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1. Avropa Şurası və Parlament  
 Assambleyası 

Av ro pa Şu ra sı qi təin ilk si ya si təş ki la tı  dır. 1949-cu il  də ya  ra  dıl  mış 
bu təş   ki   lat   da 800 mil   yon   dan çox av   ro   pa   lı   nı təm   sil edən 47 üzv 
döv   lət və beş mü   şa   hi   də   çi döv   lət (Ka   na   da, Mü   qəd   dəs Mə   qam 
(Va   ti   kan), Ya   pon   ya, Mek   si   ka və Ame   ri   ka Bir   ləş   miş Ştat   la   rı) var   dır. 

Təş  ki  la  tın əsas məq  səd  lə  ri aşa  ğı  da  kı  lar  dır:

 X   bü  tün üzv döv  lət  lər  də in  san hü  quq  la  rı, par  la  ment de  mok  ra -
ti  ya  sı və hü  qu  qun ali  li  yi  ni qo  ru  maq;

 X üzv döv  lət  lə  rin so  sial və hü  qu  qi təc  rü  bə  si  ni bir-bi  ri  nə uy  ğun -
laş  dır  maq üçün ümum  qi  tə mü  qa  vi  lə  lə  ri iş  lə  yib-ha  zır  la  maq;

 X Av  ro  pa kim  li  yi ba  rə  də mə  lu  mat  lı  lı  ğı və müx  tə  lif mə  də  niy  yət -
lə  ri bir ara  ya gə  ti  rən də  yər  lə  rin  pay  la  şıl  ma  sı əsa  sın  da qu  ru -
lan da  ha bö  yük vəh  də  ti ink  şaf et  dir  mək.

1990-cı ilin no  yabr ayın  dan baş  la  ya  raq 22 mər  kə  zi və şər  qi av -
ro  pa öl  kə  si  nin təş  ki  la  ta qo  şul  ma  sı Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın bü  töv  lük  də 
qi  tə  ni əha  tə edən təş  ki  lat sta  tu  su  na ma  lik ol  ma  sı  na sə  bəb ol -
muş  dur.  Hə  min vaxt  dan eti  ba  rən təş  ki  la  tın əsas işi da  ha bö -
yük Av  ro  pa  nın bü  tün de  mok  ra  tik qu  ru  luş  la  rı  na si  ya  si, hü  qu  qi 
və kons  ti  tu  sional is  la  hat  la  rın apa  rıl  ma  sı və möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, 
həm  çi  nin, in  san hü  quq  la  rı, mil  li de  mok  ra  ti  ya, təh  sil, mə  də  niy -
yət və ət  raf mü  hit ki  mi sa  hə  lər  də ya  rar  lı təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si -
nin asan  laş  dı  rıl  ma  sın  da yar  dım et  mək  məq  sə  di  lə bu qu  ru  luş  lar 
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üçün si  ya  si da  yaq və in  san hü  quq  la  rı  nın ke  şik  çi  si ki  mi fəaliy  yət 
gös  tər  mək ol  muş  dur. 

Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın daimi qə  rar  ga  hı Fran  sa  nın St  ras  burq şə  hə  rin  də 
yer  lə  şir. Təş  ki  la  tın ni  zam  na  mə  si  nə əsa  sən onun iki seç  ki  li or  qa  nı 
var  dır: üzv döv  lət  lə  rin xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  rin  dən iba  rət olan Na -
zir  lər Ko  mi  tə  si və 47 döv  lət par  la  men  ti  nin nü  ma  yən  də  lə  rin  dən 
iba  rət olan Par  la  ment As  samb  le  ya  sı (AŞ  PA). 

Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nı (http://as  sembly.
coe.int) for  ma  laş  dı  ran 636 ki  şi və qa  dın ak  tual möv  zu  la  rı və 
ümu  mi prob  lem  lə  ri mü  za  ki  rə et  mək, Av  ro  pa hö  ku  mət  lə  rin  dən 
fəaliy  yət gös  tər  mə  lə  ri  ni və gös  tər  dik  lə  ri fəaliy  yə  tə gö  rə he  sa  bat 
ver  çə  lə  ri  ni tə  ləb et  mək üçün il  də dörd də  fə bir ara  ya top  la  şır  lar. 
On  lar seç  dik  lə  ri is  tə  ni  lən möv  zu  da təm  sil et  dik  lə  ri 800 mil  yon 
av  ro  pa  lı  nın adın  dan da  nı  şır  lar və Av  ro  pa Şu  ra  sın  da Na  zir  lər Ko -
mi  tə  si tə  rə  fin  dən təm  sil edi  lən Av  ro  pa hö  ku  mət  lə  ri on  la  ra ca  vab 
ver  mə  yə məc  bur  dur  lar.  On  lar da  ha bö  yük Av  ro  pa  nın de  mok  ra -
tik vic  da  nı  dır  lar.
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2. Parlament Assambleyasının sabiq 
 sədri tərəfindən ön söz 

Hər bir uşaq, bü tün di gər in san lar ki mi, azad do ğu lan və bə ra bər 
lə ya qət və hü quq la ra ma lik olan şəxs dir. Bir ləş miş Mil lət lər Təş-
ki la tı nın uşaq hü quq la rı haq qın da Kon ven si ya sı bü tün uşaq la rın 
“cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li zo ra kı lıq hə rə kət lə ri nin bü tün 
for ma la rın dan” qo run ma sı hü qu qu nu təs diq et miş dir. Bu na bax-
ma ya raq, sta tis ti ka ya gö rə hər beş uşaq dan bi ri hə yat la rın da ən 
azı bir də fə cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qur-
ba nı olur: bu na müx tə lif də rə cə li cin si tə ca vüz, həm çi nin, uşaq 
por noq ra fi ya sı və fa hi şə li yi da xil dir. Bu rə qəm lər qor xu du cu dur 
və bi zim hər bi ri mi zi na ra hat et mə li dir. 

Uşaq la ra qar şı zo ra kı lı ğın is tə ni lən nö vü cə miy yə ti mi zin mə-
nə vi əsa sı nı sar sı dan və bə şə riy yə tin gə lə cə yi ni bir ba şa təh lü-
kə al tın da qo yan qə bu le dil məz ci na yət dir.  Uşaq la ra qar şı cin si 
zo ra kı lıq zo ra kı lı ğın ən pis nö vü dür və bi zim Av ro pa Şu ra sın da 
ke şi yin də dur du ğu muz əsas in san hü quq və azad lıq la rı nın ko -
bud şə  kil  də po  zul  ma  sı  dır. 

