensiyanın VI fəsli 
Risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması

Bir çox qurbanlar zorakılığı törədən şəxslər tərəfindən ciddi zorakılıq 
və hətta ölümlə hədələnirlər. Bu da xüsusilə qurbanlar evi tərk 
etdikdə və ya zorakılığı törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunma riski 
ilə üzləşdikdə baş verir. İstintaqın bütün mərhələlərində qurbanın 
qorunmasını təmin etmək məqsədilə birgə fəaliyyət göstərən 
müvafiq orqanlar tərəfindən onun üzləşdiyi təhlükənin dərəcəsini 
müəyyənləşdirmək üçün qiymətləndirmə aparılmalı və bu riskin idarə 
olunması üçün bir plan hazırlanmalıdır. Bu dəyərləndirmə zamanı 
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zorakılığı törədən şəxsin odlu silaha sahib olması və ya ona əldə 
edə bilməsi də araşdırılmalıdır. Bu kimi hallarda, Tərəflər qurbanın 
müdafiəsi üçün hər hansı odlu silahın və ya döyüş sursatının dərhal 
müsadirəsinə imkan verən tədbirlər görə bilərlər.

Birləşmiş Krallıqda Risklərin Qiymətləndirməsi üzrə Çoxsaylı 
Qurumların Konfransları (MARAC-lar) qurbanlara və onların 
uşaqlarına zərər dəyməsinin qarşısını alınması üçün fikir mübadiləsi 
aparmaq və tədbirlər görmək məqsədilə ayda bir dəfə görüşür. 
Onlar polis, probasiya xidməti, yerli hakimiyyət orqanları, səhiyyə 
və mənzil qurumları, sığınacaqlar və dəstək xidmətləri kimi müxtəlif 
səlahiyyətli orqanların və xidmət qurumlarının işini əlaqələndirirlər. 
MARAC-lar qurbanların təhlükəsizliyini gücləndrmək üçün fərdi 
planlar hazırlayırlar. Bu konfranslar məlumat boşluqlarının aşkara 
çıxarılmasında və aradan qaldırılmasında önəmli rol oynayırlar.

Təcili uzaqlaşdırma əmrləri

Qurbanın müdafiəsini dərhal təmin etmək məqsədilə Konvensiya 
gələcəkdə zorakılıq hallarının qarşını almaq üçün məişət zorakılığını 
törədən şəxsin öz evindən uzaqlaşdırılması, qurbanla onun arasında 
fiziki məsafənin qoyulması kimi tədbirləri nəzərdə tutur. Mənzilin sahibi 
olsa belə zorakılığı törədən şəxsin oradan uzaqlaşdırılması qurbanın 
əlavə travmalara məruz qalmasının qarşısını alır. Əks halda qrurban 
öz təhlükəsizliyi üçün əksər hallarda öz uşaqları ilə birlikdə yaşayış 
yerini tərk etməyə məcbur edilir. Uzaqlaşdırma əmrlərinin verilməsi 
üçün hansı orqana səlahiyyət verilməsi məsələsi Tərəflərdən asılıdır. 
Amma bu zaman qurbanın və ya risk altında olan şəxsin təhlükəsizliyi 
prioritet olaraq qalmalıdır. 

Məhdudlaşdırma və ya qoruma əmrləri

Zorakılığı törədən şəxsin əməlinə əngəl olmaq və müəyyən vaxt 
ərzində onun qurbanla hər hansı bir əlaqəyə girməsinin qarşısını 
almaq üçün Tərəflər bu əmrlərin zorakılığın Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş bütün növlərinə məruz qalan qurbanlara tətbiq edilməsini 
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təmin etməlidirlər. Qurbanın təcili müdafiəsini təmin etmək üçün bu 
əmrlər: 

 X əldə oluna bilən olmalı;
 X təcili mühafizə üçün yararlı olmalı;
 X zorakılığı törədən şəxsin başqa hüquqi icraatla üzləşib-

üzləşməməsindən asılı olmayaraq əlçatan olmalı; 
 X sonrakı hüquqi icraatlar müddətində icazə verilən olmalı; 
 X sadəcə Tərəflərdən birinin xahişi ilə tətbiq edilə bilən olmalı; 
 X ədalət məhkəməsində müttəhimin hüquqlarına xələl gətirmədən 

verilməlidir. 

Avstriyada Ailə Qanunu çərçivəsində Zorakılıqdan Müdafiə məişət 
zorakılığı törədən şəxsi qurbanın razılığı və ya xahişi olmadan 
ümumi mənzildən 10 gün müddətində uzaqlaşdırmaq hüququnu 
zorakılığın qarşısının alınması tədbiri kimi polisə verir. Polis 24 saat 
ərzində qurbana hərtərəfli məsləhət verə bilən müdaxilə mərkəzinə 
hadisə ilə bağlı hesabat göndərməlidir. Verilən məsləhətlərin 
məqsədlərindən biri qurbanın 3 aya qədər davam edən uzun 
müddətli mühafizə əmri ilə bağlı ailə məhkəməsinə müraciət 
edib-etməməsinə dair məlumatlı qərar verməsini təmin etməkdən 
ibarətdir. Bəhs edilən mühafizə əmrindən yararlanan şəxslərə 
sadəcə ər və arvadlar və ya partnyorlar deyil, həmçinin ailə şəklində 
yaşayan bütün şəxslər kimi geniş sayda potensial qurbanlar daxildir.

Qoruma tədbirləri

Məhkəmə prosesi zamanı qurbanların hüquqlarına hörmət edilməsini 
təmin etmək və onların başqa travmalarla üzləşməsinin qarşısını 
almaq məqsədilə Tərəflərdən aşağıdakıların daxil olduğu bir sıra 
müdafiə tədbirləri görmək tələb olunur:

 X qurbanların, onların ailələrinin və şahidlərin hədə-qorxu halları 
ilə üzləşməməsini təmin etmək;

 X xüsusi təhlükə altında olan qurbana zorakılığı törədən şəxsin 
yeri ilə bağlı məlumat vermək; 
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 X mövcud xidmətlər, istintaqın gedişatı və onların məhkəmə işinin 
nəticəsilə bağlı məlumatlandırmaq; 

 X dinlənilmə və dəlil təqdim etmə, zorakılığı törədən şəxsin iştirakı 
olmadan ifadə vermə və şəxsi həyatlarını və kimliklərini qoruma 
imkanı yaratmaq;

 X prosesdə Tərəf kimi iştirak etdikləri və ya ifadə verdikləri zaman 
qurbanlara pulsuz tərcümə xidməti vermək.

Miqrasiya və sığınacaq
Konvensiyanın VII Fəsli
Miqrant və qaçqın qadınlar zorakılığa qarşı xüsusilə həssasdırlar. 
Buna görə də Konvensiyanın müddəalarının icrası zamanı miqrant 
və ya qaçqın statusu səbəbiylə kiməsə ayrı-seçkilik edilməsi qadağan 
edilir. Konvensiya həmçinin həssas şəxslərin ehtiyaclarını nəzərə 
alarkən bu cür zorakılığın qarşısının alınmasını və qurbanların 
dəstəklənməsini tələb edir.

Yaşayış (rezident) statusu

Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin əksəriyyəti öz hüquqlarına əsasən 
yaşayış statusu verənə qədər müəyyən müddət ərzində ər-arvadın 
evli qalmasını və ya partnyorların birgə yaşamasını tələb edir. Bunun 
nəticəsi olaraq miqrant və qaçqın qadınların çoxu yaşadıqları zorakılıq 
vəziyyətini tərk etmirlər, çünki bu zaman onlar yaşayış statusunu 
itirmək təhlükəsi ilə üzləşirlər. Konvensiya zorakılığa məruz qalan 
miqrant qadınlara müstəqil yaşayış statusu əldə etmək imkanı yaradır 
və digər ölkədə evliliyə zorla məcbur edilən miqrant qurbanların öz 
yaşayış statuslarını bərpa etməsinə şərait yaradır.

Konvensiya Tərəflərə yaşayış statusu ilə bağlı müddəaları tətbiq 
etməmək və ya yalnız xüsusi hallar və şərtlərdə tətbiq etmək hüququ 
verir.

Gender əsaslı sığınacaq tələbləri 

Sığınacaq axtaran qadınların müdafiə ilə bağlı narahat edən spesifik 
məsələlər kişiləri narahat edən məsələlərdən fərqlidir. Mədəniyyət 

Tout est triché pour que le 
tableau gris rentre p. suivante



43

nöqteyi-nəzərindən həssas məsələlərə önəm verilməyən miqrant 
statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesi zamanı zorlama kimi 
zorakılıq hallarına məruz qalan qadınlar adətən bunu dilə gətirə bilmir 
və ya demək istəmirlər. Çox vaxt cinsi qısnama və cinsi istismara 
məruz qalan bu qadınlar özlərini müdafiə etməkdə aciz qalırlar. 
Sığınacaq axtaran qadınlarla bağlı bir sıra məsələləri həll etmək üçün 
Konvensiya Tərəflər üzərinə aşağıda qeyd edilən öhdəlikləri qoyur: 

 X qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılığı Qaçqınların statusuna 
dair 1951-ci il Konvensiyanın mənası baxımından təqib kimi 
qəbul etmək;

 X qaçqın statusu verərkən gender cəhətdən həssas təfsir 
verilməsini təmin etmək;

 X sığınacaq verilməsi prosesində qadınlar və kişilər arasındakı 
fərqlərin nəzərə alınmasını təmin etmək məqsədilə gender 
cəhətdən həssas prosedurları, təlimatları və dəstək xidmətlərini 
təqdim etmək. 

Bu müddəa və aşağıda göstərilən geri qaytarılmama (non-refoulement) 
müddəası Qaçqınların statusuna dair 1951-ci il Konvensiyasına və 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən şərh edilən Avropa 
İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinə uyğundur və 
onların hüdudlarından kənara çıxmır.

2002-ci ildə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı (BMT QAK) 
Beynəlxalq Müdafiə haqqında Təlimatlar: 1951-ci il Konvensiyasının 
1A(2) Maddəsi və/və ya onun Qaçqınların statusu haqqında 1967-ci 
il tarixli Protokolunun konteksti çərçivəsində gender əsaslı təqib 
sənədni inəşr etdirib. Bu Təlimatların məqsədi hökumətlər, hüquqi 
sahəsində çalışanlar, qərar qəbul edənlər və məhkəmələ və 
həmçinin bu sahədə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi işini 
həyata keçirən BMT QAK əməkdaşlarını hüquqi interpretasiya 
təlimatları ilə təmin etməkdən ibarətdir. 
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Qaçqınların geri qaytarılmaması (non-refoulement)

Konvensiya statusundan asılı olmayaraq beynəlxalq müdafiəyə 
ehtiyacı olan qaçqınların onları təhlükə gözlədikdə ya da işgəncəyə, 
qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə 
məruz qalma ehtimalları olduqları ölkələrə geri qaytarılmamalarını bir 
öhdəlik olaraq müəyyən edir. Geri qaytarılmama (Non-refoulement) 
prinsipi sığınacaq axtaranlar və qaçqınların beynəlxalq müdafiəsi 
sahəsində əsas rol oynayan prinsipdir. 

Monitorinq mexanizmi
Konvensiyanın IX Fəsli

Tərəflərin Konvensiyanı səo qüvvəyə mindikdən sonra monitorinq 
mexanizmi yaradılıb. Bu mexanizm 2 qurumdan ibarətdir:

 X Qadınlara qarşı zorakılığa və məişət zorakılığına qarşı 
mübarizə üzrə ekspert qrupu- GREVIO adlanan və insan 
hüquqları, gender bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və 
məişət zorakılığı və ya qurbanlara yardım və onların qorunması 
kimi sahələr üzrə çalışan 10-15 peşəkardan təşkil olunan 
texniki qurum. Bu qrup Konvensiyada iştirak edən Tərəflərin 
vətəndaşlarından ibarətdir və burada çoxşaxəli və coğrafi 
balans qorunub saxlanır. Onun rolu Tərəflərin Konvensiyanı 
nə dərəcədə icra etdiyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 
GREVIO-nun ilk 10 üzvü 2015-ci ilin mayında seçilib: Feride 
Acar (Türkiyə), Bilyana Brankoviç (Serbiya), Fransuaz Briye 
(Fransa), Helena Maria Karvalho Martins Leytao (Portuqaliya), 
Xemma Qalleqo (İspaniya), Simona Lanzoni (İtaliya), Roza 
Loqar (Avstriya), İris Luarasi (Albaniya), Marselin Naudi (Malta), 
Vesna Ratkoviç (Montoneqro).

 X Tərəflərin Komitəsi - GREVIO-nun üzvlərini Tərəflərin 
namizədliyini irəli sürdüyü şəxslər arasından seçən və 
Konvensiyada iştirak edən Tərəflərin nümayəndələrindən ibarət 
olan siyasi orqan. 
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Prosedur

GREVIO hazırlayacağı sorğu əsasında Konvensiyada iştirak 
edən dövlətlərdən hesabatlar alacaq. O, həmçinin QHT-lərdən, 
vətəndaş cəmiyyətlərindən, insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli 
institutlardan, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarından, 
Parlament Assambleyasından və Avropa Şurasının və yaxud 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında Konvensiyası (CEDAW) Komitəsi kimi digər beynəlxalq 
təsisatların yaratdığı ixtisaslaşdırılmış qurumlardan məlumat ala 
bilər. Əgər verilmiş məlumat kifayət deyilsə və ya hər hansısa bir 
məsələ təcili diqqət tələb edirsə, onda GREVIO aidiyyatı olan dövlətin 
hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həmin ölkəyə səfər 
edə bilər. 

Alınan məlumat əsasında GREVIO sözügedən ölkə tərəfindən şərh 
edilməsi üçün hesabat tərtib edəcək. Bu şərhlər yekun hesabatda 
nəzərə alınacaq və GREVIO nəticələri Tərəflərin Komitəsinə təqdim 
edəcək. Komitə GREVIO-nun əldə etdiyi nəticələr əsasında bu ölkənin 
göstərilmiş tarixdə yerinə yetirməsi üçün tövsiyyələr qəbul edə bilər.

Ümumi tövsiyələr

GREVIO xüsusi bir Tərəf üçün deyil, iştirak edən bütün dövlətlər 
üçün nəzərdə tutulan tövsiyyələr qəbul edə və Konvensiyanın 
müddəalarının səmərəli şəkildə icrasına dair aydın təlimatlar təklif 
edə bilər.

Parlamentlərin monitorinqə cəlb edilməsi

Konvensiyanın müddəalarının icrasında oynadıqları rolu nəzərə 
alaraq Milli Parlamentlər monitorinq prosesində iştirak etməyə 
dəvət olunurlar və Tərəf olan dövlətlərdən GREVIO hesabatlarını 
məsləhətləşmə məqsədi ilə parlamentlərə təqdim etmək tələb olunur.

Avropa Şurası müqaviləsində ilk dəfə olaraq Parlament Assambleyası 
onun icrasını müntəzəm olaraq yoxlamağa dəvət edilir. Bu müddəa 
Parlament Assambleyasının qadınlara qarşı zorakılıq məsələsini 
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Avropa Şurası və üzv dövlətlərin siyasi gündəminə gətirilməsində 
və bu məsələ ilə bağlı uzunmüddətli öhdəliyin qəbul edilməsində 
oynadığı önəmli rolu tanıyır.

Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə
Konvensiyanın X Fəsli

Bu müddəa Konvensiya ilə digər beynəlxalq sənədlərin ahəngdar 
şəkildə mövcud olmasını təmin etmək məqsədilə onlar arasındakm 
münasibətləri əhatə edir. Konvensiya özünün də əhatə etdiyi 
məsələlərlə bağlı İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların müdafiəsi 
haqqında Konvensiyaya və onun Protokolları və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
edilməsi haqqında Konvensiyası və onun Fakültativ Protokolu kimi 
beynəlxalq sənədlərin müddəalarından irəli gələn hüquq və vəzifələrə 
müdaxilə etmir. Konvensiya qadınlara qarşı zorakılığın və məişət 
zorakılığı qurbanlarının müdafiəsinin və onlara edilən dəstəyin 
gücləndirilməsi üçün hazırlanıb. 

Konvensiyada iştirak edən Tərəflər onun müddəalarını gücləndirmək 
və ya tətbiqini təkmilləşdirmək məqsədilə bəhs edilən məsələlər 
ətrafında ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər əsasında əməkdaşlıq 
etməyə dəvət edilirlər. 

Yekun müddəalar 
Konvensiyanın XII fəsli

Qüvvəyə minmə

Konvensiya Avropa Şurasınmn üzv dövlətləri, onun hazırlanmasında 
iştirak etmiş üzv olmayan dövlətlər (Kanada, Vatikan, Yaponiya, 
Meksika və Amerika Birləşmiş Ştatları) və Avropa İttifaqı tərəfindən 
imzalanmağa açıqdır.

Onun qüvvəyə minməsi pn ölkə tərəfindən ratifikasiya edilməsini 
tələb edir. 
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Konvensiyaya qoşulma

Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasına üzv olmayan 
istənilən dövlət ona qoşulmağa dəvət edilə bilər.

Qeyd-şərtlər

Tərəflər yalnız icazə verilən maddələrə və yalnız bir dəfə yenilənməklə 
beş il müddətinə qeyd-şərtlər edə bilərlər. Qeyd-şərtlərin edilməsi 
imkanı mümkün qədər çox dövlətin Konvensiyanı ratifikasiya 
etməsinə şərait yaratmalıdır, lakin xüsusi məsələlərlə bağlı onların 
qanunvericiliyinin uyğunlaşdırılmasına daha çox vaxt aparır. 

Qeyd-şərtlər aşağıdakılarla bağlı edilə bilər:

 X Maddə 30 (Kompensasiya), bənd 2;

 X Maddə 44 (Yurisdiksiya), bəndlər 1e, 3 və 4;

 X Maddə 55 (Ex parte və ex officio icraat), az əhəmiyyətli 
cinayətlərlə bağlı Maddə 35, bənd 1;

 X Maddə 37, 38 və 39-la bağlı Maddə 58 (İddia müddəti);

 X Maddə 59 (Yaşayış (rezident) statusu)

Tərəflər eyni zamanda Maddə 33-ə (psixoloji zorakılıq) və Maddə 34-ə 
(təcavüz məqsədilə təqib) qeyri-cinayət sanksiyaları tətbiq etmək 
hüququnu saxlaya bilərlər.

Qeyd-şərtlər Konvensiya imzalandıqdan və ratifikasiya olunduqdan 
sonra edilə və Avropa Şurasının Baş katibinə göndərilən bəyanat 
ilə çıxarıla bilər. Beş ildən sonra yenilənmədikləri təqdirdə bu qeyd-
şərtlər aradan qalxırlar. Tərəf öz qeyd-şərtini yeniləməyi qərara alarsa 
onun səbəbləri barədə GREVIO-nu məlumatlandırmalıdır.
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Avropa Şurası Baş katibinin müavini 
tərəfindən son söz

Hər birimizin əlindən gələni etdiyi 
İstanbul Konvensiyasının qüvvəyə 
minməsi 1 avqust 2014-cü ildə baş 
tutdu. İstanbul Konvensiyasının 
hazırlanması, qəbulu, imzalanması, 
ratifikasiyası və qüvvəyə minməsi 
kollektiv səylərin nəticəsidir. Bu 
səylər nəticəsində qadınlara qarşı 
zorakılıqla mübarizədə iştirak 
edənlənlərin hər birinin resursları və 
enerjisi səfərbər edilmişdir: Avropa 
Şurası və onun müxtəlif qurumları və 
strukturları, dövlət orqanları, BMT kimi digər beynəlxalq təşkilatlar, 
QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti və həmçinin milli parlamentlər.

Bütün bu qurumlar və onların rəhbərləri bu Konvensiyanın zorakılığın 
qurbanı olan şəxslərin əziyyətlərinə ən yaxşı cavab olduğuna dərindən 
inanırlar. Hətta qüvvəyə minmədən öncə belə İstanbul Konvensiyası 
bu sahədə sadəcə üzv dövlətlərimizdə deyil həmçinin bütün dünyada 
sayılan alətə çevrilmişdi. Qəbul edildiyi ilk gündən bəri Konvensiya 
qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının qəbuledilməz 
olduğuna diqqəti geniş şəkildə çəkmişdir. 

İstanbul Konvensiyası qadınlara qarşı olan zorakılığın gender 
əsaslı zorakılıq olduğunu, məhz qadın olduqlarına görə onlara qarşı 
törədildiyini və aidiyyatı olan zorakılıqdan qadınların kişilərdən daha 
çox zərər çəkdiyini düşünən ideyaya əsaslanır. Məsələ insan hüquqları 
olduğu üçün dövlətlər baş verən zorakılığın yayılmış bütün formaları ilə 
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mübarizə, onların aradan qaldırılması və zorakılığı törədən şəxslərin 
məsuliyyətə cəlb olunması üçün addımlar atmalıdırlar. Biz bir fikri 
aydın şəkildə bildirməliyik. Nə qədər ki qadınlara qarşı gender əsaslı 
genişmiqyaslı zorakılıq mövcuddur və dövlət agentlikləri və qurumları 
buna göz yumur, biz qadınlar və kişilər arasındakı bərabərlikdən 
danışa bilmərik.