Zo  ra  kı  lı  ğın bu nö  vü cə  miy  yə  ti  mi  zin ən həs  sas qrup  la  rın  dan bi -
ri  nə - sə  si  ni du  yu  ra və özü  nü mü  da  fiə edə bil  mə  yən uşaq  la  ra 
qar  şı tə  ca  vü  zü təş  kil edir. Av  ro  pa Şu  ra  sı öl  kə  lə  rin  də uşaq  la  rın 
mə  ruz qal  dıq  la  rı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti  nin 
va  li  deyn  lər, qo  hum  lar, dost  lar, müəl  lim  lər və hi  ma  yə  çi  lər də da -
xil ol  maq  la uşaq  la  rın “eti  bar dairə  sin  də” olan şəxs  lər tə  rə  fin  dən 
tö  rə  dil  mə  si na  ra  ha  te  di  ci hal  dır. Bu  na gö  rə də, sek  sual xa  rak  ter  li 
hə  rə  kət  lə  rə mə  ruz qal  mış uşaq  lar adə  tən bu ci  na  yət  lər ba  rə  də 
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mə  lu  mat ver  mək  də və hət  ta, qo  run  maq hü  qu  qu  na ma  lik ol  duq -
la  rın ba  şa düş  mək  də be  lə çə  tin  lik çə  kir  lər. Bu, adə  tən, qur  ban -
la  rı ömür bo  yu sa  kit  cə əzab çək  mə  si  nə və ci  na  yə  ti ra  hat şə  kil  də 
tək  rar tö  rə  də bi  lən bir çox ci  na  yət  ka  rın əda  lət  dən ya  yın  ma  sı  na 
sə  bəb olur və bil  di  yi  miz ki  mi, uşaq  la  rın il  kin hə  yat təc  rü  bə  lə  ri 
on  la  rın son  ra  kı in  ki  şa  fı  na və nə  ha  yət  də, yet  kin şəxs ki  mi xoş  bəxt 
və fəal hə  yat ya  şa  maq qa  bi  liy  yə  ti  nə tə  sir edir. 

Bu çı  xıl  maz və  ziy  yə  ti dü  zəlt  mək və uşaq  la  rı  mı  zı cin  si zo  ra  kı  lıq -
dan qo  ru  maq özü  müz  dən ası  lı  dır. Qa  nun  ve  ri  ci  lik, in  zi  ba  ti və si -
ya  si sə  viy  yə  lər  də la  zı  mi ad  dım  lar atıl  ma  lı  dır. Uşaq  la  rı qo  ru  maq 
və qur  ban  la  ra yar  dım et  mək ki  mi ümu  mi məq  sə  də ef  fekt  li şə  kil -
də töh  fə ver  mə  yə qə  rar  lı olan  Av  ro  pa Şu  ra  sı im  za  lan  maq üçün 
2007-ci ilin iyul ayın  da açıl  mış Uşaq  la  rın cin  si is  tis  mar və sek  sual 
xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər  dən qo  run  ma  sı haq  qın  da Kon  ven  si  ya (Lan -
za  rot Kon  ven  si  ya  sı, CETS No. 201) ha  zır  la  mış  dır. 

Uşaq  la  rın mə  ruz qal  dıq  la  rı cin  si is  tis  mar və sek  sual xa  rak  ter  li hə -
rə  kət  lər əle  hi  nə mü  ba  ri  zə apar  maq üçün on beş il  dən çox bir 
müd  dət  də üzv döv  lət  lər ilə apa  rı  lan işə əsas  la  nan bu hər  tə  rəfl  i, 
hü  qu  qi öh  də  lik ya  ra  dan sə  nəd, cin  si is  tis  ma  rın ev  də və ya ailə  də 
tö  rə  dil  mə  si hal  la  rı da da  xil ol  maq  la, uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı  nın 
müx  tə  lif for  ma  la  rı  na qar  şı ci  na  yət qa  nun  ve  ri  ci  li  yi təd  bir  lə  ri  ni tə -
ləb edən ilk bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  dir. Bu ba  xım  dan kon  ven  si  ya 
Av  ro  pa qa  nun  ve  ri  ci  li  yin  də  ki boş  luq  la  rı dol  du  rur və mil  li qa  nun -
ve  ri  ci  lik  lə  rin ef  fekt  li şə  kil  də uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı üçün əla va  si  tə  dir. 
Uşaq  la  rın qo  run  ma  sı bu kon  ven  si  ya  nın ma  hiy  yə  ti  ni təş  kil edir: 
kon  ven  si  ya diq  qə  ti on  la  rın hü  quq  la  rı  na yö  nəl  dir, on  la  rın ri  fa  hı  nı 
tə  min edir, on  la  rın eh  ti  yac  la  rı  nı önə çı  xa  rır, on  la  rın ba  xış  la  rı  nı ifa -
də edir və on  la  rın ma  raq dairə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rir.   

Lan  za  rot Kon  ven  si  ya  sı 1 iyul 2010-cu il ta  ri  xin  də qüv  və  yə min -
miş  dir, la  kin bu kon  ven  si  ya  nın uşaq  la  rı  mı  zın ha  mı  sı  nı qo  ru  ma  sı 
üçün Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın bü  tün üzv  lə  ri kon  ven  si  ya  nı im  za  la  ma  lı, 
ra  ti  fi  ka  si  ya et  mə  li və tət  biq et  mə  li  dir  lər. Par  la  ment As  samb  le -
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ya  sı Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın uşaq  lar əley  hi  nə cin  si zo  ra  kı  lı  ğı da  yan -
dır  maq üçün 2010-cu ilin 29 və 30 no  yabr ta  rix  lə  rin  də Ro  ma  da 
baş  lat  dı  ğı “Beş  dən  bir” kam  pa  ni  ya  sı  nı tam şə  kil  də dəs  tək  lə  yir. 
Kam  pa  ni  ya  nın par  la  ment qa  na  dı  nın əsas işi mil  li par  la  ment  lə  ri  
kam  pa  ni  ya ilə əla  qə  lən  dir  mək və Lan  za  rot Kon  ven  si  ya  sı  nı təb  liğ 
et  mək  dir. 

Bu kam  pa  ni  ya  nın uğur  la nə  ti  cə  lən  mə  si üçün par  la  ment  lər tə  rə -
fin  dən fəaliy  yət gös  tə  ril  mə  si ol  duq  ca va  cib  dir. Mil  li par  la  ment  lər 
həm bey  nəl  xalq hü  qu  qi sə  nəd  lə  rin təb  li  ğin  də, həm də ge  niş ic -
ti  maiy  yə  tin mə  lu  mat  lı  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sın  da əsas iş  ti  rak  çı  lar  dan -
dır  lar.  Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın səd  ri  ola  raq mən, üzv döv -
lət  lə  rin par  la  ment  lə  ri  ni kam  pa  ni  ya  nı dəs  tək  lə  mə  yə ça  ğı  rı  ram. 
Kon  ven  si  ya  nın üzv döv  lət  lər tə  rə  fin  dən im  za  lan  ma  sı, ra  ti  fi  ka  si -
ya  sı və tət  bi  qi  nə yar  dım et  mək üçün heç kim  par  la  ment üzv  lə -
rin  dən da  ha yax  şı möv  qe  də de  yil. 

Bu ki  tab  ça , bi  zə par  la  ment üzv  lə  ri ola  raq kon  ven  si  ya  nı da  ha 
yax  şı an  la  maq və təb  liğ et  mək im  ka  nı ve  rən prak  tik va  si  tə  dir. Ki -
tab  ça kon  ven  si  ya  nın də  yə  ri  nin an  la  şıl  ma  sı üçün la  zı  mi va  si  tə  lə  ri 
tə  min edir və mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  rə  fin  dən əha  tə edil  mə  li olan 
həs  sas mə  sə  lə  lə  ri vur  ğu  la  yır. 