Konvensiyanın qüvvəyə minməsini alqışlayırıq, lakin səylərimizi də 
davam etdirməliyik. İlk öncə Konvensiyanın icra edilməsini təmin 
etməliyik. İstanbul Konvensiyası ilə qurulmuş ekspertlər qrupu olan 
GREVIO bu sahədə aparıcı rolu oynayacaq. Parlament Assambleyası 
da yeni və əsas rol oynayacaq. İlk dəfə olaraq milli parlamentlərə və 
Parlament Assambleyasına Avropa Şurası konvensiyasını monitorinq 
etmək üçün bəzi səlahiyyətlər verilir. Və həmçinin, digər ölkələrin 
Konvensiyanı ratifikasiya edən dövlətlərin siyahısına qoşulmalarını 
təmin etmək lazım gələcək. 

Bu stolüstü kitabla parlament üzvlərinə cəmiyyətdə İstanbul 
Konvensiyasının daha çox tanınması, onun müddəalarının izahı və 
vacibliyinin səbəblərini göstərilməsi üçün praktiki vasitə təqdim edilir. 
Birgə məqsədlərimizə çatmaq üçün getdiyimiz yolda hər bir qadının 
zorakılıqdan azaq yaşaya bilməsini təmin etmək vacibdir. 

Qabriella Battaini-Draqoni,  
Avropa Şurası Baş katibinin müavini



Əlavə I

Avropa Şurasının Qadınlara qarşı 
zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının 
alınmasıvə ona qarşı mübarizə haqqında 
Konvensiyası 
(CETS № 210)

İstanbul, 11 may 2011-ci il
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Preambula
Av ro pa Şu ra sı nın üz vü olan döv lət lər və bu Kon ven si ya nı im za la yan 
di gər tə rəfl ər, 

İn san hü quq la rı və əsas azad lıq la rı nın mü da fiəsi haq qın da Kon-
ven si ya (ETS No. 5, 1950-ci il) və onun Pro to kol la rı, Av ro pa So sial 
Xar ti ya sı (ETS No. 35, 1961-ci il, 1996-cı il də ye ni dən ba xıl mış, ETS 
No. 163), İn san al ve ri nə qar şı mü ba ri zə haq qın da Av ro pa Şu ra sı nın 
Kon ven si ya sı (CETS No. 197, 2005-ci il) və Uşaq la rın cin si is tis mar-
dan və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər dən mü da fiəsi haq qın da Av ro pa 
Şu ra sı nın Kon ven si ya sı nı (CETS No. 201, 2007-ci il) xa tır la da raq; 

Na zir lər Ko mi tə si nin Av ro pa Şu ra sı nın üzv döv lət lə ri nə aşa ğı da kı 
Töv si yə lə ri ni – Qa dın la rın zo ra kı lıq dan mü da fiəsi nə dair Rec(2002)5 
say lı Töv si yə ni, Gen der bə ra bər li yi ilə bağ lı stan dart la ra və me xa-
nizm lə rə dair CM/Rec(2007)17 say lı Töv si yə ni, Mü na qi şə lə rin qar şı sı-
nın alın ma sı və həll olun ma sın da, sül hün bər qə rar edil mə sin də qa dın 
və ki şi lə rin ro lu na dair CM/Rec(2010)10 say lı Töv si yə ni xa tır la da raq; 

Qa dın la ra qar şı zo ra kı lıq sa hə sin də əhə miy yət li stan dart lar müəy-
yən ləş di rən Av ro pa İn san Hü quq la rı Məh kə mə si nin ge niş lən mək də 
olan pre se dent hü qu qu nu nə zə rə ala raq; 

Mül ki və Si ya si Hü quq lar haq qın da Bey nəl xalq Pak tı (1966-cı il), İq ti-
sa di, So sial və Mə də ni Hü quq lar haq qın da Bey nəl xalq Pak tı (1966-cı 
il), BMT-nin “Qa dın la ra qar şı ay rı-seç ki li yin bü tün for ma la rı nın ləğv 
olun ma sı haq qın da” Kon ven si ya sı nı (“CE DAW”, 1979-cu il) və onun 
Fa kül ta tiv Pro to ko lu nu (1999-cu il), o cüm lə dən CE DAW Ko mi tə si nin 
Qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğa dair 19 say lı Ümu mi Töv si yə si ni, BMT-
nin Uşaq Hü quq la rı haq qın da Kon ven si ya sı nı (1989-cu il) və onun 
Fa kül ta tiv Pro to kol la rı nı (2000-ci il) və BMT-nin “Əlil li yi olan şəxs lə-
rin hü quq la rı haq qın da” Kon ven si ya sı nı (2006-cı il) diq qə tə ala raq; 
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Bey nəl xalq Ci na yət Məh kə mə si nin Ro ma Sta tu tu nu (2002-ci il) diq-
qə tə ala raq; 

Bey nəl xalq hu ma ni tar hü qu qun əsas prin sip lə ri ni , xü su sən Mü ha ri bə 
döv rün də mül ki şəxs lə rin mü da fiəsi nə dair Ce nev rə Kon ven si ya sı nı 
(IV) və onun I və II Əla və Pro to kol la rı nı (1977-ci il) xa tır la da raq; 

Qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğın və məişət zo ra kı lı ğı nın bü tün for ma la rı nı 
pis lə yə rək; 

Qa dın lar la ki şi lər ara sın da de-yu re və de-fak to bə ra bər li yin bər qə rar 
edil mə si nin qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğın qar şı sı nın alın ma sın da əsas 
ele ment ol du ğu nu qə bul edə rək; 

Qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğın qa dın lar la ki şi lər ara sın da ta ri xən qey ri-
bə ra bər sə la hiy yət böl gü sü nün tə za hü rü ol du ğu nu və bu nun ki şi lə-
rin qa dın lar üzə rin də üs tün lü yü və ki şi lər tə rə fin dən qa dın la ra qar şı 
ay rı-seç ki lik, qa dın la rın tam şə kil də tə rəq qi si nin qar şı sı nı al ma sı ilə 
nə ti cə lən di yi ni qə bul edə rək; 

Qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğın st ruk tur xü su siy yə ti nin gen der zə min li 
zo ra kı lıq ol du ğu nu və qa dın la ra qar şı zo ra kı lı ğın ki şi lə rə nis bət də 
qa dın la rın ikin ci də rə cə li möv qe də qal ma sı nın ən mü hüm so sial 
me xa nizm lə rin dən bi ri ol du ğu nu qə bul edə rək; 

Qa dın la rın və qız la rın, on la rın in san hü quq la rı nın cid di po zun tu su 
sa yı lan və qa dın lar la ki şi lər ara sın da bə ra bər li yə nail ol maq yo lun da 
bö yük ma neə olan məişət zo ra kı lı ğı, cin si qıs na ma, zor la ma, məc bu ri 
ni kah, na mus ci na yət lə ri və qa dın sün nə ti ki mi cid di zo ra kı lıq for ma-
la rı na tez-tez mə ruz qal dıq la rı nı bö yük na ra hat çı lıq la qə bul edə rək; 

Si lah lı mü na qi şə lər za ma nı in san hü quq la rı nın da vam lı ola raq po zul-
du ğu nu və bun dan mül ki əha li nin, xü su si lə də ge niş ya yıl mış və ya 
sis te ma tik zor la ma ya və cin si zo ra kı lı ğa mə ruz qa lan qa dın la rın zə rər 
çək di yi ni və həm mü na qi şə lər za ma nı, həm də on lar dan son ra gen der 
zə min li zo ra kı lı ğın art ma sı eh ti ma lı nı qə bul edə rək; 

Qa dın la rın və qız la rın ki şi lər lə mü qa yi sə də da ha çox gen der zə min li 
zo ra kı lıq ris ki nə mə ruz qal dıq la rı nı qə bul edə rək; 
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Məişət zo ra kı lı ğın dan qa dın la rın da ha çox zə rər çək di yi ni və ki şi lə rin 
də məişət zo ra kı lı ğı nın qur ba nı ola bil mə si ni qə bul edə rək; 

Uşaq la rın ailə də zo ra kı lı ğa şa hid lik et mə hal la rı da xil ol maq la məişət 
zo ra kı lı ğı nın qur ban la rı ol du ğu nu qə bul edə rək; 

Qa dın la ra qar şı zo ra kı lıq dan və məişət zo ra kı lı ğın dan azad bir Av ro pa 
ya rat ma ğa can ata raq, 

Aşa ğı da kı lar ba rə də ra zı lı ğa gəl miş lər:

I Fə sil – Məq səd lər, an la yış lar, bə ra bər lik  
və ay rı-seç ki li yə yol ver mə mə, ümu mi öh də lik lər 
Mad  də 1 – Kon  ven  si  ya  nın məq  səd  lə  ri 

1 Bu Kon  ven  si  ya  nın məq  səd  lə  ri aşa  ğı  da  kı  lar  dır: 

 a    qa  dın  la  rı zo  ra  kı  lı  ğın bü  tün for  ma  la  rın  dan mü  da  fiə et  mək, 
qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın qar  şı  sı  nı 
al  maq, tə  qib et  mək və ara  dan qal  dır  maq; 

 b  qa  dın  la  ra qar  şı ay  rı-seç  ki  li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na yar  dım et  mək və qa  dın  la  rın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si də da  xil ol  maq  la qa  dın  lar  la ki  şi  lər ara  sın  da 
əsl bə  ra  bər  li  yi təş  viq et  mək; 

 c    qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın bü  tün 
qur  ban  la  rı  nın mü  da  fiəsi və on  la  ra yar  dım üçün hər  tə  rəfl  i 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı, si  ya  sət və təd  bir  lər ha  zır  la  maq; 

 d       qa     dın     la     ra qar     şı zo     ra     kı     lı     ğı və məişət zo     ra     kı     lı     ğı     nı ara     dan qal    -
dır     maq məq     sə     di     lə bey     nəl     xalq əmək     daş     lı     ğı təş     viq et     mək; 

 e   qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na komp  leks ya  naş  ma qə  bul et  mək məq  sə  di  lə 
sə  mə  rə  li əmək  daş  lı  ğın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də təş  ki  lat  la  ra və 
hü  quq-mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  na yar  dım et  mək. 
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2 Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nın onun iş  ti  rak  çı  la  rı tə  rə  fin  dən sə -
mə  rə  li hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et  mək məq  sə  di  lə Kon  ven  si  ya 
xü  su  si mo  ni  to  rinq me  xa  niz  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nı nə  zər  də tu  tur. 

Mad  də 2 – Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si 

1   Bu Kon  ven  si  ya məişət zo  ra  kı  lı  ğı da da  xil ol  maq  la, qa  dın  la  ra qar -
şı zo  ra  kı  lı  ğın qa  dın  la  rən qey  ri-mü  tə  na  sib ola  raq zə  rər çək  dik  lə  ri 
bü  tün for  ma  la  rı  na şa  mil olu  nur. 

2  Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nı məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın bü  tün qur  ban  la  rı  na 
tət  biq et  mə  yə ça  ğı  rı  lır. Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nı 
hə  ya  ta ke  çi  rər  kən gen  der zə  min  li zo  ra  kı  lı  ğın qa  dın qur  ban  la  rı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  rir  lər. 

3  Bu Kon  ven  si  ya sülh döv  rün  də və si  lah  lı mü  na  qi  şə və  ziy  yət  lə  rin  də 
tət  biq olu  nur. 

Mad  də 3 – An  la  yış  lar 

Bu Kon  ven  si  ya  nın məq  səd  lə  ri üçün: 

a “qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq” in  san hü  quq  la  rı  nın po  zun  tu  su və qa -
dın  la  ra qar  şı ay  rı-seç  ki  li  yin for  ma  sı he  sab edi  lir və ic  ti  mai və ya 
şəx  si hə  yat  da baş ver  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq qa  dın  la  ra fi  zi  ki, 
cin  si, psi  xo  lo  ji və ya iq  ti  sa  di zə  rər, ya  xud iz  ti  rab ye  ti  rən və ya 
ye  ti  rə bi  lən gen  der zə  min  li bü  tün zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri, o cüm  lə  dən 
bu əməl  lə  rin tö  rə  di  lə  cə  yi ilə hə  də  lə  mə, ha  be  lə məc  bur et  mə və 
ya öz  ba  şı  na azad  lıq  dan məh  rum et  mə ki  mi ba  şa dü  şü  lür; 

b “məişət zo  ra  kı  lı  ğı” de  dik  də təq  sir  ka  rın qur  ban  la ey  ni ya  şa  yış 
ye  ri  ni pay  laş  dı  ğın  dan və ya pay  laş  mış ol  ma  sın  dan ası  lı ol  ma -
ya  raq, ailə da  xi  lin  də və ya məişət  də, ya  xud keç  miş və ya ha  zır  kı 
ər-ar  vad və ya partn  yor  lar ara  sın  da baş ve  rən bü  tün fi  zi  ki, cin  si, 
psi  xo  lo  ji və ya iq  ti  sa  di zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri ba  şa dü  şü  lür; 

c “gen  der” de  dik  də hər han  sı bir cə  miy  yə  tin qa  dın və ki  şi  lər üçün 
mü  va  fiq he  sab et  di  yi so  sial rol  lar, dav  ra  nış  lar, fəaliy  yət və at  ri -
but  lar ba  şa dü  şü  lür; 
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d “qa  dın  la  ra qar  şı gen  der zə  min  li zo  ra  kı  lıq” de  dik  də qa  dın ol  du  ğu 
üçün ona qar  şı yö  nə  lən və ya qa  dın  la  rın qey  ri-mü  tə  na  sib ola  raq 
zə  rər çək  dik  lə  ri zo  ra  kı  lıq ba  şa dü  şü  lür; 

e a və b bənd  lə  rin  də gös  tə  ri  lən dav  ra  nı  şa mə  ruz qa  lan hər bir şəxs 
“qur  ban” he  sab edi  lir; 

f 18 ya  şın  dan ki  çik qız  lar da “qa  dın” he  sab edi  lir. 

Mad  də 4 – Əsas hü  quq  lar, bə  ra  bər  lik və ay  rı-seç  ki  li  yə  
yol ver  mə  mə 

1 Tə  rəfl  ər hər kə  sin, xü  su  si  lə də qa  dın  la  rın həm ic  ti  mai, həm də 
şəx  si hə  yat  da zo  ra  kı  lıq  dan azad ya  şa  ma hü  qu  qu  nu təş  viq və 
mü  da  fiə et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd -
bir  lər gö  rür  lər. 

2   Tə  rəfl  ər qa  dın  la  ra qar  şı ay  rı-seç  ki  li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nı pis  lə -
yir  lər və onun qar  şı  sı  nı al  maq üçün xü  su  si  lə aşa  ğı  da  kı yol  lar  la 
zə  ru  ri tə  xi  rə  sa  lın  maz qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər: 

 –  mil  li kons  ti  tu  si  ya  la  rın  da və di  gər mü  va  fiq qa  nun  la  rın  da qa -
dın  lar  la ki  şi  lə  rin bə  ra  bər ol  ma  sı prin  si  pi  ni təs  bit et  mək və bu 
prin  si  pin təc  rü  bə  də tət  bi  qi  ni tə  min et  mək; 

 –  la  zım olar  sa, sank  si  ya  lar tət  biq et  mək yo  lu da da  xil ol  maq  la 
qa  dın  la  ra qar  şı ay  rı-seç  ki  li  yi qa  da  ğan et  mək; 

 –  qa  dın  la  ra qar  şı ay  rı-seç  ki  li  yə yol ve  rən qa  nun  la  rı və təc  rü -
bə  lə  ri ləğv et  mək. 

3 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nı hə  ya  ta ke  çi  rər  kən mə  si, 
xü  su  si  lə də qur  ban  la  rın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi üçün təd  bir  lər 
gö  rər  kən cin  si  nə, ir  qi  nə, də  ri  si  nin rən  gi  nə, di  li  nə, di  ni  nə, si  ya  si 
və ya di  gər fi  kir  lə  ri  nə, mil  li və ya ic  ti  mai mən  şə  yi  nə, mil  li az  lıq  la  ra 
mən  sub ol  ma  sı  na, mül  kiy  yə  ti  nə, do  ğu  mu  na, cin  si ori  yen  ta  si  ya -
sı  na, gen  der mən  su  biy  yə  ti  nə, ya  şı  na, sağ  lam  lıq və  ziy  yə  ti  nə, 
əlil  li  yi  nə, ailə və  ziy  yə  ti  nə, miq  rant və ya qaç  qın sta  tu  su  na ma  lik 
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ol  ma  sı  na və ya di  gər əla  mə  ti  nə gö  rə heç bir ay  rı-seç  ki  li  yə yol 
ver  mə  mə  li  dir  lər. 

4  Qa  dın  la  rın gen  der zə  min  li zo  ra  kı  lı  ğa mə  ruz qal  ma  sı  nın qar  şı  sı-
 nı al  maq və on  la  rı qo  ru  maq üçün zə  ru  ri olan xü  su  si təd  bir  lər bu 
Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  na əsa  sən ay  rı-seç  ki  lik he  sab edil  mir. 

Mad  də 5 – Döv  lət  lə  rin öh  də  lik  lə  ri və la  zı  mi səy  lə  ri 

1   Tə  rəfl  ər qa  dın  la  ra qar  şı hər han  sı zo  ra  kı  lıq əmə  li  ni tö  rət  mək  dən 
çə  kin  mə  li və döv  lət or  qan  la  rı  nın, və  zi  fə  li şəxs  lə  rin, əmək  daş  la  rın, 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın və döv  lə  tin adın  dan çı  xış edən di  gər şəxs -
lə  rin bu öh  də  li  yə uy  ğun hə  rə  kət et  mə  lə  ri  ni tə  min edir  lər. 

2   Tə  rəfl  ər döv  lə  tə aid ol  ma  yan (özəl) şəxs  lə  rin tö  rət  di  yi və bu 
Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin 
qar  şı  sı  nı al  maq, araş  dır  maq, cə  za  lan  dır  maq və kom  pen  sa  si  ya 
ödə  nil  mə  si  ni tə  min et  mək məq  sə  di  lə la  zı  mi səy  lə  rin gös  tə  ril  mə  si 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 6 – Gen  der ba  xı  mın  dan həs  sas si  ya  sət 

Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nın tət  bi  qi və sə  mə  rə  li  li  yi  nin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  nə gen  der pers  pek  ti  vi  ni da  xil et  mə  yi və qa  dın  lar  la 
ki  şi  lə  rin bə  ra  bər  li  yi və qa  dın  la  rın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
üz  rə si  ya  sə  ti təş  viq edib sə  mə  rə  li şə  kil  də hə  ya  ta ke  çir  mə  yi öz öh -
də  lə  ri  nə gö  tü  rür  lər.

II Fə  sil – Komp  leks si  ya  sət  lər  
və mə  lu  mat  la  rın top  lan  ma  sı 
Mad  də 7 – Hər  tə  rəfl  i və əla  qə  lən  di  ril  miş si  ya  sət 

1   Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lı  ğın 
bü  tün for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nı al  maq və on  lar  la mü  ba  ri  zə apar  maq 
üçün bü  tün mü  va  fiq təd  bir  lə  ri özün  də əks et  di  rən döv  lət miq  ya -
sın  da sə  mə  rə  li, hər  tə  rəfl  i və əla  qə  lən  di  ril  miş si  ya  sət qə  bul edib 
hə  ya  ta ke  çir  mək və qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğa komp  leks ca  vab 
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ver  mək məq  sə  di  lə zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd -
bir  lər gö  rür  lər. 

2   Tə  rəfl  ər 1-ci bənd  də is  ti  nad edi  lən si  ya  sə  tin bü  tün mü  va  fiq or -
qan  lar, tə  si  sat  lar və təş  ki  lat  lar ara  sın  da sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq yo  lu 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni və zə  rər  çək  miş  lə  rin hü  quq  la  rı  nın bü  tün 
təd  bir  lə  rin mər  kə  zin  də sax  lan  ma  sı  nı tə  min edir  lər.

3   Bu mad  də  nin əsa  sın  da gö  rü  lən təd  bir  lə  rə, la  zım gə  lər  sə, döv  lət 
or  qan  la  rı, mil  li, re  gional və yer  li par  la  ment  lər və ic  ra or  qan  la  rı, 
mil  li in  san hü  quq  la  rı tə  si  sat  la  rı və və  tən  daş cə  miy  yə  ti təş  ki  lat  la  rı 
ki  mi bü  tün mü  va  fiq tə  rəfl  ər cəlb edi  lir. 

Mad  də 8 – Ma  liy  yə re  surs  la  rı 

Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lı  ğın 
bü  tün for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nı al  maq və on  lar  la mü  ba  ri  zə apar  maq 
məq  sə  di  lə o cüm  lə  dən qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı və və  tən  daş cə -
miy  yə  ti tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən  komp  leks si  ya  sət, təd  bir  lər və 
proq  ram  la  rın mü  va  fiq qay  da  da ic  ra  sı üçün la  zı  mı ma  liy  yə və in  san 
re  surs  la  rı ayı  rır  lar. 

Mad  də 9 – Qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı və və  tən  daş cə  miy  yə  ti 

Tə  rəfl  ər qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə sa  hə  sin  də fəal olan 
mü  va  fiq qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  nın və və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin işi -
ni bü  tün sə  viy  yə  lər  də ta  nı  ma  lı, hə  vəs  lən  dir  mə  li və dəs  tək  lə  mə  li, o 
cüm  lə  dən bu təş  ki  lat  lar  la sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq qu  rur  lar. 