Uşaq  la  ra qar  şı cin  si zo  ra  kı  lıq ilə mü  ba  ri  zə apar  maq üçün ha  mı -
mız bir ara  ya gəl  mə  li  yik. Cə  miy  yə  ti  mi  zin gə  lə  cə  yi  ni qo  ru  maq və 
uşaq  la  ra qar  şı cin  si zo  ra  kı  lı  ğı ara  dan qal  dır  maq məq  sə  di ilə bü -
tün va  si  tə  lə  ri sə  fər  bər et  mək üçün ha  mı  mız bir  ləş  mə  li  yik.  Gə  lin 
uşaq  la  rı  mı  zın öz “eti  bar dairə  sin  də” xoş  bəxt və təh  lü  kə  siz bö  yü -
mə  si  ni və on  la  rın gə  lə  cək  də ye  tiş  kin in  san  lar ki  mi fəal və xoş -
bəxt hə  yat ya  şa  maq im  kan  la  rı  nı tə  min edək.

Ümid ed  rəm ki, bu ki  tab  ça öz uşaq  la  rı  nı  za kö  mək et  mək  də si  zə 
kö  mək edə  cək!
 Mevlüt Çavuşoğlu
 Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sabiq Sədri 
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3. Xülasə
“İçində saxladığın qəm-qüssə  
Dərdli ürəklə pıçıldaşar və  onu 
qubarlandırar” 

Uilyam Şekspir

Stolüstü kitaba giriş və onun məqsədləri 

Uşaq la rın mə ruz qal dıq la rı cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə-
rə kət lər son il lər ər zin də Av ro pa Şu ra sı və onun üzv döv lət lə ri nin 
si ya si gün də li yin də əsas yer tu tur. Sek sual xa rak ter li hə rə kət lər 
uşaq lar üçün bö yük iz ti rab mən bə yi dir. Bü tün ma raq lı tə rəfl ər 
bu na qar şı bu nun la ey ni qə tiy yət lə mü ba ri zə apar ma lı sek sual 
xa rak ter li hə rə kət lər və cin si is tis ma rın mü va fiq nö vün dən ası lı 
ola raq xü su si ad dım lar at ma lı dır lar. 

2005-ci ilin may ayın da Var şa va da ke çi ril miş 3-cü Zir və top lan-
tı sın da Av ro pa Şu ra sı nın döv lət və hö ku mət baş çı la rı xü su si ad-
dım lar at maq və la zım ol du ğu təq dir də hü qu qi sə nəd lər tər tib 
et mək lə uşaq la ra qar şı zo ra kı lı ğın bü tün for ma la rı nın və on la rın 
cin si is tis ma rı nın ara dan qal dı rıl ma sı ba rə də öh də lik gö tür müş-
lər.  Bu qə ra rın ic ra sı nı tə qib et mək məq sə di ilə,  2006-cı il də Na-
zir lər Ko mi tə si ye ni bey nəl xalq sə nə din tər tib edil mə si nə eh ti yac 
olub-ol ma dı ğı nı müəy yən et mək və eh ti yac ol du ğu təq dir də, 
hə min sə nə di tər tib et mək məq sə di lə Ci na yət prob lem lə ri üz rə 
Av ro pa ko mi tə si nə (CDPC) uşaq la rın cin si is tis mar dan qo run ma-
sı na dair möv cud bey nəl xalq sə nəd lə rin tət bi qi nin təh lil edil mə si 
və zi fə si ni hə va lə et miş dir.  

Uşaq la rın cin si is tis mar və cin si zo ra kı lıq dan qo run ma sı na dair 
bey nəl xalq sə viy yə də ən tək mil və əha tə li sə nəd üzv döv lət lər 
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ara sın da ge niş ra zı lıq əl də edil dik dən son ra 25 okt yabr 2007-ci 
il ta ri xin də Lan za rot da im za üçün açıl mış dır.  “Lan za rot Kon ven-
si ya sı” ad la nan  Av ro pa Şu ra sı nın uşaq la rın cin si is tis mar və cin-
si zo ra kı lıq dan qo run ma sı na dair Kon ven si ya sı (CETS No. 201) 
1 iyul 2010-cu il ta ri xin də qüv və yə min miş dir. Bu gü nə (de kabr 
2011) ki mi kon ven si ya üzv döv lət lər dən 15-i tə rə fin dən ra ti fi ka-
si ya edil miş və 28-i tə rə fin dən im za lan mış dır.

Kon ven si ya nın ori ji nal lı ğı və əla və də yə ri onun bir çox sa hə lə ri 
əha tə edən ya naş ma sın da dır. Kon ven si ya nın məq sə di uşaq la rın 
cin si is tis ma rı nın və uşaq la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin 
qar şı sı nı al maq, bu cür ci na yət lə rin qur ba nı ol muş uşaq la rı mü-
da fiə et mək və ci na yət kar la rı cə za lan dır maq dır. Sek sual xa rak ter li 
ci na yət lər əley hi nə mü ba ri zə nin müx tə lif as pekt lə ri ilə məş ğul ol-
du ğu və həm çi nin, öz öh də lik lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə sin də tə rəf-
lə rə kö mək et mək məq sə di lə nə za rət me xa niz mi təq dim et di yi 
üçün Kon ven si ya nı həm hər tə rəfl i, həm də qa baq la yı cı va si tə he-
sab et mək olar. Av ro pa Şu ra sı na üzv ol ma yan döv lət lər və Av ro pa 
İt ti fa qı da müəy yən şərt lər al tın da kon ven si ya ya qo şu la bi lər lər. 

Av ro pa par la ment üzv lə ri üçün nə zər də tu tul muş bu və sait 
uşaq la ra qar şı cin si zo ra kı lı ğın qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə Av-
ro pa Şu ra sı nın hə ya ta ke çir di yi  və öz lü yün də “Uşaq lar üçün və 
uşaq lar la bir lik də Av ro pa qur maq” proq ra mı nın bir qo lu olan 
kam pa ni ya nın par la ment qa na dı nın fəaliy yə ti nin bir his sə si ola-
raq ha zır lan mış dır. 2010-cu ilin no yabr ayın da Ro ma da baş la dıl-
mış bu kam pa ni ya nın əsas məq sə di uşaq la ra qar şı cin si zo ra kı lıq 
ilə mü ba ri zə apa rıl ma sı üçün Av ro pa Şu ra sı nın üzv döv lət lə ri nin 
ha mı sı tə rə fin dən, Lan za rot Kon ven si ya sı da da xil ol maq la, Av-
ro pa Şu ra sı nın sə nəd lə ri nin im za lan ma sı, ra ti fi ka si ya edil mə si və 
tət biq edil mə si nə nail ol maq dır.  Kam pa ni ya nın ikin ci məq sə di 
isə uşaq la rın eti bar dairə sin də ki cin si zo ra kı lı ğın də rə cə si ba rə-
də ge niş ic ti mai mə lu mat lı lı ğı ar tır maq, cin si zo ra kı lı ğın qar şı sı nı 
al maq və tö rə dil miş fakt lar ba rə də mə lu mat ver mə yin yol la rı nı 
ax tar maq dır. 
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Bu ki tab ilk ön cə par la ment üzv lə ri ara sın da cin si zo ra kı lı ğın - 
Av ro pa nın il lər ər zin də mü ba ri zə apar ma ğa ça lış dı ğı bə la nın - 
bü tün for ma la rı ba rə də mə lu mat lı lı ğı da ha da ar tır maq üçün 
tər tib edil miş dir. Bu ki tab ça nın məq sə di, həm çi nin,  bü tün üzv 
döv lət lə ri uşaq la ra qar şı cin si zo ra kı lıq ilə mü ba ri zə apar maq 
üçün Av ro pa Şu ra sı nın əsas sə nə di olan Lan za rot Kon ven si ya sı nı 
im za la ma ğa, ra ti fi ka si ya et mə yə və tət biq et mə yə sövq et mək-
dir. Bu məq səd lə, ki tab ça par la ment üzv lə ri ni öz par la ment lə rin-
də və öz mil li hö ku mət lə ri ilə iş apa rar kən is ti fa də edə bi lə cək-
lə ri prak tik və sait ilə tə min edir. Bu ye ni və ta ma mi lə in no va tiv 
sə nə di an la maq da və təb liğ et mək də on la ra yar dım çı ola caq bu 
və sait, həm çi nin, kon ven si ya nın şərt lə ri nin yer li qa nun ve ri ci li yə 
da xil edil mə si yol la rı na aid olan mi sal lar da gös tə rir. 

Qanunvericilik nümunələri-İlkin qeydlər

Lan za rot Kon ven si ya sı nın 4-cü mad də sin də bil di ri lir ki, “Uşaq-
la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət-
lə rin bü tün for ma la rı nın qar şı sı nı al maq və uşaq la rı qo ru maq 
üçün hər bir tə rəf la zı mi qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə-
ri gör mə li dir” və da ha son ra, hə ya ta ke çi ril mə li olan ən əsas 
təd bir lər mad də-mad də sa da la nır. La kin, kon ven si ya da bu 
təd bir lə rin qa nun ve ri ci li yin han sı nö vün də əks olun ma sı ba-
rə də heç bir mə lu mat yox dur. Bir çox hal da, kon ven si ya nın 
mad də lə ri üzv döv lət lə rin ci na yət hü qu qu na da xil edi lir.  Bu na 
bax ma ya raq, bə zi mad də lər, mə sə lən, uşaq və ya gənc lə rin 
qo run ma sı və ri fa hı, on lar üçün so sial xid mət lər və sair ki mi 
sa hə lər də di gər hü qu qi sə nəd lər yo lu ilə də tət biq edi lə bi lər. 
Bun dan əla və, uşaq la rın qo run maq hü qu qu bə zi döv lət lə rin 
kons ti tu si ya la rın da da öz ək si ni tap mış dır.  

Bu və sait də (qey ri-rəs mi tər cü mə də) təq dim edil miş mil li qa-
nun ve ri ci li yin mo del mi sal la rı, mü va fiq ola raq, qa nun ve ri ci li-
yin müx tə lif növ lə ri nə is ti nad edir lər. Bu mi sal lar dörd me ya ra 
əsa sən se çil miş dir:
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 X u şaq lar və ya az yaş lı la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə-
rə açıq is ti nad;

 X  sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin “tov la ma”  və ya bu cür hə-
rə kət lə ri əks et di rən şə kil lə rin  in ter net yo lu ilə ya yıl ma sı 
ki mi ye ni for ma la rı da da xil ol maq la, in no va tiv xa rak te ri;

 X  sö zü ge dən hə rə kət lə rə gö rə ci na yət mə su liy yə ti nin müəy-
yən edil mə sin dən əla və, sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı na cid di diq qət yö nəl dil mə si;

 X u şaq la rı və ye ni yet mə lə ri ci na yət hü qu qun dan kə nar da 
qo ru yan xü su si qa nun la rın möv cud lu ğu.

Bu ki tab da top lan mış ya zı la rın məq sə di, nə zə rə alın ma yan 
qa nun ve ri ci lik lə ri açıq şə kil də kə nar laş dır ma dan və ya tən-
qid et mə dən,  “müs bət təc rü bə”yə mi sal lar ver mək lə hə ya ta 
ke çi ri lə bi lə cək qa nu ni təd bir lə ri əya nı şə kil də izah et mək dir. 
Həm çi nin, bu nəş rin niy yə ti kon ven si ya ilə bağ lı Tə rəfl ər Ko-
mi tə si tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lə cək mo ni to rinq me xa niz mi 
çər çi və sin də mil li qa nun ve ri ci lik lə rin qiy mət lən di ril mə si ni nə-
zər də tut maq dan iba rət de yil dir.  

Ümumi məlumat

Uşaq la rın fi zi ki sağ lam lı ğı, psi xo lo ji in ki şa fı və psi xo lo ji-so sial ri fa-
hın da uzun müd dət li mən fi iz lər bu rax dı ğı üçün uşaq la rın cin si is-
tis ma rı və on la ra qar şı tö rə dil miş sek sual xa rak ter li hə rə kət lə ri uşaq 
hü quq la rı nın ən kəs kin şə kil də po zul ma sı he sab et mək olar.  Bu 
hə rə kət lə rin na dir hal da baş ver mə di yi ar tıq ha mı tə rə fin dən qə bul 
olu nur, be lə ki, beş uşaq dan bi ri hə yat la rın da ən azı bir də fə cin-
si zo ra kı lı ğın qur ba nı olur lar. La kin, müx tə lif mən bə lər dən - po lis, 
məh kə mə or qan la rı, sə hiy yə xid mət lə ri, qey ri-hö ku mət təş ki lat la-
rın dan (QHT-lər) əl də edi lən mə lu mat lar sa də cə ays ber qin gö rü-
nən tə rə fi dir. Yal nız na dir hal lar da sek sual xa rak ter li hə rə kət lər tö rə-
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dil di yi za man aş kar edi lir. Ümu miy yət lə, qur ban lar bun lar haq qın da 
ay lar və ya hət ta, il lər son ra da nı şır lar. Bu sir rin üs tü ümu miy yət lə 
nə vaxt sa açı lır sa, adə tən, bu yal nız uşaq yet kin lik ya şı na çat dıq dan 
son ra baş ve rir. Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın (ÜST) 2006-cı il də 
apar dı ğı araş dır ma ya əsa sən, 18 ya şın dan aşa ğı 150 mil yon qız və 
73 mil yon oğ lan cin si zor la ma ya və ya cin si zo ra kı lı ğın di gər for-
ma la rı na mə ruz qal mış dır  lar. Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki  la  tı  nın (BƏT) 
2000-ci il  də apar  dı  ğı he  sab  la  ma  ya gö  rə, təx  min 1.8 mil  yon uşaq 
fa  hi  şə  lik və por  noq  ra  fi  ya  da cin  si is  tis  ma  ra mə  ruz qa  lıb. UNİ  CEF-in 
sta  tis  ti  ka  sı  na gö  rə isə, dün  ya  da ən azı 2 mil  yon uşaq hər il seks sə -
na  ye  si  nin mən  gə  nə  si  nə dü  şür.