Mad  də 10 – Əla  qə  lən  di  ri  ci or  qan 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lı -
ğın bü  tün for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və on  lar  la mü  ba  ri-
 zə sa  hə  sin  də  ki si  ya  sət və təd  bir  lə  rin əla  qə  lən  di  ril  mə  si, hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si, mo  ni  to  rin  qi və qiy  mət  lən  di  ril  mə  si üçün mə  sul olan 
bir və ya bir ne  çə rəs  mi or  qan tə  yin edir  lər və ya ya  ra  dır  lar. Bu 
or  qan  lar 11-ci mad  də  də gös  tə  ri  lən mə  lu  mat  la  rın top  lan  ma  sı  nı 
əla  qə  lən  di  rir, onun nə  ti  cə  lə  ri  ni təh  lil edir və ya  yır  lar. 
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2   Tə  rəfl  ər bu mad  də  yə uy  ğun ola  raq tə  yin edil  miş və ya ya  ra  dıl  mış 
or  qan  la  rın VIII fəs  lə mü  va  fiq ola  raq gö  rü  lən təd  bir  lər haq  qın  da 
ümu  mi xa  rak  ter  li mə  lu  mat al  ma  sı  nı tə  min edir  lər. 

3  Tə  rəfl  ər bu mad  də  yə uy  ğun ola  raq tə  yin edil  miş və ya ya  ra  dıl  mış 
or  qan  la  rın di  gər Tə  rəfl  ər  də  ki mü  va  fiq or  qan  lar  la bir  ba  şa əla  qə 
sax  la  maq və on  lar  la əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək im  ka  nı  na ma  lik 
ol  ma  sı  nı tə  min edir  lər. 

Mad  də 11 – Mə  lu  mat  la  rın top  lan  ma  sı və təd  qi  qat  lar 

1  Bu Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si məq  sə  di  lə Tə  rəfl  ər aşa -
ğı  da  kı öh  də  lik  lə  ri gö  tü  rür  lər: 

 a  bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lı  ğın 
bü  tün for  ma  la  rı ilə bağ  lı ha  di  sə  lər haq  qın  da mün  tə  zəm ola -
raq  tə  fər  rüat  lı mü  va  fiq sta  tis  tik mə  lu  mat top  la  maq; 

 b  bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lı  ğın kök -
lü sə  bəb  lə  ri  ni və nə  ti  cə  lə  ri  ni, baş ve  rən hal  la  rın və çı  xa  rıl  mış 
it  ti  ham hökm  lə  ri  nin sa  yı  nı, ha  be  lə bu Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si üçün gö  rü  lən təd  bir  lə  rin sə  mə  rə  li  li  yi  ni araş  dır  maq 
üçün bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  na dair apa  rı  lan təd  qi  qat  la  ra 
dəs  tək ol  maq. 

2 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün 
zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın ya  yıl  ma  sı  nı və meyl  lə  ri  ni qiy  mət  lən  dir -
mək məq  sə  di  lə əha  li ara  sın  da mün  tə  zəm sor  ğu  lar ke  çir  mə  yə 
ça  lış  ma  lı  dır. 

3 Tə  rəfl  ər bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğa tə  kan ver  mək və mü  qa  yi  sə  li 
bey  nəl  xalq təh  lil  lə  rin apa  rıl  ma  sı  na im  kan ya  rat  maq üçün bu 
Kon  ven  si  ya  nın 66-cı mad  də  sin  də gös  tə  ri  lən eks  pert  lər qru  pu  nu 
bu mad  də  yə əsa  sən top  lan  mış mə  lu  mat  lar  la tə  min edir  lər. 

4 Tə  rəfl  ər bu mad  də  yə əsa  sən top  lan  mış mə  lu  mat  la  rın ic  ti  maiy  yət 
üçün açıq ol  ma  sı  nı tə  min edir  lər.
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III Fə  sil – Qa  baq  la  yı  cı təd  bir  lər 
Mad  də 12 – Ümu  mi öh  də  lik  lər 

1 Tə  rəfl  ər qa  dın  la  rın aşa  ğı tə  bə  qə ol  ma  sı fik  ri  nə və ya qa  dın və ki -
şi  lə  rin ste  reotip  lə  rə mə  ruz qal  mış rol  la  rı  na əsas  la  nan zeh  niy  yə  ti, 
adət-ənə  nə  lə  ri və di  gər təc  rü  bə  lə  ri ara  dan qal  dır  maq məq  sə  di  lə 
qa  dın və ki  şi  lə  rin so  sial və mə  də  ni dav  ra  nış for  ma  la  rı  nın də  yiş -
mə  si  ni təş  viq et  mək üçün zə  ru  ri ad  dım  lar atır  lar. 

2   Tə  rəfl  ər hər han  sı fi  zi  ki və ya hü  qu  qi şəxs tə  rə  fin  dən bu Kon  ven -
si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

3 Bu fəs  lə uy  ğun ola  raq hər han  sı təd  bir gö  rü  lər  kən müəy  yən 
sə  bəb  lə  rə gö  rə mü  da  fiəsiz qal  mış şəxs  lə  rin xü  su  si eh  ti  yac  la  rı 
nə  zə  rə alın  ma  lı və qar  şı  lan  ma  lı, ha  be  lə zə  rər  çək  miş  lə  rin in  san 
hü  quq  la  rı diq  qət mər  kə  zin  də sax  lan  ma  lı  dır. 

4   Tə  rəfl  ər cə  miy  yə  tin bü  tün üzv  lə  ri  ni, xü  su  si  lə də ki  şi və oğ  lan  la-
 rı bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq 
for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  na fəal şə  kil  də yar  dım et  mə  yə 
hə  vəs  lən  dir  mək üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rür  lər. 

5 Tə  rəfl  ər tə  min edir  lər ki, mə  də  niy  yət, adət, din, ənə  nə və ya 
na  mus mə  sə  lə  lə  ri bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan 
zo  ra  kı  lıq əməl  lə  rin  dən hər han  sı bi  ri  nin tö  rə  dil  mə  si  nə haqq qa -
zan  dı  ran hal he  sab edil  mə  sin.. 

6 Tə  rəfl  ər qa  dın  la  rın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə 
proq  raml  rın və fəaliy  yə  tin təş  vi  qi üçün zə  ru  ri  təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 13 – Maarifl  ən  dir  mə 

1 Tə  rəfl  ər la  zım olar  sa, mil  li in  san hü  quq  la  rı tə  si  sat  la  rı və bə  ra -
bər  li  yin tə  min edil  mə  si ilə məş  ğul olan or  qan  lar, və  tən  daş cə -
miy  yə  ti və qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı, xü  su  si  lə qa  dın təş  ki  lat  la  rı 
ilə əmək  daş  lıq da da  xil ol  maq  la ge  niş ic  ti  maiy  yət ara  sın  da bu 
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Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma -
la  rı  nın müx  tə  lif tə  za  hür  lə  ri, on  la  rın uşaq  la  ra tə  sir  lə  ri və bu cür 
zo  ra  kı  lı  ğın qar  şı  sı  nı al  ma  ğın zə  ru  ri  li  yi haq  qın  da mə  lu  mat  lı  lı  ğı və 
on  la  rın dərk edil  mə  si  ni ar  tır  maq məq  sə  di  lə mün  tə  zəm su  rət  də 
və bü  tün sə  viy  yə  lər  də maarifl  ən  dir  mə kam  pa  ni  ya  la  rı  nın və ya 
proq  ram  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni təş  viq edir  lər və ya bu cür 
kam  pa  ni  ya  la  rı və ya proq  ram  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. 

2 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lıq 
əməl  lə  ri  nin qar  şı  sı  nı al  maq üçün möv  cud olan təd  bir  lər haq  qın-
 da mə  lu  mat  la  rın ic  ti  maiy  yət ara  sın  da ge  niş ya  yıl  ma  sı  nı tə  min 
edir  lər. 

Mad  də 14 – Təh  sil 

1 Tə  rəfl  ər, la  zım olar  sa, qa  dın  lar  la ki  şi  lər ara  sın  da bə  ra  bər  lik, 
ste  reotip  lə  rə mə  ruz qal  ma  yan gen  der rol  la  rı, qar  şı  lıq  lı hör  mət, 
şəxs  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  də mü  na  qi  şə  lə  rin qey  ri-zo  ra  kı yol  la 
həl  li, qa  dın  la  ra qar  şı gen  der zə  min  li zo  ra  kı  lıq və şəx  si to  xu  nul -
maz  lıq hü  qu  qu ki  mi mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı tə  lə  bə  lə  rin in  ki  şaf edən 
im  kan  la  rı  na uy  ğun  laş  dı  rıl  mış təd  ris ma  te  rial  la  rı  nın təh  si  lin bü  tün 
sə  viy  yə  lə  rin  də rəs  mi təd  ris kur  ri  ku  lu  mu  na da  xil edil  mə  si üçün 
zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər 1-ci bənd  də nə  zər  də tu  tu  lanp  rin  sip  lə  rin qey  ri-rəs  mi təh -
sil müəs  si  sə  lə  rin  də, o cüm  lə  dən id  man, mə  də  niy  yət və is  ti  ra  hət 
ob  yekt  lə  rin  də və küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  rin  də təş  viq edil  mə  si 
üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 15 – Mü  tə  xəs  sis  lə  rin tə  li  mi 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün 
zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin qur  ban  la  rı və ya bu əməl  lə  ri tö  rət  miş şəxs -
lər  lə ça  lı  şan mü  tə  xəs  sis  lə  rin bu cür zo  ra  kı  lıq hal  la  rı  nın qar  şı -
sı  nın alın  ma  sı və aş  kar edil  mə  si, qa  dın  lar  la ki  şi  lər ara  sın  da 
bə  ra  bər  lik, zə  rər  çək  miş  lə  rin eh  ti  yac və hü  quq  la  rı, o cüm  lə  dən 
ikin  ci də  fə qur  ba  na çev  ril  mə eh  ti  ma  lı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
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ilə bağ  lı tə  lim  lən  di  ril  mə  si  ni tə  min edir  lər və ya bu cür tə  lim  lə  ri 
 güc  lən  di  rir  lər. 

2 Tə  rəfl  ər 1-ci bənd  də nə  zər  də tu  tu  lan tə  li  mə bu Kon  ven  si  ya  nın 
əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lıq hal  la  rın  da iş  lə  rə hər  tə  rəfl  i və 
la  zı  mı qay  da  da bax  maq im  ka  nı ve  rən əla  qə  lən  di  ril  miş ida  rə  lə -
ra  ra  sı əmək  daş  lıq  la bağ  lı tə  li  min da  xil edil  mə  si  ni təş  viq edir  lər. 

Mad  də 16 – Qa  baq  la  yı  cı mü  da  xi  lə və müali  cə proq  ram  la  rı 

1  Tə  rəfl  ər gə  lə  cək  də zo  ra  kı  lı  ğın qar  şı  sı  nı al  maq və zo  ra  kı dav  ra  nış 
for  ma  la  rı  nı də  yiş  mək ba  xı  mın  dan məişət zo  ra  kı  lı  ğı tö  rə  dən  lə  rə 
şəxs  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  də qey  ri-zo  ra  kı dav  ra  nış aşı  la  ma  ğa yö -
nəl  miş proq  ram  lar ha  zır  la  maq və ya bu cür proq  ram  la  rın ha  zır -
lan  ma  sı  na kö  mək et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və 
ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri, xü  su  si  lə də cin  si zə  min  də ci  na  yət əməl -
lə  ri tö  rət  miş şəxs  lə  rin tək  rar ci  na  yət tö  rət  mə  lə  ri  nin qar  şı  sı  nı al  ma  ğa 
yö  nəl  miş proq  ram  lar iş  lə  yib ha  zır  la  maq və ya on  la  rın ha  zır  lan  ma -
sı  na dəs  tək ol  maq üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

3 1-ci və 2-ci bənd  lər  də gös  tə  ri  lən təd  bir  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  rər  kən 
Tə  rəfl  ər zə  rər  çək  miş  lə  rin təh  lü  kə  siz  li  yi  nin, on  la  ra yar  dı  mın və 
on  la  rın in  san hü  quq  la  rı  nın diq  qət mər  kə  zin  də da  yan  ma  sı  nı və 
tə  ləb olu  nar  sa, bu proq  ram  la  rın zə  rər  çək  miş  lər üçün pe  şə  kar 
yar  dım xid  mət  lə  ri ilə sıx əla  qə  də ha  zır  la  nıb hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni 
tə  min edir  lər. 

Mad  də 17 – Özəl sek  to  run və küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin  
iş  ti  ra  kı 

1 Tə  rəfl  ər özəl sek  to  ru, in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no -
lo  gi  ya  la  rı sek  to  ru  nu və küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  ni on  la  rın 
ifa  də azad  lı  ğı  na və müs  tə  qil  lik  lə  ri  nə la  zı  mı hör  mət gös  tər  mək  lə 
qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın qar  şı  sı  nı al  maq və on  la  rın lə  ya  qə  ti  nə 
hör  mə  ti ar  tır  maq məq  sə  di  lə si  ya  sə  tin iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sın  da və 
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hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də iş  ti  rak et  mə  yə və rəh  bər prin  sip  lər və özü -
nü  tən  zim  lə  yi  ci stan  dart  lar müəy  yən  ləş  dir  mə  yə hə  vəs  lən  di  rir  lər. 

2 Tə  rəfl  ər özəl sek  tor  la bir  gə uşaq  lar, va  li  deyn  lər və təd  ris sa  hə -
sin  də ça  lı  şan  lar ara  sın  da zə  rər  li ola bi  lə  cək sek  sual və ya zo -
ra  kı xa  rak  ter  li al  çal  dı  cı ma  te  rial  la  ra çı  xış tə  min edən mə  lu  mat 
və kom  mu  ni  ka  si  ya mü  hi  ti ilə ne  cə dav  ran  maq  la bağ  lı vər  diş  lər 
ya  ra  dır və təş  viq edir  lər. 

IV Fə  sil – Mü  da  fiə və dəs  tək 
Mad  də 18 – Ümu  mi öh  də  lik  lər 

1 Tə  rəfl  ər bü  tün zə  rər  çək  miş  lə  ri hər han  sı gə  lə  cək zo  ra  kı  lıq əməl -
lə  rin  dən mü  da  fiə et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və 
ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər məh  kə  mə, pro  ku  ror  luq or  qan  la  rı, hü  quq-mü  ha  fi  zə or  qan  la-
 rı, yer  li və re  gional ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı, o cüm  lə  dən qey  ri-hö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı və di  gər mü  va  fiq təş  ki  lat və qu  rum  lar da da  xil ol  maq  la 
mü  va  fiq döv  lət or  qan  la  rı ara  sın  da bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə da  rə  si-
 nə da  xil olan, o cüm  lə  dən Kon  ven  si  ya  nın 20 və 22-ci mad  də  lə  rin  də 
nə  zər  də tu  tul  muş ümu  mi və xü  su  si yar  dım xid  mət  lə  ri  nə is  ti  nad 
et  mək  lə bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın qur  ban  la  rı  nın və şa  hid  lə  ri -
nin mü  da  fiəsi və on  la  ra yar  dım gös  tə  ril  mə  si sa  hə  sin  də sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lıq üçün mü  va  fiq me  xa  nizm  lə  rin ol  ma  sı  nı tə  min et  mək 
məq  sə  di  lə mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy  ğun ola  raq zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

3 Tə  rəfl  ər bu fəs  lə əsa  sən gö  rül  müş təd  bir  lə  rin: 

 –  qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın gen  der  ləş -
di  ril  miş zo  ra  kı  lıq an  la  yı  şı  na əsas  lan  ma  sı  nı və zə  rər  çək  mi  şin 
in  san hü  quq  la  rı və təh  lü  kə  siz  li  yi üzə  rin  də cəm  lən  mə  si  ni; 

 –  zə  rər  çək  miş  lər, zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri tö  rət  miş şəxs  lər, uşaq  lar 
və on  la  rın ge  niş so  sial mü  hi  ti ara  sın  da  kı əla  qə  lə  ri nə  zə  rə 
alan komp  leks ya  naş  ma  ya əsas  lan  ma  sı  nı; 



65

 –  i  kin  ci də  fə qur  ba  na çev  ril  mə eh  ti  ma  lı  nın qar  şı  sı  nı al  ma  ğa 
yö  nəl  mə  si  ni; 

 –  zo  ra  kı  lı  ğın qa  dın qur  ban  la  rı  nın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ge  niş  lən  di -
ril  mə  si  nə və iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi  nə yö  nəl  mə  si  ni; 

 –  mü  va  fiq olar  sa, bir sı  ra mü  da  fiə və yar  dım xid  mət  lə  ri  nin ey  ni 
yer  də yer  ləş  mə  si  nin nə  zər  də tu  tul  ma  sı  nı; 

 –  zə  rər  çək  miş uşaq  lar da da  xil ol  maq  la mü  da  fiəyə da  ha çox 
eh  ti  ya  cı olan şəxs  lə  rin xü  su  si eh  ti  yac  la  rı  nın qar  şı  lan  ma  sı  nı 
tə  min edir  lər.

4 Xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si qur  ba  nın zo  ra  kı  lıq əmə  li tö  rət  miş hər 
han  sı şəx  sə qar  şı it  ti  ham irə  li sür  mə  sin  dən və ya ifa  də  lər ver -
mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ma  lı  dır. 

5  Tə  rəfl  ər bey  nəl  xalq hü  quq  dan irə  li gə  lən öh  də  lik  lə  ri  nə uy  ğun 
ola  raq öz və  tən  daş  la  rı  na və mü  da  fiə olun  maq hü  qu  qu  na ma  lik 
olan di  gər qur  ban  la  ra kon  sul  luq və di  gər mü  da  fiə və dəs  tək tə -
min et  mək üçün mü  va  fiq təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 19 – Mə  lu  mat 

Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rın möv  cud dəs  tək xid  mət  lə  ri və hü  qu  qi təd  bir  lər 
haq  qın  da on  la  rın ba  şa düş  dük  lə  ri dil  də la  zı  mi və vax  tın  da mə  lu  mat 
al  ma  la  rı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya 
di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 20 – Ümu  mi yar  dım xid  mət  lə  ri 

1 Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rın zo  ra  kı  lı  ğın nə  ti  cə  lə  rin  dən sa  ğal  ma  sı  nı asan -
laş  dı  ran xid  mət  lə  rə çı  xı  şı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri -
ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. Bu təd  bir  lə  rə, tə  ləb 
olu  nar  sa, hü  qu  qi və psi  xo  lo  ji məs  lə  hət  ləş  mə, ma  liy  yə yar  dı  mı, 
sı  ğı  na  caq  la tə  min olun  ma, təh  sil, tə  lim və iş tap  maq  da yar  dım 
ki  mi xid  mət  lər da  xil ol  ma  lı  dır. 

2   Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rın sə  hiy  yə və so  sial xid  mət  lə  rə çı  xı  şı  nı və 
xid  mət  lə  rin la  zı  mı re  surs  lar  la tə  min olun  ma  sı  nı, mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
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qur  ban  la  ra kö  mək et  mə  lə  ri üçün tə  lim  lən  di  ril  mə  si  ni və mü  va  fiq 
xid  mət  lə  rə yön  lən  di  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve -
ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 21 – Fər  di/kol  lek  tiv şi  ka  yət  lər  lə bağ  lı yar  dım 

Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rın tət  biq olu  nan re  gional və bey  nəl  xalq fər  di/kol  lek -
tiv şi  ka  yət me  xa  nizm  lə  ri haq  qın  da mə  lu  mat  lı ol  ma  sı  nı və on  lar  dan 
is  ti  fa  də edə bil  mə  si  ni tə  min edir  lər. Tə  rəfl  ər bu qə  bil  dən olan hər 
han  sı şi  ka  yə  tin təq  dim edil  mə  sin  də həs  sas və bi  lik  li yar  dı  mın tə  min 
edil  mə  si  ni təş  viq edir  lər. 

Mad  də 22 – Mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən yar  dım xid  mə  ti 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan hər han  sı 
zo  ra  kı  lıq əmə  li  nə mə  ruz qal  mış qur  ba  na mü  va  fiq coğ  ra  fi böl  gü  də 
tə  xi  rə  sa  lın  maz, qı  sa və uzun müd  dət  li pe  şə  kar yar  dım xid  mət -
lə  ri tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər bü  tün zo  ra  kı  lıq qur  ba  nı olan qa  dın  lar və on  la  rın uşaq  la  rı 
üçün pe  şə  kar yar  dım xid  mə  ti tə  min və ya təş  kil edir  lər. 