Bu möv  zu  nu araş  dı  ran təd  qi  qat  çı  lar he  sab edir  lər ki, sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lər de  dik  də, uşaq  lar və ya ye  ni  yet  mə  lə  rin  hər han -
sı bir şə  kil  də, on  la  rın an  la  ya bil  mə  dik  lə  ri, on  la  rın ya  şı və psi  xo  lo -
ji-cin  si in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə uy  ğun ol  ma  yan, on  la  rın zo  ra  kı  lıq yo  lu 
və ya şir  nik  lən  di  ri  ci va  si  tə  lər ilə cəlb edil  dik  lə  ri və ya ailə üzv  lə  ri  nin 
ro  lu ba  xı  mın  dan ic  ti  mai ta  bu  la  rı po  zan cin  si fəaliy  yət  də iş  ti  ra  kı 
nə  zər  də tu  tu  lur.1 Bey  nəl  xalq hü  qu  qi sə  nəd  lər  də “uşaq  la  ra qar  şı 
sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər” ter  mi  ni  ni fi  zi  ki əla  qə ilə nə  ti  cə  lə -
nən və ya nə  ti  cə  lən  mə  yən, in  sest, zor  la  ma, qar  şı  lıq  lı cin  si əla  qə  yə 
məc  bur et  mə, ero  tik öpüş  mə, fa  hi  şə  lik, por  noq  ra  fi  ya, ek  si  bi  si  yo -
nizm (cin  si or  qan  la  rı nü  ma  yiş et  dir  mək), por  noq  ra  fik ta  ma  şa  lar  da 
iş  ti  rak və cin  si məq  səd  lər ilə tə  qib et  mə ki  mi müx  tə  lif əməl  lər yo  lu 
ilə tö  rə  di  lən pis-rəf  ta  rı bil  di  rir.2  Bü  tün bu əməl  lər fi  zi  ki və psi  xo  lo  ji 
qəd  dar  lı  ğa sə  bəb ol  du  ğu üçün, bun  lar ci  na  yət an  la  yış  la  rın  da lə -
ya  qə  ti al  çal  dan tə  ca  vüz və ya zor  la  ma he  sab edi  lir  lər.  

Bir çox hal  da, cin  si zo  ra  kı  lıq ailə üz  vü, ya  xın qo  hum və ya uşa  ğın 
təh  sil mü  hi  tin  də olan hər han  sı bir şəxs ki  mi uşaq  la  ra ya  xın olan 

1. Bu mövzudakı ilk araşdırmalardan bəziləri  R. Krugman və D. P. Jones (Döyülmüş uşaqlar 
kitabında “Insest və seksual xarakterli hərəkətlərin digər formaları”, Çikaqo Universiteti, 
1980) və R. S. Kempe və C. H. Kempe (Müştərək sirr: Uşaq və yeniyetmələrə qarşı seksual 
xarakterli hərəkətlər. Nyu York, NY, W. H. Freeman and Co., 1984) olmuşlar.
2. Lanzarot Konvensiyası “tovlama” kimi tanınan bu yeni cinayət əməlini təqdim edir
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və on  la  rın eti  bar et  dik  lə  ri şəxs  lər tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lir. Sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin 80%-i bu kon  tekst  də baş ve  rir. Bu cür təc  rü -
bə  lə  ri söz ilə ifa  də et  mək uşaq  lar üçün çox çə  tin  dir. Cin  səl  lik və 
sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər ba  rə  də da  nış  maq həm şəx  sən uşaq -
lar  da, həm də on  la  rın ailə  lə  rin  də utanc his  si  ni ar  tı  rır. Adə  tən uşaq -
lar tə  ca  vüz  ka  rın psi  xo  lo  ji nə  za  rə  ti sə  bə  bi ilə və onun qi  sas ala  ca  ğı 
qor  xu  sun  dan hə  rə  kət  siz qa  lır və sa  kit  cə iz  ti  rab çə  kir  lər. Uşaq  lar bu 
cür hə  rə  kət  lə  ri tö  rə  dən şəxs ilə ya  xın mü  na  si  bət  də ol  duq  da və ya 
ya  şa  maq üçün on  lar  dan ası  lı və  ziy  yət  də ol  duq  da, bu hə  rə  kət  lə  ri 
if  şa et  mək uşaq  lar üçün xü  su  si  lə çə  tin olur. Bə  zən isə, qur  ban  lar 
bu əməl  lər ba  rə  də mə  lu  mat ver  mək üçün əl  lə  rin  də olan im  kan 
və va  si  tə  lə  ri bil  mir  lər və ya inam  sız olur  lar və bun  la  rın nə  ti  cə  siz 
qa  la  ca  ğı  nı dü  şü  nür  lər. Cin  si is  tis  mar və uşaq  la  ra qar  şı sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin göz yu  mul  ma  sı  nın di  gər bir sə  bə  bi də bu cür 
əməl  lə  rin han  sı şə  rait  də tö  rə  dil  mə  si fak  tın  da  dır (uşaq fa  hi  şə  li  yi 
və in  san al  ve  ri  nin giz  li şə  bə  kə  si, ta  bu  la  rı olan qa  pa  lı ailə çev  rə -
si, uşaq  la  rın ri  fa  hı, yu  ve  nal əd  liy  yə sis  te  mi və ye  tim uşaq  lar üçün 
nə  zər  də tu  tul  muş müəs  si  sə mü  hi  ti, ən  gəl  li və ya psi  xi xəs  tə olan 
uşaq  lar üçün müəs  si  sə  lər, kü  çə  də ya  şa  yan uşaq  lar və sair). 

Uşaq  la  rın yaş  la  rın  dan və bə  zən isə, et  nik mən  şə, əlil  lik və ya so  sial 
sta  tus, həm  çi  nin, yet  kin  lik ya  şı  na çat  mış şəxs  lər  dən ası  lı və  ziy  yət -
də ol  ma  la  rı sə  bə  bi ilə həs  sas ol  ma  la  rın  dan qay  naq  la  nan  özü  nə -
məx  sus tə  biət  lə  ri nə  zə  rə alın  maq  la, sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rə 
mə  ruz qal  mış uşaq  lar xü  su  si qay  ğı və mü  da  fiə ilə tə  min edil  mə -
li  dir  lər. Uşaq  la  rın təh  lü  kə  siz  li  yi və ma  raq  la  rı əsa  sən on  lar ilə bağ  lı 
si  ya  si mü  za  ki  rə və qə  rar  lar  da, uşaq  lar  la və uşaq  lar üçün iş  lə  yən 
şəxs  lə  rə ke  çi  ri  lən tə  lim  lər  də öz ək  si  ni tap  ma  lı  dır. Uşaq  la  rın mə  ruz 
qal  dıq  la  rı cin  si zo  ra  kı  lı  ğa in  san hü  quq  la  rı, ic  ti  mai sağ  lam  lıq, təh -
sil sis  te  mi, əd  liy  yə sis  te  mi və iz  ti  rab içə  ri  sin  də ke  çən uşaq hə  ya  tı 
ki  mi bir çox as  pekt  dən bax  maq olar. Sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə -
rin qur  ban  la  rı  na və bu hə  rə  kət  lə  ri tö  rə  dən  lə  rə gös  tə  ri  lən tib  bi və 
psi  xo  lo  ji yar  dım  la  rı və ci  na  yət əd  liy  yə sis  te  mi, so  sial ri  fah təş  ki  lat -
la  rı  nın və sairin bu  nun  la bağ  lı fəaliy  yə  ti  ni nə  zə  rə al  saq, bu hə  rə -
kət  lə  rin ne  qa  tiv nə  ti  cə  lə  ri cə  miy  yə  ti bö  yük xərc  lə  rə mə  ruz qo  yur. 
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Cin  si zo  ra  kı  lı  ğa qar  şı uğur  la mü  ba  ri  zə apar  maq üçün, üzv döv  lət -
lər  dən hər bi  ri öz möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  ni təh  lil et  mə  li və bu  nun 
st  ruk  tur boş  luq  la  rı  nı müəy  yən et  mə  li, risk fak  tor  la  rı  nı öy  rən  mək 
və mə  lu  mat  lan  dır  ma, qa  baq  la  yı  cı kam  pa  ni  ya  lar, təd  ris və pe  şə  kar 
tə  lim st  ra  te  gi  ya  la  rı, qur  ban  la  ra ve  ri  lən dəs  tək və təz  mi  nat la  yi  hə -
lə  ri, uşaq  lar ilə ya  xın mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və uşaq  la -
rın eti  ba  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, elə  cə də, qey  ri-zo  ra  kı mü  na  si  bə  tin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si yo  lu ilə və  ziy  yə  ti də  yiş  dir  mək üçün ki  fa  yət qə  dər re -
surs ayır  ma  lı  dır  lar.  Uşaq  la  rın ya  şa  maq, lə  ya  qət, fi  zi  ki to  xu  nul  maz -
lıq və in  ki  şaf hü  quq  la  rı  na tə  mi  nat ver  mək üçün döv  lət  lər in  san 
hə  ya  tı  nın ən özəl sa  hə  lə  ri  nə mü  da  xi  lə et  mə  li  dir.  

Hət  ta, ar  tıq yük  sək sə  viy  yə  də maarifl  ən  dir  mə apa  rıl  mış və si  ya  si 
proq  ram  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  miş öl  kə  lər  də be  lə, hə  lə də fəaliy  yət gös -
tər  mək üçün  müm  kün olan bü  tün va  si  tə  lər müəy  yən edil  mə  miş 
və ya bun  lar  dan is  ti  fa  də edil  mə  miş  dir. Bu  na gö  rə də, müs  bət təc -
rü  bə  lə  rin mü  ba  di  lə  si məq  sə  di  lə bey  nəl  xalq və Av  ro  pa əmək  daş  lı  ğı 
əsas va  si  tə ola  raq qa  lır. Bun  dan əla  və, trans  mil  li sə  viy  yə  də baş ve -
rən bu ci  na  yət əməl  lə  ri  nə qar  şı ef  fekt  li mü  ba  ri  zə  nin baş  la  ma  sı üçün 
döv  lət  lər ara  sın  da və Av  ro  pol və İn  ter  pol ilə bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
çox mü  hüm  dür.  Uşaq  la  rı cin  si cə  hət  dən is  tis  mar edən və on  la  ra 
qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər edən şəxs  lər öz əməl  lə  ri  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mək üçün ye  ni üsul  lar ya  ra  dıb  lar və in  ter  net, mo  bil te  le  fon  lar 
ye  ni nə  sil müasir tex  no  lo  gi  ya  lar  dan is  ti  fa  də edir  lər. Uşaq  la  rın cin  si 
is  tis  ma  rı  nın get-ge  də təş  ki  lat  lan  mış for  ma  da və kom  mer  si  ya məq -
səd  lə  ri üçün hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si xü  su  si  lə qor  xu  du  cu amil  dir.

Bu sahədə mövcud olan əsas beynəlxalq standartlar

Uşaq hü quq la rı nın qo run ma sı ilə bağ lı ola raq bey nəl xalq ic ti-
maiy yət bir ne çə sə nəd qə bul et miş dir:

 X 2009-cu ilin no yabr ayın da öz 20-ci il dö nü mü nü qeyd edən  
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın Uşaq hü quq la rı haq qın da Kon-
ven si ya sı (1989). Kon ven si ya nın 34-cü mad də si döv lət lər dən 
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uşa ğı hər han sı bir qa nun suz cin si fəaliy yə tə təh rik et mə və ya 
məc bur et mə, is tis mar məq sə di lə uşaq lar dan fa hi şə lik və ya 
por noq ra fik fəaliy yət və por noq ra fik ma te rial lar da is ti fa də et-
mə də da xil ol maq la uşaq la rı  “cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li 
hə rə kət lə rin bü tün for ma la rın dan” qo ru ma ğı tə ləb edir;

 X Kon ven si ya ya əla və olu nan Uşaq ti ca rə ti, uşaq fa hi şə li yi və uşaq 
por noq ra fi ya sı na dair Fa kul ta tiv Pro to kol, bu hə rə kət lə rin edil-
mə si nə cəhd et mə, kö mək et mə və bu hə rə kət lə rin edil mə sin də 
iş ti rak et mə də da xil ol maq la, bu hə rə kət lə rin edil mə si nə gö rə 
ci na yət mə su liy yə ti nə zər də tu tur;

 X Bey nəl xalq Əmək Təş ki la tı nın Uşaq əmə yi nin ən pis for ma la rı-
nın qa da ğan edil mə si nə və on la rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün tə-
ci li təd bir lər gö rül mə si nə dair 182 say lı  Kon ven si ya sı nın (1999) 
3.b. mad də si uşaq əmə yi nin ən pis for ma sı an la yı şı na “uşa ğın 
fa hi şə lik və ya por noq ra fik fəaliy yət üçün is ti fa də si, sa tın alın-
ma sı və ya tək lif edil mə si”ni da xil edir;

 X Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın uşaq la rın cin si is tis ma rı na və uşaq por-
noq ra fi ya sı na qar şı mü ba ri zə yə dair Çər çi və Qə ra rı na (2004/68/
JHA) əsa sən döv lət lər, di gər lə ri ilə ya na şı xü su si lə, fa hi şə lik və 
cin si əla qə yə gir mək üçün güc tət biq et mə/hə də-qor xu gəl-
mə və ya eti bar/sə la hiy yət dən is ti fa də et mə ki mi cin si is tis mar 
ilə bağ lı ci na yət əməl lə ri nə gö rə  ci na yət mə su liy yə ti müəy yən 
et mə li dir lər. Uşaq por noq ra fi ya sı ci na yə ti ni nin tö rə dil mə sin-
də kom pü ter sis te min dən is ti fa də edi lib-edil mə mə sin dən ası lı 
ol ma ya raq bu ci na yə ti tö rə dən, ci na yə tin tö rə dil mə si nə təh rik 
edən, kö mək edən, sə bəb olan və ya ci na yə tin tö rə dil mə si nə 
cəhd edən şəxs cə za lan dı rıl ma lı dır;

 X Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın ci na yət pro se sin də qur ban la rın sta tu-
su na dair Çər çi və Qə ra rı (2001/220/JHA)  ci na yət qur ban la rı nın 
mü da fiəsi üçün xü su si təd bir lər müəy yən edir. Döv lət lər dən tə-
ləb olu nur ki, ci na yət pro se sin də iş ti rak edən və zə rər çək miş 
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şəxs lər ilə iş lə yən iş çi lə ri, xü su si lə, kö mək siz və ziy yət də olan 
qrup lar ilə bağ lı xü su si tə lim al ma ğa hə vəs lən dir sin lər;