Mad  də 23 – Sı  ğı  na  caq  lar 

Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rı, xü  su  si  lə qa  dın  la  rı və on  la  rın uşaq  la  rı  nı təh  lü  kə -
siz ya  şa  yış ye  ri ilə tə  min et  mək və on  lar  la sıx əla  qə sax  la  maq üçün 
ki  fa  yət say  da mü  na  sib, asan  lıq  la çı  xış əl  də edi  lə bi  lən sı  ğı  na  caq  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı  nı tə  min edən zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 24 – Te  le  fon yar  dım xət  lə  ri 

Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı -
lıq for  ma  la  rı ilə əla  qə  dar məx  fi və ya ano  nim  li  yin qo  run  ma  sı yo  lu ilə 
bü  tün öl  kə miq  ya  sın  da mü  ra  ciət edən şəxs  lə  rə ge  cə-gün  düz (7/24) 
tə  mən  na  sız məs  lə  hət ve  rən te  le  fon yar  dım xət  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür  lər. 
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Mad  də 25 – Cin  si zo  ra  kı  lıq qur  ban  la  rı  na dəs  tək 

Tə  rəfl  ər qur  ban  la  ra tib  bi müayi  nə, məh  kə  mə-tib  bi eks  per  ti  za  sı  nın 
ke  çi  ril  mə  si, trav  ma hal  la  rın  da yar  dı  mın və məs  lə  hət xid  mə  ti  nin gös -
tə  ril  mə  si  ni tə  min et  mək məq  sə  di ilə ki  fa  yət say  da mü  na  sib, əl  ça  tan 
zor  la  ma-böh  ran və ya cin  si zo  ra  kı  lıq mər  kəz  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 26 – Uşaq şa  hid  lə  rin mü  da  fiəsi və on  la  ra dəs  tək 

1 Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rı mü  da  fiə və dəs  tək xid  mət  lə  ri ilə tə  min edər -
kən bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq 
for  ma  la  rı  nın uşaq şa  hid  lə  ri  nin hü  quq və eh  ti  yac  la  rı  nın nə  zə  rə 
alın  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və 
ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Bu mad  də əsa  sın  da gö  rü  lən təd  bir  lə  rə bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə 
dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın uşaq şa  hid  lə  ri 
üçün ya  şa uy  ğun psi  xo  lo  ji-so  sial məs  lə  hət xid  mə  ti da  xil edi  lir və 
uşaq  la  rın ən yax  sı ma  raq  la  rı la  zı  mi qay  da  da nə  zə  rə alı  nır. 

Mad  də 27 – Mə  lu  mat ver  mə 

Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lıq əməl -
lə  ri  nin tö  rə  dil  mə  si  nə şa  hid  lik et  miş, ya  xud bu cür əmə  lin tö  rə  di  lə bi  lə -
cə  yi  nə və ya gə  lə  cək  də zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin tö  rə  dil  mə  si  nin eh  ti  mal 
edil  mə  si  nə inan  maq üçün əsas  lı sə  bəb  lə  ri olan şəxs  lə  ri bu ba  rə  də 
sə  la  hiy  yət  li təş  ki  lat və or  qan  la  ra mə  lu  mat ver  mə  yə hə  vəs  lən  dir  mək 
üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 28 – Mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən mə  lu  mat ver  mə 

Tə  rəfl  ər mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də müəy  yən mü  tə  xəs  sis  lər üçün nə  zər  də 
tu  tu  lan məx  fi  lik qay  da  la  rı  nın, bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil 
olan cid  di zo  ra  kı  lıq əmə  li  nin tö  rə  dil  di  yi  nə və gə  lə  cək  də də göz  lə  nil -
di  yi  nə inan  maq üçün əsas  lı sə  bəb  lə  ri olar  sa, on  la  rın mü  va  fiq şərt  lər 
al  tın  da sə  la  hiy  yət  li təş  ki  lat və ya or  qan  la  ra mə  lu  mat ver  mə  si üçün 
ma  neə təş  kil et  mə  di  yi  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rür  lər. 
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V Fə  sil – Mad  di hü  quq
 Mad  də 29 – Mül  ki məh  kə  mə id  diala  rı və mü  da  fiə va  si  tə  lə  ri 

1 Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rı zo  ra  kı  lıq əmə  li tö  rət  miş şəxs  lə  rə qar  şı mü -
va  fiq mül  ki hü  quq mü  da  fiə va  si  tə  lə  ri ilə tə  min et  mək üçün la  zı  mı 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər bey  nəl  xalq hü  qu  qun ümu  mi prin  sip  lə  ri  nə əsa  sən  qur -
ban  la  rı sə  la  hiy  yət  lə  ri da  xi  lin  də zə  ru  ri qa  baq  la  yı  cı və mü  da  fiə 
təd  bir  lə  ri gö  rə bil  mə  miş döv  lət or  qan  la  rı  na qar  şı mü  va  fiq mül  ki 
hü  quq mü  da  fiə va  si  tə  lə  ri ilə tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve -
ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 30 – Kom  pen  sa  si  ya 

1 Tə  rəfl  ər qur  ban  la  rın bu Kon  ven  si  ya  ya uy  ğun müəy  yən edil  miş 
hər han  sı əmə  lə gö  rə hə  min əmə  li tö  rət  miş şəxs  dən kom  pen  sa  si-
 ya tə  ləb et  mək hü  qu  qu  nu tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Ağır bə  dən xə  sa  rə  ti və ya sağ  lam  lı  ğın po  zul  ma  sı hal  la  rın  da dəy -
miş zi  yan zo  ra  kı  lıq əmə  li  ni tö  rət  miş şəxs, sı  ğor  ta və ya döv  lət 
tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  lə  şən sə  hiy  yə və so  sial xid  mət  lər tə  rə  fin  dən 
ödə  ni  lə bil  mə  dik  də adek  vat döv  lət kom  pen  sa  si  ya  sı ödə  ni  lir. 

3  Bu, zə  rər  çək  mi  şin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə la  zı  mi diq  qət ye  ti  ril  mə  si şər  ti  lə 
Tə  rəfl  ə  rin ödə  nil  miş kom  pen  sa  si  ya  nı zo  ra  kı  lıq əmə  li  ni tö  rət  miş 
şəxs  dən  req  res qay  da  sın  da ge  ri tə  ləb et  mə  si  nə ma  neə ya  rat  mır. 

4 2-ci bən  də əsa  sən gö  rü  lən təd  bir  lər kom  pen  sa  si  ya  nın ağ  la  ba  tan 
müd  dət ər  zin  də ve  ril  mə  si  ni tə  min et  mə  li  dir. 

Mad  də 31 – Qəy  yum  luq, baş mək  mək hü  qu  qu və təh  lü  kə  siz  lik

1  Tə  rəfl  ər qəy  yum  luq və uşaq  la  ra baş çək  mək hü  quq  la  rı  nı müəy -
yən  ləş  di  rər  kən bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan 
zo  ra  kı  lıq hal  la  rı  nın nə  zə  rə alın  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər.
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2  Tə  rəfl  ər qəy  yum  luq və uşaq  la  ra baş çə  kil  mə  si ilə bağ  lı hər han  sı 
hü  qu  qun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin zə  rər  çək  mi  şin və ya uşaq  la  rın 
hü  quq  la  rı  na və təh  lü  kə  siz  li  yi  nə xə  ləl ye  tir  mə  di  yi  ni tə  min et  mək 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 32 – Məc  bu  ri ni  kah  la  rın mül  ki fə  sad  la  rı 

Tə  rəfl  ər məc  bu  ri su  rət  də bağ  lan  mış ni  kah  la  rın zə  rər  çək  mi  şin üzə -
ri  nə əsas  sız ma  liy  yə və ya in  zi  ba  ti yük qoy  ma  dan ləğv edi  lə və ya 
po  zu  la bil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və 
ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 33 – Psi  xo  lo  ji zo  ra  kı  lıq 

Tə  rəfl  ər məc  bur et  mə və ya hə  də-qor  xu va  si  tə  si  lə hər han  sı bir şəx  sin 
psi  xo  lo  ji və  ziy  yə  ti  nə cid  di xə  ləl ye  ti  rən qəs  dən tö  rə  dil  miş əməl  lə  rin 
kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir -
lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 34 – Tə  ca  vüz məq  səd  li tə  qib 

Tə  rəfl  ər baş  qa şəx  sə yö  nəl  dil  miş və onun öz təh  lü  kə  siz  li  yi  nə gö  rə na -
ra  hat ol  ma  sı  na sə  bəb olan hə  də-qor  xu xa  rak  ter  li dav  ra  nı  şı məq  səd  li 
şə  kil  də və tək  ra  rən nü  ma  yiş et  dir  mə  nin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər.

 Mad  də 35 – Fi  zi  ki zo  ra  kı  lıq 

Tə  rəfl  ər baş  qa  la  rı  na qar  şı qəs  dən tö  rə  di  lən fi  zi  ki zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin 
kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri 
və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər.

Mad  də 36 – Zor  la  ma da da  xil ol  maq  la cin  si zo  ra  kı  lıq 

1 Tə  rəfl  ər aşa  ğı  da  kı qəs  dən tö  rə  di  lən əməl  lə  rin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma -
sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər: 
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 a    bə  də  nin hər han  sı bir his  sə  si və ya əş  ya ilə baş  qa şəx  sin 
bə  də  ni  nə onun ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan cin  si xa  rak  ter  li va  gi  nal, anal 
və ya oral mü  da  xi  lə et  mə;

 b   şəxs  lə onun ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan di  gər cin  si əla  qə  də ol  ma; 

 c   baş  qa şəx  si üçün  cü şəxs  lə onun ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan cin  si əla -
qə  də ol  ma  ğa məc  bur et  mə. 

2 Ra  zı  lıq şəx  sin işin konk  ret hal  la  rı hal  la  rı nə  zə  rə alın  maq  la qiy -
mət  lən  di  ri  lən azad ira  də  si  nin nə  ti  cə  si ola  raq kö  nül  lü ve  ril  mə  li  dir. 

3 Tə  rəfl  ər 1-ci bən  din müd  dəala  rı  nın, mil  li qa  nu  nu  ve  ri  ci  li  yə uy  ğun 
ola  raq, keç  miş və ya ha  zır  ki ər-ar  va  da, ya  xud partn  yor  la  ra qar  şı 
tö  rə  di  lən əməl  lə  rə də şa  mil olun  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 37 – Məc  bu  ri ni  kah 

1 Tə  rəfl  ər yet  kin  lik ya  şı  na çat  mış şəx  si və ya uşa  ğı ni  ka  ha da  xil 
ol  ma  ğa qəs  dən məc  bur et  mə  nin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər yet  kin  lik ya  şı  na çat  mış şəx  si və ya uşa  ğı ni  ka  ha da  xil 
ol  ma  ğa məc  bur et  mək məq  sə  di  lə qəs  dən al  da  da  raq ya  şa  dı  ğı 
öl  kə  nin əra  zi  sin  dən çı  xa  rıb hər han  sı Tə  rə  fin və ya di  gər döv  lə -
tin əra  zi  si  nə gə  tir  mə  nin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 38 – Qa  dın sün  nə  ti 

Tə  rəfl  ər aşa  ğı  da  kı qəs  dən tö  rə  di  lən əməl  lə  rin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı 
tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir -
lər gö  rür  lər: 

a qa  dın cin  siy  yət or  qa  nı  nın: bö  yük do  daq  lar, ki  çik do  daq  lar və ya 
kli  to  ru  nun tam və ya his  sə  vi kə  sil  mə  si, bir  ləş  di  ril  mə  si və ya baş  qa 
şə  kil  də sün  nət edil  mə  si;
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b   qa  dı  nı a bən  din  də sa  da  la  nan hal  lar  dan hər han  sı bi  ri  nə mə  ruz 
qal  ma  ğa məc  bur et  mə və ya sa  da  la  nan hal  la  rın ic  ra  sı  na yar  dım 
et  mə; 

c   hər han  sı qı  zı onun a bən  din  də qeyd edi  lən əməl  lər  dən is  tə  ni -
lən bi  ri  nə mə  ruz qal  ma  sı  na təh  rik et  mə məc  bur et  mə və ya bu 
əməl  lə  rə mə  ruz qal  ma  sı üçün onu müəy  yən ye  rə çat  dır  ma.

Mad  də 39 – Məc  bu  ri abort və qı  sır  laş  dır  ma 

Tə  rəfl  ər aşa  ğı  da  kı qəs  dən tö  rə  di  lən əməl  lə  rin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  nı 
tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər: 

a  Ön  cə  dən alı  nan və mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  mış ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan qa -
dı  nın abort edil  mə  si; 

b  Ön  cə  dən alı  nan və mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  mış ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan, həm -
çi  nin ye  ri  nə ye  ti  ri  lə  cək əmə  liy  yat haq  qın  da an  la  yı  şı ol  ma  yan hər 
han  sı bir qa  dın  da onun tə  bii nə  si  lar  tır  ma qa  bi  liy  yə  ti  ni tü  kət  mək 
məq  sə  di ilə və ya bu  na sə  bəb ola bi  lə  cək hər han  sı cər  ra  hi əmə -
liy  ya  tın apa  rıl  ma  sı. 

Mad  də 40 – Cin  si qıs  na  ma 

Tə  rəfl  ər hər han  sı bir şəx  sin lə  ya  qə  ti  nə xə  ləl gə  tir  mək məq  sə  di ilə və 
ya bu nə  ti  cə əl  də edil  mək  lə, xü  su  sən qor  xu  du  cu, al  çal  dı  cı, təh  qi  re  di  ci, 
tə  ca  vüz  kar və ya düş  mən mü  hi  ti ya  ra  dar  kən is  tə  ni  lən cin  si xa  rak  ter  li 
söz  lü, söz  süz və ya fi  zi  ki dav  ra  nış for  ma  sı  na gö  rə ci  na  yət cə  za  sı  nın 
və ya di  gər hü  qu  qi sank  si  ya  nın tət  biq edil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün 
la  zı  mi qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 41 – Ci  na  yə  tin tö  rə  dil  mə  si  nə kö  mək et  mə və ci  na  yə  tə 
cəhd et  mə

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın 33, 34, 35, 36, 37, 38.a və 39-cu mad -
də  lə  ri  nə mü  va  fiq ola  raq müəy  yən edil  miş zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin 
tö  rə  dil  mə  si  nə qəs  dən kö  mək et  mə  nin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı üçün 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 
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2 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın 35, 36, 37, 38.a və 39-cu mad  də  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq müəy  yən edil  miş əməl  lə  rin tö  rə  dil  mə  si  nə qəs  dən 
cəhd et  mə  nin kri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 42 – Ci  na  yət  lə  rə, o cüm  lə  dən “na  mus-şə  rəf” na  mi  nə  
tö  rə  di  lən ci  na  yət  lə  rə qə  bu  le  dil  məz bə  raətin qa  zan  dı  rıl  ma  sı

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan hər han -
sı zo  ra  kı  lıq ak  tı  nın tö  rə  dil  mə  sin  dən son  ra baş  la  dı  lan ci  na  yət 
araş  dır  ma  sın  da mə  də  niy  yət, adət, din, ənə  nə və ya “na  mus” 
ki  mi an  la  yış  la  rın bu cür əməl  lə  rin tö  rə  dil  mə  si üçün bə  raət təş  kil 
et  mə  mə  si  ni tə  min edə  cək zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya 
di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. Bu  ra  ya, xü  su  si  lə də qur  ba  nın mü  va  fiq 
dav  ra  nı  şı  nın mə  də  ni, di  ni, so  sial və ya ənə  nə  vi nor  ma və ya 
adət  lə  ri poz  ma  sı ilə bağ  lı id  dialar da  xil  dir. 

2 Tə  rəfl  ər hər han  sı bir uşa  ğın bir şəxs tə  rə  fin  dən 1-ci bənd  də 
nə  zər  də tu  tul  muş əməl  lər  dən hər han  sı bi  ri  ni tö  rət  mə  yə təh  rik 
edil  mə  si  nin bu şəx  sin tö  rə  dil  miş əməl  lə  rə gö  rə ci  na  yət mə  su -
liy  yə  ti  ni azalt  ma  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 43 – Ci  na  yət əməl  lə  ri  nə gö  rə mə  su  liy  yə  tin tət  bi  qi 

Bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş əməl  lə  rə gö  rə mə  su  liy  yət 
zə  rər  çək  miş  lə əmə  li tö  rət  miş şəxs ara  sın  da olan əla  qə  lə  rin xü  su  siy -
yə  tin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq tət  biq edi  lir. 

Mad  də 44 – Yu  ris  dik  si  ya 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş hər han  sı ci -
na  yət əmə  li aşa  ğı  da  kı hal  lar  da tö  rə  dil  dik  də hə  min ci  na  yət əmə  li 
ilə bağ  lı yu  ris  dik  si  ya  nı müəy  yən  ləş  dir  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve -
ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər,: 

 a  on  la  rın əra  zi  sin  də; və ya

 b  on  la  rın bay  ra  ğı al  tın  da üzən gə  mi  də; və ya 
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 c  on  la  rın qa  nun  la  rı  na mü  va  fiq su  rətd qey  diy  yat  dan keç  miş 
ha  va gə  mi  sin  də; və ya 

 d  on  la  rın və  tən  daş  la  rın  dan bi  ri tə  rə  fin  dən; və ya 

 e  on  la  rın əra  zi  sin  də daimi ya  şa  yan şəxs tə  rə  fin  dən. 

2 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş və onun və -
tən  daş  la  rın  dan bi  ri  nə və ya onun əra  zi  sin  də daimi ya  şa  yan şəx -
sə qar  şı tö  rə  dil  miş hər han  sı ci  na  yət əmə  li  nə gö  rə yu  ris  dik  si  ya  nı 
müəy  yən  ləş  dir  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər.

3 Bu Kon  ven  si  ya  nın 36, 37, 38 və 39-cu mad  də  lə  ri  nə mü  va  fiq 
ola  raq müəy  yən edil  miş ci  na  yət əməl  lə  ri  nin tə  qi  bi üçün Tə  rəfl  ər 
yu  ris  dik  si  ya  la  rı  nın hə  min əməl  lə  rin tö  rə  dil  dik  lə  ri əra  zi  də ci  na  yət 
he  sab edil  mə  si şər  ti  nə ta  be ol  ma  ma  sı  nı tə  min et  mək məq  sə  di  lə 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

4 Bu Kon  ven  si  ya  nın 36, 37, 38 və 39-cu mad  də  lə  ri  nə əsa  sən 
müəy  yən edil  miş əməl  lə  rin tə  qi  bi üçün Tə  rəfl  ər 1-ci his  sə  nin d 
və e bənd  lə  ri ilə əla  qə  dar yu  ris  dik  si  ya  la  rı  nın tə  qi  bin an  caq zə -
rər  çək  mi  şin ci  na  yət əmə  li ba  rə  də mə  lu  mat ver  mə  sin  dən və ya 
ci  na  yə  tin tö  rə  dil  di  yi əra  zi  nin Döv  lə  ti tə  rə  fin  dən mə  lu  ma  tın tə  min 
edil  mə  sin  dən son  ra baş  la  dı  la bi  lə  cə  yi şər  ti  nə ta  be ol  ma  dı  ğı  nı tə -
min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər. 

5 Tə  rəfl  ər zo  ra  kı  lıq əmə  li  ni tö  rət  di  yi id  dia edi  lən şəx  sin on  la  rın 
əra  zi  lə  rin  də ol  du  ğu və sa  də  cə ola  raq və  tən  daş  lı  ğı  na gö  rə onu 
baş  qa Tə  rə  fə ekst  ra  di  si  ya et  mə  di  yi hal  lar  da bu Kon  ven  si  ya  ya 
mü  va  fiq ola  raq müəy  yən edil  miş əməl  lər üz  rə yu  ris  dik  si  ya  nı 
müəy  yən  ləş  dir  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya 
di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

6 Bir  dən çox Tə  rəf bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş və 
tö  rə  dil  di  yi id  dia edi  lən əməl üz  rə yu  ris  dik  si  ya  sı ol  du  ğu  nu bə  yan 
edər  sə, əla  qə  dar Tə  rəfl  ər zə  ru  ri ol  du  ğu hal  lar  da tə  qib üçün 
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ən mü  va  fiq yu  ris  dik  si  ya  nın müəy  yən edil  mə  si üçün bir-bi  ri ilə 
məs  lə  hət  lə  şir  lər. 

7 Bey  nəl  xalq hü  qu  qun ümu  mi nor  ma  la  rı  na xə  ləl gə  tir  mə  dən bu 
Kon  ven  si  ya is  tə  ni  lən Tə  rə  fin öz mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nə mü  va  fiq 
su  rət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən hər han  sı ci  na  yət yu  ris  dik  si  ya  sı  nı is  tis  na 
et  mir. 

Mad  də 45 – Sank  si  ya  lar və təd  bir  lər 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş əməl  lə  rin 
ağır  lı  ğı  nı nə  zə  rə ala  raq on  la  rın sə  mə  rə  li, mü  tə  na  sib və çə  kin -
di  ri  ci sank  si  ya  lar  la cə  za  lan  dı  rı  la bil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. Bu 
sank  si  ya  la  ra, mü  va  fiq hal  lar  da, ekst  ra  di  si  ya  ya sə  bəb ola bi  lə  cək 
azad  lıq  dan məh  rum et  mə da da  xil  dir. 

2 Tə  rəfl  ər zo  ra  kı  lıq əmə  li  ni tö  rət  miş şəxs  lə  rə qar  şı aşa  ğı  da  kı təd -
bir  lər ki  mi di  gər təd  bir  lər də gö  rə bi  lər  lər: 

 –  məh    kum edil    miş şəxs    lə    rin mo    ni    to    rin    qi və ya on    la    rın üzə    rin    də 
nə    za    rə    tin hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si; 

 –  zə  rər  çək  mi  şin təh  lü  kə  siz  li  yi də da  xil ol  maq  la uşaq  la  rın ən 
yax  şı ma  raq  la  rı hər han  sı di  gər yol  la tə  min edi  lə bil  məz  sə, 
va  li  deyn  lik hü  quq  la  rı  nın alın  ma  sı.