 X 1996-cı il də Stok holm da, 2001-ci il də Yo ko ha ma da və 2008-ci 
il də Rio de Ja ney ro da Uşaq la rın kom mer si ya məq sə di lə cin-
si is tis ma rı əley hi nə ke çi ril miş üç Dün ya Konq re si nin bə yan-
na mə lə ri. Stok holm Bə yan na mə si və Fəaliy yət Pla nı uşaq la rın 
kom mer si ya məq  sə  di  lə cin  si is  tis  mar edil  mə  si  nə gö  rə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  ti  nin müəy  yən edil  mə  si, bu əmə  li tö  rə  dən ci  na  yət -
kar  la  rın cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı və ekst  ra-ter  ri  to  rial qa  nun  ve  ri  ci  lik qə -
bul et  mə  yə hə  vəs  lən  di  ril  mə  si  nə dair töv  si  yə  lər nə  zər  də tu  tur.  
O, həm  çi  nin, uşaq  la  ra uy  ğun məh  kə  mə pro  ses  lə  ri üçün stan -
dart  lar müəy  yən edir və zə  rər  çək  miş şəxs  lə  rin hü  qu  qi, so  sial və 
tib  bi yar  dım al  maq hü  quq  la  rı  nı güc  lən  di  rir. İkin  ci Dün  ya Konq -
re  sin  də qə  bul edil  miş Yo  ko  ha  ma qlo  bal öh  də  li  yi Stok  holm  da 
edil  miş töv  siy  yə  lə  ri təs  diq edir və həm  çi  nin, qeyd edir ki, bü  tün 
ma  raq  lı tə  rəfl  ər ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın mən  fi tə  sir  lə  ri  nin, xü  su  si -
lə, in  ter  net  də uşaq por  noq  ra  fi  ya  sı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün 
mü  va  fiq təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  mə  li  dir  lər.  Uşaq  la  rın və ye  ni  yet -
mə  lə  rin cin  si is  tis  ma  rı  na qar  şı Rio de Ja  ne  ro  da ke  çi  ril  miş Üçün -
cü Dün  ya Konq  re  si, öz Bə  yan  na  mə  si və Fəaliy  yə  tə Ça  ğı  rı  şın  da, 
qar  şı  ya cid  di şə  kil  də kom  mer  si  ya məq  sə  di  lə cin  si is  tis  ma  ra qar -
şı mü  ba  ri  zə  nin da  vam et  di  ril  mə  si və bu mü  ba  ri  zə  nin cin  si is  tis -
ma  rın di  gər for  ma  la  rı  nı da əha  tə et  mə  si və  zi  fə  si  ni qoy  muş  dur;

 X 2011-ci il no  yabr ayın  da Av  ro  pa Par  la  men  ti və Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Şu -
ra  sı tə  rə  fin  dən uşaq  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər, uşaq -
la  rın cin  si is  tis  ma  rı və uşaq por  noq  ra  fi  ya  sı  na dair 2004/68/JHA 
say  lı Çər  çi  və Qə  ra  rı  nı ləğv edən di  rek  tiv. Bu di  rek  tiv uşaq  la  rın cin  si 
is  tis  ma  rı və on  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lər ilə mü  ba  ri  zə 
sa  hə  sin  də ən yük  sək bey  nəl  xalq stan  dart ki  mi ta  nı  dı  ğı Lan  za  rot 
Kon  ven  si  ya  sı  nın bə  zi müd  dəala  rı  nı özün  də bir  ləş  di  rir. Bu di  rek  tiv, 
həm  çi  nin, ci  na  yət hü  qu  qu  na ye  ni ci  na  yət əməl  lə  ri  nin sa  lın  ma  sı, 
cə  za  la  rın da  ha yük  sək sə  viy  yə  də uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı, döv  lət  lər -
dən ci  na  yət  kar  la  rın uşaq  lar ilə mün  tə  zəm ün  siy  yə  ti əha  tə edən 
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fəaliy  yət  lə  ri  nin qar  şı  sı  nı al  maq tə   lə   bi, zə   rər   çək   miş uşaq   lar üçün 
cə   za   sız   lıq mad   də   si   nin da   xil edil   mə   si, üzv döv   lə   tin əra   zi   sin   dən kə  -
nar   da tö   rə   dil   miş ci   na   yət   lə   rə gö   rə məh   kum   lu   ğu müm   kün et   mək 
məq   sə   di   lə məh   kə   mə qay   da   la   rı   nın güc   lən   di   ril   mə   si və zə   rər   çək  -
miş şəxs   lər və on   la   rın ailə   lə   ri   nin qo   run   ma   sı   nın tək   mil   ləş   di   ril   mə   si 
ki   mi, əla   və də   yə   ri tə   min edən bir sı   ra mə   sə   lə   lə   ri əha   tə edir. 

Av   ro   pa Şu   ra   sı   nın bu sa   hə   də   ki fəaliy   yə   ti

Av   ro   pa Şu   ra   sı   nın müx   tə   lif sə   nəd və mətn   lə   rin   də to   xu   nu   lan 
uşaq   la   rın cin   si zo   ra   kı   lıq və is   tis   ma   rı   nın bü   tün for   ma   la   rın   dan qo  -
run   maq hü   qu   qu mün   tə   zəm ola   raq yük   sək sə   viy   yə   də de   bat   la   rın 
möv   zu   su olur:

 X Av   ro   pa Şu   ra   sı   nın Av   ro   pa So   sial Xar   ti   ya   sı   nın (1961, ETS No. 35) 
7-ci mad   də   sin   də nə   zər   də tu   tu   lur ki, uşaq   lar və gənc   lə   rin mə  -
ruz qal   dıq   la   rı fi   zi   ki və əq   li təh   lü   kə   dən qo   run   maq hü   quq   la   rı 
var   dır. Ye   ni   lən   miş So   sial Xar   ti   ya   nın (1996, ETS No. 163) 17-ci 
mad   də   si   nin 1.b bən   din   də bil   di   ri   lir ki, hö   ku   mət   lər uşaq   lar və 
gənc   lə   ri eti   na   sız   lıq, zo   ra   kı   lıq və is   tis   mar   dan qo   ru   maq məq   sə  -
di   lə bü   tün mü   va   fiq zə   ru   ri təd   bir   lə   ri hə   ya   ta ke   çir   mə   li   dir   lər;

 X Ki   ber ci   na   yət   lə   rə dair Av   ro   pa Şu   ra   sı   nın Kon   ven   si   ya   sı (2001, 
ETS No. 185) döv   lət   lər   dən kom   pü   ter şə   bə   kə   si və ya sis   te   min  -
dən is   ti   fa   də et   mək   lə ha   zır   la   nan uşaq por   noq   ra   fi   ya   sı   na gö   rə 
ci   na   yət mə   su   liy   yə   ti   nin müəy   yən edil   mə   si   ni tə   ləb edir.  Bu cür 
hə   rə   kət   lə   rə uşaq por   noq   ra   fi   ya   sı is   teh   sal et   mə, tək   lif/müm   kün 
et   mə, pay   la   ma/ötür   mə, sa   tın al   ma və ya sa   hib ol   ma da   xil   dir;

 X 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 (2005, CETS No. 197). 4-cü mad   də   də in   san 
al   ve   ri   nə an   la   yış ver   dik   dən son   ra, Kon   ven   si   ya, on sək   kiz ya  -
şa   dək uşaq   la   ra xü   su   si diq   qət gös   tər   mək   lə, döv   lət   lər   dən bu 
əmə   lin ci   na   yət sa   yıl   ma   sı   nı tə   ləb edir. Hət   ta, ra   zı   lıq   la   rı   nı al  -
maq üçün güc, məc   bu   riy   yət, al   dat   ma və sə   la   hiy   yət   dən sui-
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is   ti   fa   də   dən is   ti   fa   də edil   mə   miş   dir   sə be   lə, in   san   la   rın is   tis   mar 
məq   sə   di   lə top   lan   ma   sı, da   şın   ma   sı, ötü   rül   mə   si, sax   la   nıl   ma   sı 
və ya qə   bul edil   mə   si in   san al   ve   ri sa   yı   lır;