Mad  də 46 – Ağır  laş  dı  rı  cı hal  lar

Tə  rəfl  ər aşa  ğı  da  kı hal  la  rın, əgər on  lar ci  na  yət əmə  li  nin tər  kib ele -
ment  lə  ri  ni təş  kil et  mir  sə, mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yin mü  va  fiq müd  dəala  rı  na 
uy  ğun ola  raq bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş əməl  lə  rə 
gö  rə cə  za  la  rın müəy  yən edil  mə  si za  ma  nı ağır  laş  dı  rı  cı hal  lar ola  raq 
nə  zə  rə alı  na bil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir -
lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər: 

a zo  ra  kı  lıq əmə  li mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də müəy  yən edil  di  yi ki  mi keç -
miş və ya ha  zır  ki ər-ar  va  da və ya partn  yo  ru  na qar  şı ailə üz  vü, 
zə  rər  çək  miş  lə bir  gə ya  şa  yan şəxs və ya öz sə  la  hiy  yət  lə  rin  dən 
sui-is  ti  fa  də et  miş şəxs tə  rə  fin  dən tö  rə  dil  miş  dir; 
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b zo  ra  kı  lıq əmə  li və ya əla  qə  dar əməl  lər tək  rar tö  rə  dil  miş  dir; 

c zo  ra  kı  lıq ak  tı xü  su  si hal  lar uc  ba  tın  dan mü  da  fiəsiz və  ziy  yə  tə düş -
müş şəx  sə qar  şı tö  rə  dil  miş  dir; 

d   zo  ra  kı  lıq əmə  li uşa  ğa qar  şı və ya onun ya  nın  da tö  rə  dil  miş  dir; 

e zo  ra  kı  lıq əmə  li iki və ya da  ha çox şəxs tə  rə  fin  dən bir  lik  də 
tö  rə  dil  miş  dir; 

f ci  na  yət əmə  lin  dən əv  vəl və ci  na  yət əmə  li tö  rə  di  lən za  man həd  siz 
də  rə  cə  də zo  ra  kı  lı  ğa yol ve  ril  miş  dir; 

g ci  na  yət əmə  li si  lah  dan is  ti  fa  də et  mək  lə və ya si  lah  dan is  ti  fa  də 
edi  lə  cə  yi ilə hə  də  lə  mək  lə tö  rə  dil  miş  dir; 

h ci  na  yət əmə  li zə  rər  çək  mi  şə ağır fi  zi  ki və ya psi  xo  lo  ji zə  rər 
ye  tir  miş  dir; 

i ci  na  yət əmə  li  mi tö  rət  miş şəxs əv  vəl  lər ox  şar xü  su  siy  yət  lə  rə ma  lik 
əməl  lə  rə gö  rə məh  kum edil  miş  dir. 

Mad  də 47 – Di  gər Tə  rə  fin çı  xar  dı  ğı hökm  lər

Tə  rəfl  ər hökm çı  xa  rar  kən bu Kon  ven  si  ya  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil -
miş ci  na  yət əməl  lə  ri ilə bağ  lı di  gər Tə  rə  fin çı  xar  dı  ğı qə  ti hökm  lə  rin 
nə  zə  rə alın  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri 
ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 48 – Mü  ba  hi  sə  li mə  sə  lə  lə  rin həl  li ilə bağ  lı məc  bu  ri  
al  ter  na  tiv pro  ses  lə  rin və ya cə  za  la  rın qa  da  ğan edil  mə  si 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün 
zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı ilə əla  qə  dar va  si  tə  çi  lik və ba  rış  dır  ma da  xil 
ol  maq  la məc  bu  ri al  ter  na  tiv mü  ba  hi  sə həl  li pro  ses  lə  ri  ni qa  da  ğan 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər cə  ri  mə  nin ödə  nil  mə  si gös  tə  ri  şi ve  ril  dik  də ci  na  yət əmə  li  ni 
tö  rət  miş şəx  sin zə  rər  çək  mi  şə qar  şı ma  liy  yə öh  də  lik  lə  ri  ni ye  ri  nə 



76

ye  tir  mə im  ka  nı  na xü  su  si diq  qət gös  tə  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün 
zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

VI Fə  sil – İs  tin  taq, ci  na  yət tə  qi  bi, pro  ses  sual  
qa  nun  ve  ri  ci  lik və mü  da  fiə təd  bir  lə  ri 

Mad  də 49 – Ümu  mi öh  də  lik  lər 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo -
ra  kı  lıq for  ma  la  rı ilə əla  qə  dar is  tin  taq və məh  kə  mə pro  ses  lə  ri  nin 
əsas  sız ge  cik  mə ol  ma  dan apa  rıl  ma  sı  nı və ci  na  yət tə  qi  bi  nin bü  tün 
mər  hə  lə  lə  rin  də zə  rər  çək  mi  şin hü  quq  la  rı  nın nə  zə  rə alın  ma  sı  nı 
tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər in  san hü  quq  la  rı  nın tə  məl prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq və 
zo  ra  kı  lıq haq  qın  da gen  der  ləş  di  ril  miş an  la  yı  şı  nı nə  zə  rə ala  raq 
bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən olun  muş ci  na  yət əməl  lə  ri -
nin sə  mə  rə  li is  tin  ta  qı  nın və tə  qi  bi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər. 

Mad  də 50 – Tə  xi  rə  sa  lın  maz ca  vab, qa  baq  la  yı  cı təd  bir və mü  da  fiə 

1 Tə  rəfl  ər mə  sul hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın bu Kon  ven  si  ya -
nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  na qar  şı 
zə  rər  çək  miş  lər üçün mü  va  fiq və tə  xi  rə  sa  lın  maz mü  da  fiə tək  lif 
et  mək  lə dər  hal və la  zı  mı şə  kil  də ca  vab ver  mə  si  ni tə  min et  mək 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2   Tə  rəfl  ər qa  baq  la  yı  cı əmə  liy  yat təd  bir  lə  ri  nin tət  bi  qi və də  lil  lə  rin 
top  lan  ma  sı da da  xil ol  maq  la bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə 
da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və 
on  la  ra qar  şı mü  da  fiədə mə  sul hü  quq-mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın fəal 
və la  zı  mi qay  da  da fəaliy  yə  ti  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun -
ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 
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Mad  də 51 – Risk  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və ida  rə edil  mə  si 

1 Tə  rəfl  ər ölüm ris  ki  nin, və  ziy  yə  tin cid  di  li  yi  nin və tək  rar  la  nan zo -
ra  kı  lıq ris  ki  nin bü  tün mü  va  fiq qu  rum  lar tə  rə  fin  dən risk  lə  ri ida  rə 
et  mək və la  zım olar  sa, əla  qə  li təh  lü  kə  siz  lik və dəs  tək tə  min 
et  mək məq  sə  di  lə qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər 1-ci bənd  də nə  zər  də tu  tu  lan qiy  mət  lən  dir  mə za  ma  nı is -
tin  ta  qın və mü  da  fiə təd  bir  lə  ri  nin tət  bi  qi  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  ni 
tö  rə  dən şəxs  lə  rin od  lu si  lah da  şı  ma  sı və ya od  lu si  lah  lar  dan is -
ti  fa  də  yə çı  xı  şı  nın ol  ma  sı fak  tı  nın la  zı  mi qay  da  da nə  zə  rə alın  dı -
ğı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 52 – Tə  ci  li qa  da  ğa  ne  di  ci əmr  lər 

Tə  rəfl  ər sə  la  hiy  yət  li or  qan  la  rın tə  xi  rə  sa  lın  maz təh  lü  kə və  ziy  yət  lə  rin-
 də məişət zo  ra  kı  lı  ğı tö  rət  miş şəx  sə zə  rər  çək  miş və ya ris  kə mə  ruz 
qal  mış şəx  sin ya  şa  yış ye  ri  ni ki  fa  yət qə  dər za  man müd  də  ti  nə tərk 
et  mək və ci  na  yət əmə  li  ni tö  rət  miş şəx  sə zə  rər  çək  miş və ya ris  kə 
mə  ruz qal  mış ya  şa  yış ye  ri  nə da  xil ol  ma  ğı və ya onun  la əla  qə sax -
la  ma  ğı qa  da  ğan et  mək əmr  lə  ri ver  mək sə  la  hiy  yə  ti  nə ma  lik ol  ma  sı  nı 
tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər  li  dir. Bu mad  də  yə əsa  sən gö  rü  lən təd  bir  lər  də ris  kə mə  ruz 
qal  mış zə  rər  çək  miş və ya risk al  tın  da olan şəxs  lə  rin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə 
üs  tün  lük ve  ril  mə  li  dir. 

Mad  də 53 – Məh  dud  laş  dır  ma və qo  ru  ma əmr  lə  ri 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo -
ra  kı  lıq for  ma  la  rı  nın qur  ban  la  rı üçün mü  va  fiq məh  dud  laş  dır  ma 
və ya qo  ru  ma əmr  lə  ri  nin ol  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa -
nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Crénage et espace entre les 
caractères pour une plus belle 
page.
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2 Tə  rəfl  ər 1-ci bənd  də nə  zər  də tu  tu  lan məh  dud  laş  dır  ma və ya 
qo  ru  ma əmr  lə  ri  nin: 

 –  tə  xi  rə  sa  lın  maz mü  da  fiə üçün və zə  rər  çək  mi  şin üzə  ri  nə ağır 
ma  liy  yə və ya in  zi  ba  ti yük qo  yul  ma  dan möv  cud ol  ma  sı  nı; 

 –  müəy  yən bir müd  də  tə, ya  xud də  yi  şik  lik və ya ləğv edi  lə  nə -
dək ve  ril  di  yi  ni; 

 –  la  zım gə  lər  sə, tə  rə  fin şi  ka  yə  ti əsa  sın  da (ex par  te) ve  ril  di  yi  ni 
və bu cür əmr  lə  rin dər  hal qüv  və  yə min  di  yi  ni; 

 –  di  gər ic  raat  lar  dan ası  lı ol  ma  ya  raq və ya on  la  ra əla  və ola  raq 
möv  cud ol  du  ğu  nu; 

 –  son    ra    kı məh    kə    mə araş    dır    ma    la    rın    da təq    dim olun    ma    sı    na ica   -
zə ve    ril    di    yi    ni tə    min et    mək üçün zə    ru    ri qa    nun    ve    ri    ci    lik təd    bir    lə    ri 
və ya di    gər təd    bir    lər gö    rür    lər. 

3 Tə  rəfl  ər 1-ci bən  də mü  va  fiq su  rət  də ve  ril  miş məh  dud  laş  dır  ma və 
ya qo  ru  ma əmr  lə  ri  nin po  zul  ma  sı  na gö  rə sə  mə  rə  li, mü  tə  na  sib və 
çə  kin  di  ri  ci ci  na  yət cə  za  la  rı  nın və ya di  gər hü  qu  qi sank  si  ya  la  rın 
tət  biq edil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri 
və ya di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 54 – İs  tin  taq və də  lil  lər 

Tə  rəfl  ər hər han  sı mül  ki və ya ci  na  yət mü  ha  ki  mə  si ic  raatın  da zə  rər -
çək  mi  şin keç  miş sek  sal hə  ya  tı və dav  ra  nı  şı ilə bağ  lı də  lil  lər  dən is  ti  fa -
də  yə an  caq mü  va  fiq və zə  ru  ri ol  du  ğu hal  lar  da ica  zə ve  ril  mə  si  ni tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 55 – Zə  rər  çək  mi  şin şi  ka  yə  ti (ex par  te) və və  zi  fə bor  cu  na 
gö  rə (ex of  fi  cio) apa  rı  lan ic  raat  lar

1 Tə  rəfl  ər ci  na  yət əmə  li tam və ya qis  mən on  la  rın əra  zi  sin  də 
tö  rə  dil  miş  sə, bu Kon  ven  si  ya  nın 35, 36, 37, 38 və 39-cu mad -
də  lə  ri  nə əsa  sən müəy  yən edil  miş ci  na  yət əməl  lə  ri  nin is  tin -
ta  qı  nın və tə  qi  bi  nin tam ola  raq zə  rər  çək  mi  şin təq  dim et  di  yi 
mə  lu  mat və ya şi  ka  yət  dən ası  lı ol  ma  ma  sı  nı və ic  raatın hət  ta 
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zə  rər  çək  mi  şin öz ifa  də və ya şi  ka  yə  ti  ni ge  ri gö  tür  dü  yü hal  da 
da da  vam edə bil  mə  si  ni tə  min edir  lər. 

2 Tə  rəfl  ər öz mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yin  də nə  zər  də tu  tu  lan şərt  lə  rə uy  ğun 
ola  raq hö  ku  mət və qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  nın və məişət zo  ra -
kı  lı  ğı mə  sə  lə  lə  ri ilə məş  ğul olan məs  lə  hət  çi  lə  rin bu Kon  ven  si  ya  ya 
əsa  sən müəy  yən edil  miş ci  na  yət əməl  lə  ri ilə əla  qə  dar apa  rı  lan 
is  tin  taq və məh  kə  mə pro  ses  lə  ri za  ma  nı is  tək əsa  sın  da zə  rər  çək -
miş  lə  rə yar  dım və/və ya dəs  tək gös  tər  mə im  ka  nı  nı tə  min et  mək 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 56 – Mü  da  fiə təd  bir  lə  ri 

1 Tə  rəfl  ər is  tin  taq və məh  kə  mə pro  se  si  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
zə  rər  çək  miş  lə  rin hü  quq və ma  raq  la  rı  nı və o cüm  lə  dən on  la  rın 
şa  hid ki  mi xü  su  si eh  ti  yac  la  rı  nı mü  da  fiə et  mək üçün aşa  ğı  da  kı  lar 
da da  xil ol  maq  la, zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər: 

 a  zə  rər  çək  miş  lə  ri, on  la  rın ailə  lə  ri  ni və şa  hid  lə  ri hə  də-qor  xu, qi -
sas və tək  rar ci  na  yət qur  ba  nı  na çev  ril  mək  dən mü  da  fiə et  mək; 

 b  zə  rər  çək  miş  lə  rin ci  na  yə  ti tö  rə  dən şəx  sin qaç  ma  sı və ya 
mü  vəq  qə  ti, ya  xud qey  ri-müəy  yən müd  də  tə azad edil  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də ən azın  dan öz  lə  ri  nin və ailə  lə  ri  nin təh  lü  kə  də ola 
bi  lə  cə  yi hal  lar  da mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı  nı tə  min et  mək; 

 c   mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də nə  zər  də tu  tu  lan şərt  lər əsa  sın  da on  la  ra 
hü  quq  la  rı və ya  rar  la  na bi  lə  cək  lə  ri xid  mət  lər, şi  ka  yət  lə  ri ilə 
bağ  lı işin ge  di  şa  tı, cə  za  lar, is  tin  ta  qın və məh  kə  mə pro  se  si -
nin ümu  mi ge  di  şa  tı və on  la  rın bu sa  hə  də rol  la  rı, o cüm  lə  dən 
pro  se  sin nə  ti  cə  lə  ri haq  qın  da mə  lu  mat ver  mək; 

 d  zə  rər  çək  miş  lə  rin mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yin pro  ses  sual nor  ma  la -
rı  na uy  ğun din  lə  nil  mə  si  nə, də  lil təq  dim et  mə  si  nə və bir  ba  şa 
və ya va  si  tə  çi  nin kö  mə  yi ilə fi  kir, eh  ti  yac və na  ra  hat  lıq  la  rı  nın 
ifa  də edil  mə  si və nə  zə  rə alın  ma  sı  nın tə  min edil  mə  si  nə im -
kan ya  rat  maq; 
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 e  zə  rər  çək  miş  lə  ri hü  quq və ma  raq  la  rı  nın düz  gün qay  da  da 
təq  dim edil  di  yi və nə  zə  rə alın  dı  ğı şə  kil  də mü  va  fiq dəs  tək 
xid  mət  lə  ri ilə tə  min et  mək; 

 f  zə  rər  çək  miş  lə  rin şəx  si hə  ya  tı  nın və nü  fu  zu  nun qo  run  ma  sı 
üçün təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si  ni tə  min et  mək; 

 g  məh  kə  mə və hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı da  xi  lin  də zə  rər  çək -
miş  lər  lə ci  na  yət əmə  li  ni tö  rət  miş şəxs  lər ara  sın  da əla  qə  nin 
müm  kün ol  du  ğu qə  dər ol  ma  ma  sı  nı tə  min et  mək; 

 h   zə  rər  çə  kən  lər məh  kə  mə pro  se  sin  də iş  ti  rak et  dik  də və ya 
də  lil təq  dim et  dik  də on  la  rı müs  tə  qil və ix  ti  sas  lı tər  cü  mə  çi ilə 
tə  min et  mək; 

 i   mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də nə  zər  də tu  tu  lan qay  da  da zə  rər  çə  kən -
lə  rin məh  kə  mə  də iş  ti  rak et  mə  dən və ya ən azın  dan ci  na  yət 
əmə  li  ni tö  rət  di  yi id  dia edi  lən şəx  sin iş  ti  ra  kı ol  ma  dan, müm -
kün olar  sa, mü  va  fiq kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə ifa  də ver  mə  si  nə im  kan ya  rat  maq. 

2 Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın qur  ba  nı və ya şa  hi  di ol  muş uşaq  lar 
üçün, müm  kün olan hal  lar  da, on  la  rın ən yax  şı ma  raq  la  rı  nın nə -
zə  rə alın  dı  ğı xü  su  si mü  da  fiə təd  bir  lə  ri gö  rül  mə  li  dir. 

Mad  də 57 – Hü  qu  qi yar  dım 

Tə  rəfl  ər öz mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yin  də nə  zər  də tu  tul  muş şərt  lər da  xi  lin-
 də zə  rər  çək  miş  lər üçün hü  qu  qi yar  dım və pul  suz hü  qu  qi məs  lə  hət 
hü  qu  qu tə  min edir  lər. 

Mad  də 58 – Müd  də  tin keç  mə  si ilə bağ  lı mə  su  liy  yət  dən azad et  mə 

Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın 36, 37, 38 və 39-cu mad  də  lə  ri  nə əsa  sən 
hər han  sı hü  qu  qi pro  se  sin baş  la  dıl  ma  sı üçün müd  də  tin keç  mə  si ilə 
bağ  lı mə  su  liy  yət  də azad edil  mə ba  rə  də müd  dəala  rın zə  rər  çək  mi  şin 
yet  kin  lik ya  şı  na çat  ma  sın  dan son  ra pro  se  sin sə  mə  rə  li şə  kil  də baş -
la  dıl  ma  sı  na im  kan ve  rən və sö  zü  ge  dən zo  ra  kı  lıq əmə  li  nin ağır  lıq 
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də  rə  cə  si  nə uy  ğun olan bir müd  də  tə da  vam et  mə  si  ni tə  min et  mək 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

VII Fə  sil – Miq  ra  si  ya və sı  ğı  na  caq 
Mad  də 59 – Ya  şa  yış (re  zi  dent) sta  tu  su 

1 Tə  rəfl  ər ni  kah və ya mü  na  si  bət  lə  rin po  zul  ma  sı ha  lın  da ya  şa  maq 
sta  tu  su mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də nə  zər  də tu  tul  du  ğu ki  mi, hə  yat yol -
da  şı  nın və ya partn  yo  ru  nun sta  tu  sun  dan ası  lı olan və ol  duq  ca 
çə  tin şə  rait  də ya  şa  yan zə  rər  çək  miş  lə  rin mü  ra  ciəti əsa  sın  da ni  kah 
və ya mü  na  si  bə  tin müd  də  tin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq müs  tə  qil ya  şa -
ma  sı  na ica  zə ve  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. Müs  tə  qil ya  şa  yı  şa ica  zə  nin 
ve  ril  mə  si və müd  də  ti ilə bağ  lı şərt  lər mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə müəy -
yən olu  nur. 

2 Tə  rəfl  ər zə  rər  çək  miş  lə  rin müs  tə  qil ya  şa  yış ica  zə al  maq  dan öt  rü 
mü  ra  ciət et  mə  si  nə im  kan ya  rat  maq məq  sə  di ilə mil  li qa  nun  ve  ri -
ci  lik  də müəy  yən edil  di  yi ki  mi, hə  yat yol  da  şı və ya partn  yo  ru  nun 
ya  şa  maq sta  tu  sun  dan ası  lı olan ya  şa  maq sta  tu  su ilə əla  qə  dar 
baş  la  dıl  mış miq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri  nin da  yan  dı  rıl  ma  sı  na nail ola 
bil  mə  si  ni tə  min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və 
di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

3 Tə  rəfl  ər aşa  ğı  da  kı və  ziy  yət  lər  dən bi  rin  də və ya hər iki  sin  də 
zə  rər  çə  kən  lər üçün ye  ni  lə  nə bi  lən ya  şa  yış haq  qın  da ica  zə 
ver  mə  li  dir  lər: 

 a  aidiy  ya  ti olan or  qan on  la  rın şəx  si və  ziy  yət  lə  ri əsa  sın  da qal -
maq  la  rı  nın zə  ru  ri ol  du  ğu  nu he  sab et  dik  də; 

 b  aidiy  ya  ti olan or  qan is  tin  taq və məh  kə  mə pro  se  sin  də əla  qə -
dar qu  rum  lar  la əmək  daş  lıq məq  sə  di ilə on  la  rın qal  ma  sı  nın 
va  cib ol  du  ğu  nu he  sab et  dik  də. 

4 Tə  rəfl  ər ni  kah məq  sə  di ilə baş  qa öl  kə  yə gə  ti  ril  miş və nə  ti  cə-
 də daimi ya  şa  yış ye  ri olan öl  kə  də ya  şa  maq sta  tu  su  nu itir  miş 
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məc  bu  ri ni  kah qur  ban  la  rı  nın sta  tus  la  rı  nı ge  ri ala bil  mə  lə  ri  ni tə -
min et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər 
gö  rür  lər. 

Mad  də 60 – Gen  der əsas  lı sı  ğı  na  caq tə  ləb  lə  ri 

1 Tə  rəfl  ər qa  dın  la  ra qar  şı gen  der zə  min  li zo  ra  kı  lı  ğın Qaç  qın  la  rın 
sta  tu  su haq  qın  da 1951-ci il Kon  ven  si  ya  sı  nın 1-ci mad  də  si  nin A 
bən  di  nin 2-ci ya  rım  bən  di  nin mə  na  sın  da tə  qib və əla  və mü  da  fiəni 
şərt  lən  di  rən cid  di zə  rər ki  mi qə  bul edi  lə bil  mə  si  ni tə  min et  mək 
üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər Kon  ven  si  ya  da nə  zər  də tu  tu  lan əsas  lar  dan hər bi  ri  nin 
gen  der ba  xı  mın  dan həs  sas təf  sir olun  ma  sı  nı və nə  zər  də tu  tu  lan 
tə  qi  bin bu əsas  lar  dan bi  ri və ya bir ne  çə  si üçün ol  du  ğu müəy  yən 
edil  dik  də isə mü  ra  ciət edən  lə  rə qüv  və  də olan mü  va  fiq sə  nəd  lə  rə 
uy  ğun qaç  qın sta  tu  su  nun ve  ril  mə  si  ni tə  min edir  lər. 

3 Tə  rəfl  ər sı  ğı  na  caq ax  ta  ran  lar üçün gen  der ba  xı  mın  dan həs  sas 
qə  bu  let  mə pro  se  dur  la  rı və dəs  tək xid  mət  lə  ri, o cüm  lə  dən qaç  qın 
sta  tu  su  nun müəy  yən edi  lə  rək bey  nəl  xalq mü  da  fiə üçün mü  ra  ciət 
edil  mə  si da  xil ol  maq  la gen  der tə  li  mat  la  rı və gen  der ba  xı  mın  dan 
həs  sas sı  ğı  na  caq pro  se  dur  la  rı iş  lə  yib ha  zır  la  maq üçün zə  ru  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

Mad  də 61 – Non-re  foule  ment (ge  ri qay  ta  rıl  ma  ma) 

1 Tə  rəfl  ər bey  nəl  xalq hü  quq  dan irə  li gə  lən möv  cud öh  də  lik  lə  rə uy -
ğun ola  raq non-re  foule  ment prin  si  pi  nə əməl et  mək üçün zə  ru  ri 
qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2 Tə  rəfl  ər sta  tus və ya ya  şa  yış ye  rin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq mü  da -
fiəyə eh  ti  ya  cı olan qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq qur  ban  la  rı  nın heç bir 
hal  da hə  yat  la  rı  nın təh  lü  kə al  tın  da qa  la  ca  ğı və iş  gən  cə  yə və ya 
qey  ri-in  sa  ni və ya lə  ya  qə  ti al  çal  dan rəf  ta  ra və ya cə  za  ya mə  ruz 
qa  la bi  lə  cək  lə  ri öl  kə  yə qay  ta  rıl  ma  ma  sı üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik 
təd  bir  lə  ri və di  gər təd  bir  lər gö  rür  lər. 
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Fə  sil VIII – Bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
Mad  də 62 – Ümu  mi prin  sip  lər 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  na uy  ğun ola  raq və mül -
ki və ci  na  yət hü  qu  qu mə  sə  lə  lə  ri sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq  la bağ  lı 
mü  va  fiq bey  nəl  xalq və re  gional sə  nəd  lə  ri, va  hid və qar  şı  lıq  lı qa -
nun  ve  ri  ci  lik və mil  li qa  nun  lar üz  rə ra  zı  laş  dı  rıl  mış təd  bir  lə  ri tət  biq 
et  mək  lə aşa  ğı  da  kı məq  səd  lər  lə müm  kün qə  dər ge  niş miq  yas  da 
əmək  daş  lıq edir  lər: 

 a  bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan bü  tün zo  ra  kı  lıq 
for  ma  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, on  la  ra qar  şı mü  ba  ri  zə və 
tə  qib; 

 b  zə  rər  çə  kən  lə  rin mü  da  fiəsi və yar  dım  la tə  min edil  mə  si; 

 c  bu Kon  ven  si  ya ilə müəy  yən edil  miş zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri ilə 
bağ  lı is  tin  taq və ic  raat; 

 d  mü  da  fiə təd  bir  lə  ri haq  qın  da əmr  lər da  xil ol  maq  la Tə  rəfl  ə  rin 
məh  kə  mə or  qan  la  rı  nın ver  di  yi mü  va  fiq mül  ki və ci  na  yət iş  lə  ri 
üz  rə qə  rar  la  rın ic  ra edil  mə  si.

2 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən edil  miş və ya  şa  dı  ğı 
yer  lər  dən fərq  li bir Tə  rə  fin əra  zi  sin  də tö  rə  dil  miş zo  ra  kı  lıq əməl -
lə  ri  nin qur  ban  la  rı  nın ya  şa  dıq  la  rı döv  lə  tin sə  la  hiy  yət  li or  qan  la  rı  na 
şi  ka  yət edə bil  mə  si üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri və di  gər 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

3 Əgər ci  na  yət iş  lə  ri, ekst  ra  di  si  ya və bu Kon  ven  si  ya  nın Tə  rə  fi olan 
di  gər öl  kə  nin çı  xar  dı  ğı mül  ki və ci  na  yət iş  lə  ri üz  rə məh  kə  mə 
qə  rar  la  rı  nın ic  ra  sı ilə bağ  lı qar  şı  lıq  lı hü  qu  qi yar  dım gös  tə  rən və 
bu  nu mü  qa  vi  lə  nin ol  ma  sı ilə şərt  lən  di  rən Tə  rəf be  lə mü  qa  vi  lə -
nin bağ  lan  ma  dı  ğı Tə  rəf  dən bü cür hü  qu  qi yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si 
ba  rə  də mü  ra  ciət alır  sa, o bu Kon  ven  si  ya  nı ci  na  yət iş  lə  ri, ekst -
ra  di  si  ya və di  gər Tə  rə  fin bu Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən 
edil  miş ci  na  yət  lər ba  rə  sin  də çı  xar  dı  ğı mül  ki və ci  na  yət iş  lə  ri 
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üz  rə məh  kə  mə qə  rar  la  rı  nın ic  ra  sı üz  rə qar  şı  lıq  lı hü  qu  qi yar  dım 
gös  tər  mək üçün hü  qu  qi ba  za he  sab edə bi  lər. 

4 Tə  rəfl  ər la  zım gə  lər  sə, üçün  cü döv  lət  lə  rin mən  fəəti üçün nə -
zər  də tu  tu  lan in  ki  şaf na  mi  nə yar  dım proq  ram  la  rın  da qa  dın  la  ra 
qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və 
on  lar  la mü  ba  ri  zə  nin bir  ləş  di  ril  mə  si  nə səy  lər gös  tər  mə  li və 18-ci 
mad  də  nin 5-ci bən  di  nin şərt  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq zə  rər  çək  miş  lə  rin 
mü  da  fiəsi  ni asan  laş  dır  maq məq  sə  di  lə üçün  cü döv  lət  lər  lə iki  tə  rəfl  i 
və çox  tə  rəfl  i sa  ziş  lər bağ  la  ma  lı  dır  lar. 

Mad  də 63 – Risk al  tın  da olan şəxs  lər  lə bağ  lı təd  bir  lər 

Ma  lik ol  du  ğu mə  lu  mat əsa  sın  da hər han  sı bir Tə  rəf bir şəx  sin baş  qa 
döv  lə  tin əra  zi  sin  də Kon  ven  si  ya  nın 36, 37, 38 və 39-cu mad  də  lə  rin-
 də nə  zər  də tu  tu  lan hər han  sı zo  ra  kı  lıq ak  tı  na mə  ruz qal  ma təh  lü  kə  si 
al  tın  da ol  du  ğu  na ina  nar  sa, mə  lu  ma  ta ma  lik olan Tə  rə  fin mü  va  fiq mü -
da  fiə təd  bir  lə  ri  nin gö  rül  mə  si  ni tə  min et  mək  lə bu mə  lu  ma  tı so  nun  cu  ya 
ötür  mə  si tə  ləb olu  nur. Müm  kün olar  sa, bu mə  lu  mat  la  ra təh  lü  kə  də 
olan şəx  sin mə  na  fe  yi na  mi  nə is  ti  fa  də olu  na bi  lə  cək möv  cud mü  da  fiə 
qa  nun  la  rı haq  qın  da tə  fər  rüat  lar da da  xil edil  mə  li  dir. 

Mad  də 64 – Mə  lu  mat 

1 Sor  ğu edi  lən Tə  rəf sor  ğu gön  də  rən Tə  rə  fi dər  hal bu fəs  lə mü -
va  fiq su  rət  də gö  rül  müş təd  bir  lə  rin ye  kun nə  ti  cə  lə  ri haq  qın  da 
mə  lu  mat  lan  dı  rır. Sor  ğu edi  lən Tə  rəf həm  çi  nin sor  ğu gön  də  rən 
Tə  rə  fə nə  zər  də tu  tu  lan təd  bi  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni müm  kün  süz 
edən və ya əhə  miy  yət  li şə  kil  də ge  cik  mə  si  nə sə  bəb olan şərt  lər 
haq  qın  da da mə  lu  mat ver  mə  li  dir. 

2 Tə  rəf öz mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi çər  çi  və  sin  də əv  vəl  cə  dən tə  ləb ol -
ma  dan öz araş  dır  ma  la  rı nə  ti  cə  sin  də əl  də et  di  yi mə  lu  mat  la  rı, bu 
mə  lu  mat  la  rın açıq  lan  ma  sı  nın Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən müəy  yən 
edil  miş zo  ra  kı  lıq əməl  lə  ri  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da və ya bu 
cür ci  na  yət əməl  lə  ri ilə əla  qə  dar is  tin  taq və məh  kə  mə ic  raatı  nın 
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baş  la  dıl  ma  sı, ya  xud hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də mə  lu  ma  tı qə  bul edən 
Tə  rə  fə kö  mək edə  cə  yi və ya bu fəs  lə mü  va  fiq su  rət  də hə  min 
döv  lət tə  rə  fin  dən əmək  daş  lıq tə  lə  bi  nə gə  ti  rib çı  xa  ra  ca  ğı he  sab 
edil  dik  də di  gər Tə  rə  fə ötü  rə bi  lər. 

3 2-ci bən  də uy  ğun ola  raq mə  lu  mat qə  bul edən hər han  sı bir Tə  rəf 
bu cür mə  lu  ma  tı məh  kə  mə ic  raatın  da, ya  xud mü  va  fiq mül  ki və 
ci  na  yət mü  ha  ki  mı  si ic  raatın  da nə  zə  rə alı  na bil  mə  si məq  sə  di ilə 
əla  qə  dar or  qan  la  ra təq  dim et  mə  li  dir. 

Mad  də 65 – Mə  lu  mat  la  rın qo  run  ma  sı 

Şəx  si mə  lu  mat  lar Tə  rəfl  ə  rin Şəx  si mə  lu  mat  la  rın av  to  ma  tik iş  lən  mə  si 
ilə bağ  lı fərd  lə  rin mü  da  fiəsi haq  qın  da Kon  ven  si  ya  ya (ETS No. 108) 
əsa  sən gö  tür  dük  lə  ri öh  də  lik  lə  rə mü  va  fiq su  rət  də sax  la  nı  lır və is  ti  fa-
 də olu  nur. 

Fə  sil IX – Mo  ni  to  rinq me  xa  niz  mi 
Mad  də 66 – Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğa və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  na qar -
şı fəaliy  yət üz  rə eks  pert  lər qru  pu 

1 Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğa və məişət zo  ra  kı  lı  ğı  na qar  şı fəaliy  yət 
üz  rə eks  pert  lər qru  pu (bun  dan son  ra “GRE  VİO”) bu Kon  ven  si -
ya  nın iş  ti  rak  çı  sı ola döv  lət  lər tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə 
nə  za  rət edir. 

2 GRE  VIO gen  der və coğ  ra  fi ba  lans, o cüm  lə  dən çox  sa  hə  li bi  lik  lər 
nə  zə  rə alın  maq  la mi  ni  mum 10, mak  si  mum isə 15 üzv  dən iba  rət 
dir  təş  kil olu  nur. Onun üzv  lə  ri  ni Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si hə  min Döv -
lət  lər  tə  rə  fin  dən na  mi  zəd  li  yi irə  li sü  rül  müş şəxs  lər ara  sın  dan bir 
də  fə ye  ni  lə  nə bi  lən dörd il  lik müd  də  tə və Tə  rəfl  ə  rin və  tən  daş  la  rı 
ara  sın  dan se  çir. 

3 İl  kin ola  raq 10 üzv bu Kon  ven  si  ya  nın qüv  və  yə min  mə  sin  dən 
son  ra bir il ər  zin  də se  çi  lir. 5 əla  və üzv isə 25-ci ra  ti  fi  ka  si  ya və 
ya qo  şul  ma ak  tın  dan son  ra se  çi  lir. 

Attention, suite de para-
graphe en retrait (style modi-
fié)
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4 GRE  VİO üzv  lə  ri  nin seç  ki  lə  ri aşa  ğı  da  kı prin  sip  lə  rə əsas  la  nır: 

 a  on  lar yük  sək mə  nə  vi xü  su  siy  yət  lə  rə, in  san hü  quq  la  rı, gen  der 
bə  ra  bər  li  yi, qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq və məişət zo  ra  kı  lı  ğı, ya -
xud zə  rər  çə  kən  lə  rə yar  dım və on  la  rın mü  da  fiəsi sa  hə  sin  də 
ge  niş sə  riş  tə  yə ma  lik və ya bu Kon  ven  si  ya  da nə  zər  də tu -
tul  muş sa  hə  lər  də pe  şə  kar təc  rü  bə nü  ma  yiş et  dir  miş şəxs  lər 
ara  sın  dan şəf  fafl  ıq prin  si  pi əsa  sın  da se  çi  lir  lər; 

 b  GRE  VİO-nun iki üz  vü ey  ni döv  lə  tin və  tən  da  şı ola bil  məz; 

 c  on  lar əsas hü  qu  qi sis  tem  lə  ri təm  sil et  mə  li  dir  lər; 

 d  on  lar qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq və məişət zo  ra  kı  lı  ğı mə  sə  lə  lə  ri 
ilə məş  ğul olan mü  va  fiq qu  rum  la  rı təm  sil et  mə  li  dir  lər; 

 e  on  lar fər  di key  fiy  yət  də fəaliy  yət gös  tər  mə  li, öz funk  si  ya  la  rı  nı 
hə  ya  ta ke  çi  rər  kən müs  tə  qil və qə  rəz  siz ol  ma  lı və və  zi  fə  lə  ri  ni 
sə  mə  rə  li ic  ra et  mək iq  ti  da  rın  da ol  ma  lı  dır  lar. 

5 GRE  VİO üzv  lə  ri  nin se  çil  mə  si pro  se  du  ru Tə  rəfl  ər  lə məs  lə  hət  ləş -
mə  lər ke  çir  dik  dən və on  la  rın yek  dil ra  zı  lı  ğı  nı al  dıq  dan son  ra, bu 
Kon  ven  si  ya  nın qüv  və  yə min  mə  sin  dən son  ra al  tı ay müd  də  tin  də 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Na  zir  lər Ko  mi  tə  si tə  rə  fin  dən müəy  yən edi  lir. 

6 GRE  VIO öz pro  se  dur qay  da  la  rı  nı qə  bul edir. 

7 GRE  VIO üzv  lə  ri və 68-ci mad  də  nin 9 və 14-cü bənd  lə  ri  nə mü -
va  fiq su  rət  də öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin di  gər 
üzv  lə  ri bu Kon  ven  si  ya  ya əla  və  də müəy  yən edil  miş im  ti  yaz  lar  dan 
və im  mu  ni  tet  lər  dən is  ti  fa  də edir  lər. 

Mad  də 67 – Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si 

1 Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si Kon  ven  si  ya  nın Tə  rəfl  ə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  rin -
dən təş  kil olu  nur. 

2 Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si Av  ro  pa Şu  ra  sı Baş Ka  ti  bi tə  rə  fin  dən ça  ğı  rı  lır. 
Ko  mi  tə  nin ilk top  lan  tı  sı GRE  VİO üzv  lə  ri  ni seç  mək üçün bu Kon -
ven  si  ya  nın qüv  və  yə min  mə  sin  dən son  ra bir il ər  zin  də ke  çi  ri  lir. 
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Bun  dan son  ra Ko  mi  tə Tə  rəfl  ə  rin üç  də bi  ri  nin, Ko  mi  tə  nin səd  ri  nin 
və ya Baş ka  ti  bin mü  ra  ciəti əsa  sın  da top  la  nır. 

3 Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si öz pro  se  dur qay  da  la  rı  nı qə  bul edir. 

Mad  də 68 – Pro  se  dur 

1 Tə  rəfl  ər GRE  VİO tə  rə  fin  dən tər  tib olun  muş sor  ğu an  ke  ti əsa -
sın  da Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə GRE  VİO-nun nə  zər  dən 
ke  çir  mə  si üçün bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nın ic  ra  sı ilə bağ  lı 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qa  nun  ve  ri  ci  lik təd  bir  lə  ri  nə və di  gər təd  bir  lə  rə 
dair he  sa  bat təq  dim edir. 

2 GRE  VIO 1-ci bən  də uy  ğun ola  raq təq  dim edil  miş he  sa  ba  tı mü -
va  fiq Tə  rə  fin nü  ma  yən  də  lə  ri ilə bir  lik  də nə  zər  dən ke  çi  rir. 

3 Növ  bə  ti qiy  mət  lən  dir  mə pro  se  dur  la  rı GRE  VİO tə  rə  fin  dən tə  yin 
olu  nan dövr  lə  rə bö  lü  nür. Hər döv  rün baş  lan  ğı  cın  da GRE  VİO 
qiy  mət  lən  dir  mə proedu  ru  nun əsas  la  na  ca  ğı xü  su  si şərt  lə  ri se  çir 
və sor  ğu an  ke  ti gön  də  rir. 

4 GRE  VIO bu mo  ni  to  rinq pro  se  du  ru  nu hə  ya  ta ke  çir  mək üçün mü -
va  fiq va  si  tə  lər müəy  yən edir. O, xü  su  si  lə də hər qiy  mət  lən  dir  mə 
döv  rü üçün sor  ğu an  ke  ti qə  bul edə bi  lər ki, onun əsa  sın  da Tə -
rəfl  ər tə  rə  fin  dən ic  ra pro  se  du  ru qiy  mət  lən  di  ril  miş ol  sun. Tə  rəfl  ər 
bu an  ke  tə və GRE  VİO tə  rə  fin  dən gön  də  ri  lən is  tə  ni  lən mə  lu  mat 
sor  ğu  la  rı  na ca  vab ver  mə  li  dir  lər. 

5 GRE  VIO Kon  ven  si  ya  nın ic  ra  sı ilə bağ  lı qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la -
rın  dan və və  tən  daş cə  miy  yə  tin  dən, ha  be  lə mil  li in  san hü  quq  la  rı 
tə  si  sat  la  rın  dan mə  lu  mat  lar ala bi  lər. 

6 GRE  VIO bu Kon  ven  si  ya  nın əha  tə dairə  si  nə da  xil olan sa  hə  lər-
 də möv  cud olan di  gər re  gional və bey  nəl  xalq sə  nəd  lər  dən və 
qu  rum  lar  dan əl  də edi  lən mə  lu  ma  tı la  zı  mı şə  kil  də nə  zə  rə alır. 

7 Hər qiy  mət  lən  dir  mə döv  rü üçün sor  ğu an  ke  ti qə  bul edər  kən 
GRE  VİO Tə  rəfl  ə  rin bu Kon  ven  si  ya  nın 11-ci mad  də  si  nə mü  vaiq 
su  rət  də apar  dıq  la  rı təd  qi  qat  la  rı və mə  lu  mat top  la  nıl  ma  sı  nı nə -
zə  rə alır. 
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8 GRE  VIO Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə əla  qə  dar Av  ro-
 pa Şu  ra  sı  nın İn  san hü  quq  la  rı üz  rə Ko  mis  sa  rın  dan, Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sın  dan və Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın mü  va  fiq ix  ti  sas  laş  mış 
qu  rum  la  rın  dan, ha  be  lə di  gər bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  rə əsa  sən tə  sis 
edil  miş qu  rum  lar  dan mə  lu  mat ala bi  lər. Bu qu  rum  la  ra təq  dim edi -
lən şi  ka  yət  lər və on  la  rın nə  ti  cə  lə  ri GRE  VİO üçün açıq ol  ma  lı  dır. 

9 Əl  də edi  lən mə  lu  mat  lar ki  fa  yət et  mə  dik  də və ya 14-cü bənd  də 
nə  zər  də tu  tul  muş hal  lar  da GRE  VIO mil  li ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı 
ilə əmək  daş  lıq et  mək  lə və müs  tə  qil mil  li eks  pert  lə  rin kö  mə  yi ilə 
sub  si  diar əsas  da öl  kə sə  fər  lə  ri təş  kil edə bi  lər. Bu sə  fər  lər za  ma-
 nı GRE  VİO konk  ret sa  hə  lər üz  rə mü  tə  xəs  sis  lə  rin yar  dı  mın  dan 
ya  rar  la  na bi  lər. 

10 GRE  VIO qiy  mət  lən  dir  mə  nin əsas  lan  dı  ğı müd  dəala  rın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı təh  li  li, o cüm  lə  dən mü  va  fiq Tə  rə  fin müəy  yən 
edil  miş prob  lem  lə  ri ne  cə həll et  mə  si ilə əla  qə  dar tək  lifl  ə  ri əks et -
di  rən he  sa  bat la  yi  hə  si ha  zır  la  yır. He  sa  bat la  yi  hə  si rəy ve  ril  mə  si 
üçün qiy  mət  lən  dir  mə  nin apa  rıl  dı  ğı Tə  rə  fə təq  dim edi  lir. Onun 
şərh  lə  ri he  sa  ba  tı qə  bul edər  kən GRE  VİO tə  rə  fin  dən nə  zə  rə 
alı  nır. 

11 Əl  də edi  lən bü  tün mə  lu  mat  lar və Tə  rə  fin şərh  lə  ri əsa  sın  da GRE -
VİO bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı 
hə  min Tə  rə  fin gör  dü  yü təd  bir  lə  rə dair he  sa  ba  tı və nə  ti  cə  lə  ri qə -
bul edir. Bu he  sa  bat və nə  ti  cə  lər mü  va  fiq Tə  rə  fə və Tə  rəfl  ə  rin 
Ko  mi  tə  si  nə gön  də  ri  lir. GRE  VİO-nun he  sa  bat və nə  ti  cə  lə  ri qə  bul 
edil  dik  dən son  ra mü  va  fiq Tə  rə  fin müm  kün şərh  lə  ri ilə bir  lik  də 
dərc olu  nur. 

12 1-8-ci bənd  lər  də nə  zər  də tu  tul  muş pro  se  du  ra xə  ləl ye  tir  mə  dən 
Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si GRE  VİO-nun he  sa  ba  tı və nə  ti  cə  lə  ri əsa  sın-
 da bu Tə  rə  fə ün  van  lan  mış a) GRE  VİO-nun nə  ti  cə  lə  ri  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mək üçün gö  rü  lən təd  bir  lər, tə  ləb olu  nar  sa, on  la  rın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı mə  lu  mat təq  dim et  mək üçün ta  ri  xin müəy -
yən edil  mə  si ilə bağ  lı və b) bu Kon  ven  si  ya  nın mü  va  fiq qay  da  da 
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hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si hə  min Tə  rəfl  ə əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə -
si  nə yö  nəl  miş töv  si  yə  lər qə  bul edə bi  lər. 

13  GRE  VİO Kon  ven  si  ya  nın cid  di po  zun  tu  la  rı  nın miq  ya  sı  nın və ya 
sa  yı  nın qar  şı  sı  nı al  maq və ya məh  dud  laş  dır  maq üçün dər  hal 
diq  qət tə  ləb edən prob  lem  lə  rin ol  du  ğu və  ziy  yə  ti əks et  di  rən eti -
bar  lı mə  lu  mat alar  sa, qa  dın  la  ra qar  şı cid  di, küt  lə  vi və ya da  vam  lı 
zo  ra  kı  lıq hal  la  rı  nın qar  şı  sı  nı al  maq üçün gö  rü  lən təd  bir  lər  lə bağ  lı 
xü  su  si he  sa  ba  tın tə  ci  li su  rət  də təq  dim edil  mə  si  ni tə  ləb edə bi  lər. 

14 Mü  va  fiq Tə  rə  fin təq  dim et  di  yi, ha  be  lə ona mə  lum olan hər han  sı 
di  gər eti  bar  lı mə  lu  ma  tı nə  zə  rə ala  raq GRE  VİO araş  dır  ma apar -
maq və araş  dır  ma ba  rə  də tə  ci  li su  rət  də GRE  VİO-ya mə  ru  zə 
et  mək üçün bir və ya bir ne  çə üz  vü  nü tə  yin edə bi  lər. Tə  ləb olu -
nar  sa və Tə  rə  fin ra  zı  lı  ğı ilə araş  dır  ma  ya hə  min Tə  rə  fin əra  zi  si  nə 
sə  fər də da  xil edi  lə bi  lər. 

15 14-cü bənd  də nə  zər  də tu  tul  muş araş  dır  ma  nın nə  ti  cə  lə  ri  ni təh  lil 
et  dik  dən son  ra GRE  VİO bu nə  ti  cə  lə  ri hər han  sı şərh və töv  si  yə -
lər  lə bir  gə mü  va  fiq Tə  rə  fə və la  zım olar  sa, Tə  rəfl  ə  rin Ko  mi  tə  si  nə 
və Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Na  zir  lər Ko  mi  tə  si  nə təq  dim edir. 

Mad  də 69 – Ümu  mi töv  si  yə  lər 

GRE  VIO la  zım bil  di  yi hal  lar  da bu Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üz  rə ümu  mi töv  si  yə  lər qə  bul edə bi  lər. 

Mad  də 70 – Mo  ni  to  rin  qə par  la  ment  lə  rin cəlb edil  mə  si 

1 Mil  li par  la  ment  lər bu Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün gö -
rü  lən təd  bir  lə  rin mo  ni  to  rin  qin  də iş  ti  rak et  mək üçün də  vət olu  nur. 

2 Tə  rəfl  ər GRE  VİO-nun he  sa  bat  la  rı  nı öz mil  li par  la  ment  lə  ri  nə təq -
dim et  mə  li  dir  lər. 

3 Av    ro    pa Şu    ra    sı    nın Par    la    ment As    samb    le    ya    sı bu Kon    ven    si    ya    nın 
hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si    ni mün    tə    zəm ola    raq qiy    mət    lən    dir    mə    yə də    vət 
edi    lir. 
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X Fə  sil – Di  gər bey  nəl  xalq sə  nəd  lər  lə əla  qə 
Mad  də 71 – Di  gər bey  nəl  xalq sə  nəd  lər  lə əla  qə 

1 Bu Kon  ven  si  ya bu Kon  ven  si  ya  nın Tə  rəfl  ə  ri  nin iş  ti  rak  çı  sı ol  duq  la  rı 
və ya gə  lə  cək  də ola  caq  la  rı və bu Kon  ven  si  ya ilə tən  zim  lə  nən 
mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı müd  dəala  rı əks et  di  rən di  gər bey  nəl  xalq sə -
nəd  lər  dən irə  li gə  lən öh  də  lik  lə  rə xə  ləl gə  tir  mir. 

2 Bu Kon  ven  si  ya  nın Tə  rəfl  ə  ri onun müd  dəala  rı  nı ta  mam  la  maq və 
ya güc  lən  dir  mək, ya  xud Kon  ven  si  ya  da təs  bit olun  muş prin  sip  lə  rin 
tət  bi  qi  ni asan  laş  dır  maq məq  sə  di ilə bu Kon  ven  si  ya  da öz ək  si  ni 
tap  mış mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı bir-bi  ri ilə iki  tə  rəfl  i və ya çox  tə  rəfl  i sa  ziş  lər 
bağ  la  ya bi  lər  lər. 

XI Fə  sil – Kon  ven  si  ya  ya dü  zə  liş  lər 
Mad  də 72 – Dü  zə  liş  lər 

1 Bu Kon  ven  si  ya  ya dü  zə  liş edil  mə  si ilə bağ  lı edil  miş hər han  sı tək  lif 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə təq  dim edi  lir və onun tə  rə  fin  dən 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  na üzv olan döv  lət  lə  rə, Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  mış 
hər bir döv  lə  tə, Kon  ven  si  ya  nın bü  tün Tə  rəfl  ə  ri  nə, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı-
 na, 75-ci mad  də  yə uy  ğun ola  raq bu Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  ma  ğa 
də  vət edil  miş hər bir döv  lə  tə və 76-cı mad  də  yə əsa  sən bu Kon -
ven  si  ya  ya qo  şul  ma  ğa də  vət edil  miş hər bir döv  lə  tə gön  də  ri  lir. 

2 Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Na  zir  lər Ko  mi  tə  si tək  lif olu  nan dü  zə  li  şi nə  zər  dən 
ke  çir  dik  dən və Kon  ven  si  ya  nın Av  ro  pa Şu  ra  sı  na üzv ol  ma  yan Tə  rəf -
lə  ri ilə məs  lə  hət  ləş  dik  dən son  ra Av  ro  pa Şu  ra  sı Ni  zam  na  mə  si  nin 20-ci 
mad  də  si  nin d bən  din  də nə  zər  də tu  tul  muş çox  luq tə  rə  fin  dən dü  zə  li  şi 
qə  bul edə bi  lər. 

3 Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti tə  rə  fin  dən 2-ci bən  də uy  ğun ola  raq qə  bul edil -
miş hər han  sı dü  zə  li  şin mət  ni qə  bul edil  mək üçün Tə  rəfl  ə  rə 
gön  də  ri  lir. 

4 2-ci bən  də uy  ğun ola  raq qə  bul edil  miş hər han  sı dü  zə  liş bü  tün Tə  rəf -
lə  rin dü  zə  li  şi qə  bul et  dik  lə  ri  ni Baş Ka  tib  li  yə bil  dir  di  yi ta  rix  dən son  ra bir 
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ay  lıq müd  də  tin bit  mə  si  nin ar  dın  dan gə  lən ayın ilk gü  nün  də qüv  və  yə 
mi  nir. 

XII Fə  sil – Ye  kun müd  dəalar 
Mad  də 73 – Bu Kon  ven  si  ya  nın tə  si  ri 

Bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın və məişət 
zo  ra  kı  lı  ğı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və on  lar  la mü  ba  ri  zə sa  hə  sin  də in -
san  la  ra da  ha əl  ve  riş  li hü  quq  lar ve  rən və ya ve  rə  cək ar  tıq qüv  və  də 
olan və ya qüv  və  yə mi  nə bi  lən mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik nor  ma  la  rı  na və 
məc  bu  ri qüv  və  yə ma  lik bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  rin müd  dəala  rı  na xə  ləl 
gə  tir  mir. 

Mad  də 74 – Mü  ba  hi  sə  lə  rin həl  li 

1 Tə  rəfl  ər bu Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  nın tət  bi  qi və ya təf  si  ri ilə 
bağ  lı or  ta  ya çı  xa bi  lən hər han  sı mü  ba  hi  sə  ni ilk ön  cə da  nı  şıq  lar, 
ba  rış  dır  ma, ar  bit  raj və ya on  la  rın qar  şı  lıq  lı ra  zı  lıq əsa  sın  da qə  bul 
et  dik  lə  ri hər han  sı di  gər dinc ni  za  ma  sal  ma yo  lu ilə həll et  mə  yə 
ça  lış  ma  lı  dır  lar. 

2 Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti Tə  rəfl  ə  rin də ra  zı  lı  ğı ilə mü  ba -
hi  sə  li mə  sə  lə  lər  də on  la  rın is  ti  fa  də edə bi  lə  cə  yi həll pro  se  dur  la  rı  nı 
müəy  yən edə bi  lər. 

Mad  də 75 – İm  za  la  ma və qüv  və  yə min  mə 

1 Bu Kon  ven  si  ya Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın üzv döv  lət  lə  ri, onun ha  zır  lan -
ma  sın  da iş  ti  rak et  miş üzv ol  ma  yan döv  lət  lər və Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
tə  rə  fin  dən im  za  lan  maq üçün açıq  dır. 

2 Bu Kon  ven  si  ya təs  diq edil  mə  li , qə  bul olun  ma  lı və ya bə  yə  nil  mə -
li  dir. Təs  diq, qə  bul və ya bə  yə  nil  mə sə  nəd  lə  ri Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
Baş ka  ti  bi  nə sax  lan  ma  ğa ve  ri  lir. 

3 Bu Kon  ven  si  ya Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın ən az 8 üz  vü da  xil ol  maq  la 
10 im  za  la  yan tə  rə  fin 2-ci bən  din müd  dəala  rı  na uy  ğun ola  raq 
Kon  ven  si  ya  nın məc  bu  ri  li  yi  nə ra  zı  lıq ver  mə  sin  dən son  ra üç ay  lıq 
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müd  də  tin bit  mə  si  nin ar  dın  dan gə  lən ayın bi  rin  ci gü  nü qüv  və  yə 
mi  nir. 

4 1-ci bənd  də nə  zər  də tu  tu  lan və Kon  ven  si  ya  nın məc  bu  ri  li  yi  nə 
son  ra  dan ra  zı  lıq ve  rən hər han  sı döv  lət və ya Av  ro  pa Bir  li  yi 
ba  rə  sin  də  Kon  ven  si  ya təs  diq, qə  bul və ya bə  yə  nil  mə sə  nə  di  nin 
sax  lan  ma  ğa ve  ril  di  yi ta  rix  dən son  ra üç ay  lıq müd  də  tin bit  mə  si  nin 
ar  dın  dan gə  lən ayın bi  rin  ci gü  nü qüv  və  yə mi  nir. 

Mad  də 76 – Kon  ven  si  ya  ya qo  şul  ma 

1 Bu Kon  ven  si  ya qüv  və  yə min  dik  dən son  ra Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
Na  zir  lər Ko  mi  tə  si Kon  ven  si  ya  nın Tə  rəfl  ə  ri ilə məs  lə  hət  ləş  dik -
dən və on  la  rın yek  dil ra  zı  lı  ğı  nı al  dıq  dan son  ra Kon  ven  si  ya  nın 
ha  zır  lan  ma  sın  da iş  ti  rak et  mə  miş Av  ro  pa Şu  ra  sı  na üzv ol  ma  yan 
döv  lət  lə  ri Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Ni  zam  na  mə  si  nin 20-ci mad  də  si  nin 
d bən  din  də nə  zər  də tu  tu  lan çox  lu  ğun qə  bul et  di  yi qə  rar və Tə -
rəfl  ə  rin Na  zir  lər Ko  mi  tə  sin  də təm  sil olun  maq sə  la  hiy  yə  ti ve  ril  miş 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin yek  dil ra  zı  lı  ğı ilə bu Kon  ven  si  ya  ya qo  şul  ma  ğa 
də  vət edə bi  lər. 

2 Hər han  sı qo  şu  lan döv  lət ba  rə  sin  də Kon  ven  si  ya qo  şul  ma sə  nə  di -
nin Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə təq  dim edil  di  yi ta  rix  dən son  ra 
üç ay  lıq müd  də  tin bit  mə  si  nin ar  dın  dan gə  lən ayın bi  rin  ci gü  nü 
qüv  və  yə mi  nir. 

Mad  də 77 – Tət  biq olu  nan əra  zi 

1 Hər han  sı bir döv  lət və ya Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Kon  ven  si  ya  nın im  za  lan -
dı  ğı və ya təs  diq, qə  bul, bə  yə  nil  mə və ya qo  şul  ma sə  nəd  lə  ri  nin 
sax  lan  ma  ğa ve  ril  di  yi za  man Kon  ven  si  ya  nın şa  mil olu  na  ca  ğı əra  zi 
və ya əra  zi  lə  ri müəy  yən  ləş  di  rə bi  lər. 

2 Hər bir Tə  rəf son  ra  dan is  tə  ni  lən vaxt Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka -
ti  bi  nə ün  van  lan  mış bə  ya  nat  la bu Kon  ven  si  ya  nın tət  biq sa  hə  si-
 nə bə  ya  nat  da qeyd edi  lən və bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  ri  nə gö  rə 
mə  su  liy  yət da  şı  dı  ğı, ya  xud adın  dan öh  də  lik ver  mə sə  la  hiy  yə  ti -
nin tə  min olun  du  ğu di  gər əra  zi  lə  ri da  xil edə bi  lər. Bu cür əra  zi 



93

ba  rə  sin  də Kon  ven  si  ya be  lə bə  ya  na  tın Baş ka  tib tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  di  yi ta  rix  dən son  ra üç ay  lıq müd  də  tin bit  mə  si  nin ar  dın  dan 
gə  lən ayın bi  rin  ci gü  nü qüv  və  yə mi  nir. 

3 Əv  vəl  ki iki bən  də əsa  sən, qeyd edil  miş əra  zi ilə bağ  lı ve  ril  miş 
hər han  sı bə  ya  nat Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə ün  van  lan  mış 
bil  di  riş  lə ge  ri gö  tü  rü  lə bi  lər. Ge  ri gö  tü  rül  mə bu cür bil  di  ri  şin Baş 
ka  tib tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di  yi ta  rix  dən son  ra üç ay  lıq müd  də  tin 
bit  mə  si  nin ar  dın  dan gə  lən ayın bi  rin  ci gü  nü qa  nu  ni qüv  və  yə mi  nir. 

Mad  də 78 – Qeyd-şərt  lər

1 Bu Kon  ven  si  ya  nın hər han  sı müd  dəası ilə bağ  lı 2 və 3-cü bənd -
lər  də nə  zər  də tu  tu  lan hal  lar is  tis  na ol  maq  la heç bir qeyd-şərt irə  li 
sü  rü  lə bil  məz. 

2 Hər han  sı döv  lət və ya Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Kon  ven  si  ya  nın im  za  lan  dı  ğı və 
ya təs  diq, qə  bul, bə  yə  nil  mə və ya qo  şul  ma sə  nəd  lə  ri  nin sax  lan  ma  ğa 
ve  ril  di  yi vaxt Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə ün  van  lan  mış bə  ya  nat  la 
aşa  ğı  da ve  ril  miş müd  dəala  rı an  caq xü  su  si hal  lar  da və ya və  ziy  yət -
lər  də tət  biq et  mə  mək və ya et  mək hü  qu  qu  nu özün  də sax  la  dı  ğı  nı 
bə  yan edə bi  lər: 

 –  30-cu mad  də  nin 2-ci bən  di; 

 –  44-cü mad  də  nin 1-ci bən  di  nin e ya  rım  bən  di, 3-cü və 4-cü 
bənd  lə  ri; 

 –  Yün  gül ci  na  yət əməl  lə  ri ilə bağ  lı 35-ci mad  də  yə dair 55-ci 
mad  də  nin 1-ci bən  di;

 –  37, 38 və 39-cu mad  də  lə  rə dair 58-ci  mad  də; 

 –  59-cu mad  də. 

3 Hər han  sı döv  lət və ya Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Kon  ven  si  ya  nın im  za  lan -
dı  ğı və ya təs  diq, qə  bul, bə  yə  nil  mə və ya qo  şul  ma sə  nəd  lə  ri  nin 
sax  lan  ma  ğa ve  ril  di  yi vaxt Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş Ka  ti  bi  nə ün -
van  lan  mış bə  ya  nat  la 33 və 34-cü mad  də  lər  də nə  zər  də tu  tul  muş 
əməl  lə  rə gö  rə ci  na  yət sank  si  ya  la  rı  nın əvə  zi  nə qey  ri-ci  na  yət 
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sank  si  ya  la  rı tə  min et  mək hü  qu  qu  nu özün  də sax  la  dı  ğı  nı bə  yan 
edə bi  lər. 

4 Hər han  sı bir Tə  rəf Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş Ka  ti  bi  nə ün  van  la  dı  ğı 
bə  ya  nat  la qeyd-şər  ti ta  ma  mi  lə və ya qis  mən ge  ri gö  tü  rə bi  lər. 
Bu bə  ya  nat Baş Ka  tib tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di  yi ta  rix  dən eti  ba  rən 
qüv  və  yə mi  nir. 

Mad  də 79 – Qeyd-şərt  lə  rin eti  bar  lı  lı  ğı və on  la  ra ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı 

1 78-ci mad  də  nin 2 və 3-cü bənd  lə  rin  də nə  zər  də tu  tu  lan qeyd-şərt -
lər bu Kon  ven  si  ya  nın mü  va  fiq Tə  rə  fi ba  rə  sin  də qüv  və  yə min  di  yi 
gün  dən eti  ba  rən beş il müd  də  ti  nə eti  bar  lı  dır. La  kin bu cür qeyd-
şərt  lər ey  ni müd  dət üçün ye  ni  lə  nə bi  lər. 

2 Qeyd-şər  tin eti  bar  lı  lıq müd  də  ti  nin bit  mə  sin  dən on sək  kiz ay əv  vəl 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Baş Ka  tib  li  yi mü  va  fiq Tə  rə  fə eti  bar  lı  lı  ğın bit  mə  si 
haq  qın  da bil  di  riş ün  van  la  yır. Eti  bar  lı  lıq müd  də  ti  nin bit  mə  sin  dən 
əv  vəl üç ay  dan gec ol  ma  ya  raq Tə  rəf Baş ka  ti  bə qeyd-şər  ti  ni 
sax  la  dı  ğı, ona dü  zə  liş et  di  yi və ya onu ləğv et  di  yi ba  rə  də bil  di  riş 
ve  rir. Mü  va  fiq Tə  rəf bil  di  riş təq  dim et  məz  sə, Baş Ka  tib hə  min 
Tə  rə  fi qeyd-şər  tin av  to  ma  tik ola  raq al  tı ay müd  də  ti  nə uza  dıl  dı  ğı 
haq  qın  da mə  lu  mat  lan  dı  rır. Mü  va  fiq Tə  rə  fin müd  də  tin bit  mə  sin -
dən əv  vəl qeyd-şər  ti  ni sax  la  dı  ğı  nı və ya ona dü  zə  liş et  di  yi  ni 
bil  dir  mə  mə  si qeyd-şər  tin bit  mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nir. 

3 Əgər hər han  sı bir Tə  rəf 78-ci mad  də  nin 2-ci və 3-cü bənd  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq qeyd-şərt irə  li sü  rür  sə, onun ye  ni  lən  mə  sin  dən əv -
vəl və ya tə  ləb əsa  sın  da GRE  VİO-ya bu qə  ra  rı  nı əsas  lan  dı  ra  caq 
iza  hat ver  mə  li  dir. 

Mad  də 80 – De  non  sa  si  ya 

1 Hər bir tə  rəf is  tə  ni  lən vaxt Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi  nə bil  di  riş 
ün  van  la  maq  la bu Kon  ven  si  ya  nı de  non  sa  si  ya edə bi  lər. 

2 Be  lə de  non  sa  si  ya Baş ka  ti  bin bil  di  ri  şi qə  bul et  di  yi ta  rix  dən ke  çən 
üç ay müd  də  tin  dən son  ra  kı ayın bi  rin  ci gü  nü qüv  və  yə mi  nir. 
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Mad  də 81 – Bil  di  riş 

Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi Av  ro  pa Şu  ra  sı  na üzv döv  lət  lə  rə, Kon  ven -
si  ya  nın iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sın  da iş  ti  rak et  miş üzv ol  ma  yan döv  lət  lə  rə, 
Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  mış bü  tün döv  lət  lə  rə, bü  tün Tə  rəfl  ə  rə, Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı  na və bu Kon  ven  si  ya  ya qo  şul  ma  ğa də  vət edil  miş bü  tün döv -
lət  lə  rə aşa  ğı  da  kı  lar ba  rə  də mə  lu  mat ver  mə  li  dir: 

 a  hər bir im  za; 

 b  təs  diq, qə  bul, bə  yə  nil  mə və ya qo  şul  ma sə  nə  di  nin sax  lan -
ma  ğa ve  ril  mə  si; 

 c  75 və 76-cı mad  də  lə  rə uy  ğun ola  raq bu Kon  ven  si  ya  nın bü -
tün qüv  və  yə min  mə ta  rix  lə  ri;

 d  72-ci mad  də  yə əsa  sən qə  bul edil  miş bü  tün dü  zə  liş  lər və 
on  la  rın qüv  və  yə min  mə ta  rix  lə  ri; 

 e  78-ci mad  də  yə uy  ğun ve  ril  miş hər han  sı bir qeyd-şərt və ya 
qeyd-şər  tin ge  ri gö  tü  rül  mə  si; 

 f  80-ci mad  də  nin müd  dəala  rı  na mü  va  fiq ola  raq edil  miş hər 
bir de  non  sa  si  ya; 

 g  bu Kon  ven  si  ya ilə əla  qə  dar hər han  sı bir akt, bil  di  riş və ya 
mə  lu  mat. 

Bu  nun təs  di  qi ola  raq mü  va  fiq qay  da  da sə  la  hiy  yət ve  ril  miş aşa  ğı  da 
im  za edən  lər bu Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  mış  lar.

[2011-ci ilin] may ayı  nın [11-ci] gü  nü [İs  tan  bul] şə  hə  rin  də hər iki mətn 
bə  ra  bər auten  tik ol  maq  la in  gi  lis və fran  sız dil  lə  rin  də, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
ar  xi  vin  də sax  la  na  caq bir nüs  xə  də tər  tib edil  miş  dir. Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
Baş Ka  ti  bi mət  nin təs  diq edil  miş su  rət  lə  ri  ni Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın üzv 
döv  lət  lə  ri  nə, bu Kon  ven  si  ya  nın ha  zır  lan  ma  sın  da iş  ti  rak edən üzv 
ol  ma  yan döv  lət  lə  rə, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na və Kon  ven  si  ya  ya qo  şul  ma  ğa 
də  vət edil  miş hər bir döv  lə  tə gön  də  rir.
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Əla  və – İm  ti  yaz  lar və si  ya  si to  xu  nul  maz  lıq  
(Mad  də 66) 

1 Bu əla  və Kon  ven  si  ya  nın 66-cı mad  də  sin  də nə  zər  də tu  tu  lan 
GRE  VİO-nun üzv  lə  ri  nə, ha  be  lə öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri  nə şa  mil edi  lir. Bu əla  və  nin məq  səd  lə  ri 
üçün “öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri” 
de  dik  də öl  kə  lə  rə sə  fər  lər za  ma  nı GRE  VİO-nu mü  şa  yiət edən, 
üçün Kon  ven  si  ya  nın 68-ci mad  də  si  nin 9-cu bən  din  də nə  zər  də 
tu  tu  lan müs  tə  qil mil  li eks  pert  lər və mü  tə  xəs  sis  lər, ha  be  lə Av  ro  pa 
Şu  ra  sı  nın əmək  daş  la  rı və Av  ro  pa Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən işə gö  tü  rül -
müş tər  cü  mə  çi  lər ba  şa dü  şü  lür. 

2 GRE  VİO-nun üzv  lə  ri və öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he  yət -
lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri öl  kə  lə  rə sə  fər  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı və hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si, elə  cə də sə  fər  dən son  ra sə  fər  lə əla  qə  dar son  ra  kı 
fəaliy  yət  lə bağ  lı və  zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rər  kən və bu və  zi  fə  lə  rin 
ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si üçün sə  ya  hət edər  kən aşa  ğı  da  kı im  ti  yaz  lar  dan 
və im  mu  ni  tet  lər  dən is  ti  fa  də edir  lər: 

 a  həbs  dən və ya tu  tul  ma  dan və şəx  si yü  kün mü  sa  di  rə  sin  dən 
im  mu  ni  tet və və  zi  fə sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çi  rər  kən de  yi -
lən və ya ya  zı  lan söz  lə  rə və edi  lən bü  tün hə  rə  kət  lə  rə gö  rə 
bü  tün növ hü  qu  qi pro  ses  lər  dən im  mu  ni  tet; 

 b  ya  şa  dıq  la  rı və və  zi  fə sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni ic  ra et  dik  lə  ri öl  kə  ni 
sər  bəst şə  kil  də tərk et  mək və öl  kə  yə qa  yıt  maq azad  lı  ğı  na 
qo  yu  lan məh  du  diy  yət  lər  dən, və  zi  fə sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ic  ra  sı 
üçün sə  fər et  dik  lə  ri və ya tran  zit ola  raq keç  dik  lə  ri öl  kə  də 
əc  nə  bi ki  mi qey  diy  ya  ta alın  maq  dan azad edil  mə. 

3 Və  zi  fə sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ic  ra  sı məq  sə  di  lə edi  lən sə  fər  lər za  ma  nı 
GRE  VİO-nun üzv  lə  ri  nə və öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he -
yət  lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri  nə göm  rük və mü  ba  di  lə yox  la  ma  la  rın  da 
mü  vəq  qə  ti rəs  mi sə  fər  də olan xa  ri  ci döv  lət nü  ma  yən  də  lə  ri üçün 
ya  ra  dı  lan ey  ni im  kan  lar ya  ra  dı  lır. 
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4 GRE  VİO-nun üzv  lə  ri və öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he  yət -
lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən apa  rı  lan, Kon  ven  si  ya  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si ilə bağ  lı sə  nəd  lər GRE  VİO-nun 
fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar ol  du  ğu həd  də to  xu  nul  maz  dır. GRE  VİO-nun 
rəs  mi ya  zış  ma  la  rı və ya GRE  VİO üzv  lə  ri  nin və öl  kə  lə  rə sə  fər 
edən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin di  gər üzv  lə  ri  nin rəs  mi mə  lu  mat  la  rı 
yu  ba  dı  la bil  məz və on  la  ra sen  zu  ra tət  biq edi  lə bil  məz. 

5 GRE  VİO üzv  lə  ri və öl  kə  lə  rə sə  fər edən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
di  gər üzv  lə  ri üçün və  zi  fə  lə  ri  nin ic  ra  sı za  ma  nı söz azad  lı  ğı və 
tam müs  tə  qil  lik tə  min et  mək üçün hə  min şəxs  lə  rin ar  tıq bu cür 
və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mədk  lə  ri  nə bax  ma  ya  raq, və  zi  fə  lə  ri  nin ic  ra  sı 
za  ma  nı söy  lə  dik  lə  ri və yaz  dıq  la  rı söz  lə  rə və et  dik  lə  ri hə  rə  kət  lə  rə 
gö  rə hü  qu  qi pro  ses  lər  dən im  mu  ni  te  ti sax  la  nı  lır. 

6 İm  tiy  za  lar və im  mu  ni  tet  lər bu Əla  və  nin 1-ci bən  din  də nə  zə  rəd 
tu  tu  lan şəxs  lə  rə şəx  si fay  da üçün de  yil, GRE  VİO-nun ma  raq  la  rı 
na  mi  nə on  la  rın və  zi  fə  lə  ri  nin müs  tə  qil şə  kil  də ic  ra  sı  nı tə  min et  mək 
məq  sə  di  lə ve  ri  lir. Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi bu Əla  və  nin 1-ci 
bən  din  də nə  zər  də tu  tu  lan şəxs  lə  rin im  mu  ni  te  ti  nin əda  lət mü -
ha  ki  mə  si  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə ma  ne ola  ca  ğı və im  mu  ni  te  tin 
GRE  VİO-nun ma  raq  la  rı  na xə  ləl gə  tir  mə  dən ləğv edi  lə bil  mə  si 
ba  rə  də fik  rə gə  lər  sə, o, hə  min im  mu  ni  te  ti ləğv edir.

Attention, les annexes sui-
vantes ont été traitées indé-
pendamment: bloc et texte 
non chaînés
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Əlavə II

Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı Parlament 
Assambleyasının qətnamələri və tövsiyələrinin 
siyahısı (2000-2014)

 X Qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması üçün zorakılığı 
törədənlərə diqqət ayırma haqqında Qətnamə № 2027 (2014) 

 X Avropada fahişəlik, insan alveri və müasir quldarlıq haqqında 
Qətnamə № 1983 (2014) 

 X Təcavüz məqsədilə təqib haqqında Qətnamə № 1962 (2013)
 X Avropa Şurasının Qadınlara qarşı zorakılığın və məişət 

zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında 
Konvensiyanın Təşviqi haqqında Qətnamə № 1861 (2012) 

 X Psixoloji zorakılıq haqqında Qətnamə № 1852 (2011)
 X Məişət zorakılığı qurbanları üçün müdafiə əmrləri haqqında 

Qətnamə № 1853 (2011)
 X Qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının qarşısının 

alınması və ona qarşı mübarizə haqqında Konvensiya lahiyəsinə 
dair rəy № 280 (2011)

 X Gender əsaslı sığınacaq tələbləri üzrə Qətnamə № 1765 və 
Tövsiyə 1940 (2010)

 X Məişət zorakılığının şahidi olmuş uşaqlar haqqında Qətnamə 
№ 1714 və Tövsiyə № 1905 (2010)

 X Məişət zorakılığı riski altında olan miqrant qadınlar haqqında 
Qətnamə № 1697 və Tövsiyə № 1891 (2009)
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 X Evlilik daxili zorlama da daxil olmaqla qadınların zorlanması 
haqqında Qətnamə № 1691 və Tövsiyə № 1887 (2009)

 X “Namus cinayətləri” adlanan cinayətlərlə təcili mübarizə ehtiyacı 
haqqında Qətnamə № 1681 və Tövsiyə № 1881 (2009)

 X Silahlı münaqişələr zamanı qadınlara qarşı cinsi zorakılıq 
haqqında Qətnamə № 1670 və Tövsiyə № 1873 (2009)

 X Qadınların və gənc qızların qaçırılması da daxil olmaqla gender 
əsaslı insan hüquqlarının pozulması ilə mübarizə fəaliyyəti 
haqqında Qətnamə № 1662 və Tövsiyə № 1868 (2009)

 X Qadınların və gənc qızların qəsdən öldürülməsi haqqında 
Qətnamə № 1654 və Tövsiyə № 1861 (2009)

 X Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə haqqında: Avropa Şurası 
Konvensiyasına doğru Qətnaməsi № 1635 və Tövsiyə № 1847 
(2008)

 X Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı ilə mübarizədə 
birləşmiş parlamentlər: kampaniyanın aralıq qiymətləndirilməsi 
haqqında Qətnamə № 1582 və Tövsiyə № 1817 (2007) 

 X “Zorlama narkotikləri” ilə əlaqəli cinsi hücumlar haqqında Tövsiyə 
№ 1777 (2007)

 X Qadınlara qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizədə birləşmiş 
parlamentlər haqqında Qətnamə № 1512 və Tövsiyə № 1759 
(2006)

 X Məcburi evliliklər və uşaq evlilikləri haqqında Tövsiyə № 1723 
(2005)

 X Avropada qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə kampaniyası 
haqqında Tövsiyə № 1681 (2004)

 X “Namus cinayətləri” adlanan cinayətlər haqqında Qətnamə 
№ 1327 (2003)

 X Qadınlara qarşı məişət zorakılığı haqqında Tövsiyə № 1582 
(2002)

 X Qadın sünnəti haqqında Qətnamə № 1247 (2001)
 X Avropada qadınlara qarşı zorakılıq haqqında Tövsiyə № 1450 

(2000)
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Əlavə III

Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququ siyahısı

Məişət zorakılığı
 X Vasievska Polşaya qarşı, 2 dekabr 2014 (şikayətin qəbul edilməsi 

qərarı)
 X Rumor İtaliyaya qarşı, 27 may 2014
 X Eremiya və başqaları Moldova Respublikasına qarşı, 

28 may 2013
 X D.P. Litvaya qarşı, 22 oktyabr 2013
 X Valiuliene Litvaya qarşı, 26 mart 2013
 X E.M. Rumıniyaya qarşı, 30 oktyabr 2012
 X İren Vilson Birləşmiş Krallığa qarşı, 23 oktyabr 2012
 X Koval Polşaya qarşı, 18 sentyabr 2012
 X Kaluça Macarıstana qarşı, 24 aprel 2012
 X Y.C. Birləşmiş Krallığa qarşı, 13 mart 2012
 X Hacduova Slovakiyaya qarşı, 30 noyabr 2010
 X A. Xorvatiyaya qarşı, 14 oktyabr 2010
 X N. İsveçə qarşı, 20 iyul 2010
 X E.S. və başqaları Slovakiyaya qarşı, 15 sentyabr 2009
 X Opuz Türkiyəyə qarşı, 2 iyun 2009
 X Branko Tomaşiç və başqaları Xorvatiyaya qarşı, 15 yanvar 2009
 X Bevakkua və S. Bolqarıstana qarşı, 12 iyun 2008
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 X Kontrova Slovakiyaya qarşı, 31 may 2007

Həbsdə işgəncə
 X Yunke Türkiyəyə qarşı, 22 iyul 2003

Polis zorakılığı
 X İzci Türkiyəyə qarşı, 23 iyul 2013
 X B.S. İspaniyaya qarşı, 24 iyul 2012
 X Yazgül Yilmaz Türkiyəyə qarşı, 1 fevral 2011
 X Maslova və Nalbandov Rusyaya qarşı, 24 yanvar 2008
 X Y.F. Türkiyəyə qarşı, 22 iyul 2003
 X Aydın Türkiyəyə qarşı, 25 sentyabr 1997

Zorlama və cinsi sui-istifadə
 X S.Z. Bolqarıstana qarşı, 3 mart 2015
 X M.A. Sloveniyaya qarşı və N.D. Sloveniyaya qarşı, 15 yanvar 2015
 X O’Kife İrlandiyaya qarşı, 28 yanvar 2014
 X V. Sloveniyaya qarşı, 23 yanvar 2014
 X P. və S. Polşaya qarşı, 30 oktyabr 2012
 X M. və başqaları İtaliya və Bolqarıstana qarşı, 31 iyul 2012
 X İ.Q. Moldova Respublikasına qarşı, 15 may 2012
 X P.M. Bolqarıstana qarşı, 24 yanvar 2012
 X Maslova və Nalbandov Rusyaya qarşı, 24 yanvar 2008
 X M.C. Bolqarıstana qarşı, 4 dekabr 2003
 X Aydın Türkiyəyə qarşı, 25 sentyabr 1997
 X X. və Y. Niderlanda qarşı, 26 mart 1985 

Ölkədən çıxarma zamanı işgəncə riskləri 
Qadın sünnəti

 X Omeredo Avstriyaya qarşı, 20 sentyabr 2011
 X İzevbexay İrlandiyaya qarşı, 17 may 2011
 X Kollins və Akazibie İsveçə qarşı, 8 mart 2007
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/Namus cinayəti
 X A.A. və başqaları İsveçə qarşı, 28 iyun 2012

/İnsan alveri və yenidən alver riskləri
 X O.Q.O. Birləşmiş Krallığa qarşı, 18 fevral 2014
 X F.A. Birləşmiş Krallığa qarşı, 10 sentyabr 2013
 X V.F. Fransaya qarşı, 29 noyabr 2011
 X L.R. Birləşmiş Krallığa qarşı, 14 iyun 2011

/Sosyal ayrı-seçkilik
 X N. İsveçə qarşı, 20 iyul 2010

İnsan alveri
 X Rantsev Kipr və Rusyaya qarşı, 7 yanvar 2010

Fərdi şəxslər tərəfindən zorakılıq 
 X Ebcin Türkiyəyə qarşı, 1 fevral 2011
 X Sandra Yankoviç Xorvatiyaya qarşı, 5 mart 2009

Mənbə: www.echr.coe.int
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Əlavə IV

Digər müvafiq beynəlxalq sənədlər və standartların 
siyahısı

 X Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Qadınların zorakılıqdan 
qorunması haqqında üzv dövlətlərə (2002)5 saylı Tövsiyəsi 

 X Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyası 
(CEDAW) və onun Fakültativ Protokolu

 X CEDAW Komitəsinin Qadınlara qarşı zorakılıq haqqında 19 saylı 
Ümumi Tövsiyəsi 

 X Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında 
Konvensiyası və onun Fakültativ Protokolları

 X Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması haqqında BMT 
Baş Assambleyasının Bəyannaməsi

 X Qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması, cəzalandırılması 
və aradan qaldırılması haqqında Amerika qitələrarası 
Konvensiyası (Belem do Para Konvensiyası)

 X Afrikadakı qadınların hüquqları haqqında İnsan və Xalq hüquqları 
üzrə Afrika Xartiyasının Protokolu (Maputo Protokolu) 





www.assembly.coe.int/stopviolence/
womenfreefromviolence@coe.int

İstanbul Konvensiyasını nə üçün dəstəkləmək lazımdır?

u  Siyasi mövqeyimizi nümayişi kimi aydın və qəti şəkildə qanunverici 
orqanın nümayəndələri olaraq qadınlara qarşı zorakılığın cinayət və 
insan hüquqları pozuntusu olduğunu hesab etdiyimizi, buna göz yum-
mağa, bəraət qazandırmağa və ya azaltmağa hazırlaşmadığımızı bil-
dirmək;

u  çünki, o, zorakılığa mədəniyyət, adət-ənənə, din və ya “namus” kimi 
anlayışların fonunda bəraət qazandırılmasını istisna edir;

u  çünki, o, qadına qarşı zorakılığı adiləşdirən gender stereotiplərini və 
münasibətin dəyişdirilməsini məqsədə çevirir;

u  çünki, o, əlaqələndirilmiş yanaşma, yəni önləyici tədbirlər, müdafiə, 
məhkəməyə cəlb olunma və vahid siyasətin bir araya gətirilməsinə 
əsaslandığı üçün qadınlara qarşı zorakılıq hallarının aradan qaldırıl-
masında səmərəli vasitə olacaqdır;

u  çünki, o, qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarını əhatə edir və 
məişət zorakılığının digər qurbanlarına - uşaqlara, kişilərə və yaşlılara 
şamil edilə bilər;

u  çünki, o, dövlətlərə daha qoruyucu standartlar təqdim və tətbiq et-
mək üçün şərait yaradaraq minimum standartlar müəyyənləşdirməyə 
çalışır;

u  çünki, onun icrası güclü və müstəqil mexanizm vasitəsilə monitorinq 
ediləcək;

u  çünki, səmərəli tətbiqi üçün əlavə təminat olaraq Konvensiya milli par-
lamentləri monitorinq prosesinə cəlb edir;

u  çünki, qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün güclü siyasi 
və hüquqi fəaliyyət lazımdır və hətta bunun zamanı artıq çoxdan keçib.

“Zorakılıqdan Azad Qadınlar”  
Parlament şəbəkəsinin üzvləri
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