 X Uşaq   la   rın cin   si is   tis   mar   dan qo   run   ma   sı   na dair Na   zir   lər Ko   mi   tə  -
si   nin üzv döv   lət   lə   rə ün   van   la   nan 16 say   lı Töv   si   yə   si (2001) uşaq 
fa   hi   şə   li   yi, uşaq por   noq   ra   fi   ya   sı və sek   sual məq   səd   lər üçün uşaq 
al   ve   ri   nə gö   rə ci   na   yət mə   su   liy   yə   ti   nin nə   zər   də tu   tul   ma   sı   na ça   ğı  -
rış edir. Töv   si   yə   də bil   di   ri   lir ki, döv   lət   lər məh   kə   mə pro   se   si za   ma  -
nı zə   rər   çək   miş uşaq   lar üçün xü   su   si təd   bir   lər hə   ya   ta ke   çir   mə   li və 
pro   ses ər   zin   də on   la   rın hü   quq   la   rı   nın to   xu   nul   maz   lı   ğı   nı tə   min et  -
mə   li   dir   lər. Məh   kə   mə or   qan   la   rı ön   cə   li   yi uşaq   la   rın cin   si is   tis   ma   rı 
ilə bağ   lı iş   lə   rə ver   mə   li və ci   na   yət işi   nin açıl   ma   sı üçün id   dia müd  -
də   ti   nin yal   nız uşaq   lar yet   kin   lik ya   şı   na çat   dıq   dan son   ra baş   la   ma  -
sı   nı tə   min et   mə   li   dir   lər. Həm   çi   nin, Töv   si   yə bey   nəl   xalq əmək   daş   lı  -
ğın tək   mil   ləş   di   ril   mə   si   nə  və  iki   li ci   na   yət prin   si   pi tə   lə   bi ol   ma   dan, 
ekst   ra-ter   ro   to   rial yu   ris   dik   si   ya   nın müəy   yən edil   mə   si   nə ça   ğı   rır;

 X Av   ro   pa Şu   ra   sı Döv   lət və Hö   ku   mət Baş   çı   la   rı   nın 3-cü Zir   və top  -
lan   tı   sın   da (Var   şa   va, 2005) qə   bul edil   miş Fəaliy   yət Pla   nın   da döv  -
lət və hö   ku   mət baş   çı   la   rı öz üzər   lə   ri   nə uşaq   la   ra qar   şı zo   ra   kı   lı   ğın 
bü   tün for   ma   la   rı   nın ara   dan qal   dı   rıl   ma   sı üçün, bu pro   se   sə və   tən  -
daş cə   miy   yə   ti   ni cəlb et   mək   lə bir   lik   də fəaliy   yət proq   ra   mı   na baş  -
la   maq və la   zım gəl   dik   də, sə   nəd   lər tər   tib et   mək   lə, xü   su   si ad   dım  -
lar at   maq və   zi   fə   si gö   tür   müş   dür   lər. Bu   nun nə   ti   cə   sin   də,  Av   ro   pa 
Şu   ra   sı uşaq   la   rın hü   quq   la   rı   nı qo   ru   maq və uşaq   la   ra qar   şı zo   ra   kı  -
lı   ğın qar   şı   sı   nı al   maq məq   sə   di da   şı   yan “Uşaq   lar üçün və uşaq   lar 
ilə bir   lik   də Av   ro   pa qur   maq” ad   lı proq   ra   mı   nı3 və 2009 -2011-ci 
il   lər üçün St   ra   te   gi   ya   nı hə   ya   ta ke   çir   mə   yə baş   la   mış   dır. Proq   ra   mın 
əsas məq   sə   di uşaq hü   quq   la   rı   nın qo   run   ma   sı və uşaq   la   ra qar  -
şı zo   ra   kı   lı   ğın qar   şı   sı   nın alın   ma   sı  məq   sə   di   lə mil   li st   ra   te   gi   ya   la   rın 
ha   zır   lan   ma   sı və tət   biq edil   mə   si üçün bu möv   zu ilə bağ   lı qə   rar 
qə   bul edən   lə   rə və iş   ti   rak   çı   la   ra kö   mək et   mək   dir. 

3. http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_en.asp.
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Uşaqlara qarşı cinsi zorakılıq ilə mübarizə  
səylərində milli parlamentlər və Parlament 
Assambleyasının iştirakı 

Si    ya    sə    ti və qa    nun    la     rı müəy     yən edən şəxs     lər ki     mi, bu fe     no     me     nə 
qar     şı mü     ba     ri     zə apa     rıl     ma     sın     da par     la     ment üzv     lə     ri çox mü     hüm ro     la 
ma     lik     dir     lər. On     la     rın üzə     ri     nə aşa     ğı     da     kı və     zi     fə     lər qo     yu     lur: 

 X müx   tə   lif yol   lar   la, mə   sə   lən:

 – möv   zu ilə bağ   lı mü   va   fiq par   la   ment araş   dır   ma   la   rı   na rə   vac 
et   mək;

 – hö   ku   mət   lə   ri   nin ün   va   nı   na bu möv   zu   da xü   su   si sor   ğu   lar 
yö   nəlt   mək;

 – bu möv   zu   da öl   kə sə   viy   yə   sin   də (öz par   la   ment   lə   rin   də) və 
yer   li (öz seç   ki dairə   lə   rin   də) sə   viy   yə   də de   bat   lar təş   kil et   mək;

 – möv   zu ilə bağ   lı bü   tün sə   nəd   lə   rin par   la   men   tin sə   nəd   ləş  -
dir   mə mər   kə   zin   də  əl   də edi   lə bil   mə   si   ni tə   min et   mək;

 – ic   ti   maiy   yə   tə xi   tab edən bü   tün tə   şəb   büs   lə   ri (mət   buat   da mə  -
qa   lə, mək   təb   lər   də təd   bir və s.) gös   tər   mək və dəs   tək   lə   mək; 4 
   yo   lu ilə Lan   za   rot Kon   ven   si   ya   sı   nın tam ola   raq im   za   lan   ma  -
sı   nı və ra   ti   fi   ka   si   ya   sı   nı təb   liğ et   mək,

 X Əgər, ar   tıq ya   ra   dıl   ma   mış   dır   sa, möv   zu   nu ya   xın   dan iz   lə   mək 
məq   sə   di   lə me   xa   nizm qur   maq üçün mil   li par   la   ment   lər   də 
uşaq ko   mi   tə   si ya   rat   maq;

4. Həmçinin bax Parlamentlər arası İttifaq və UNICEF tərəfindən bu yaxınlarda nəşr 
edilmiş və hədsiz dərəcədə yararlı vəsait: Uşaqlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması – 
parlament üzvləri üçün vəsait, No. 13– 2007,  parlament üzvləri tərəfindən həyata keçirilə 
bilən geniş çeşiddə tədbirləri müəyyən edir.
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 X mil   li qa   nun   ve   ri   ci   li   yin bu sa   hə üz   rə bey   nəl   xalq öh   də   lik   lə   rə, 
xü   su   si   lə, ra   ti   fi   ka   si   ya edil   dik   dən son   ra Lan   za   rot Kon   ven   si   ya  -
sı   na uy   ğun   lu   ğu   nu tə   min et   mək;

 X məh   kə   mə pro   se   si ər   zin   də cin   si zo   ra   kı   lı   ğın qur   ba   nı ol   muş 
uşaq   la   rın eh   ti   yac   la   rı və uşaq   la   rın bu ci   na   yət ba   rə   də mə   lu  -
mat ver   dik   lə   ri vaxt   dan baş   la   ya   raq, əv   vəl   ki zo   ra   kı   lıq ha   lın   dan 
qo   run   ma   sı ilə bə   ra   bər, ye   ni   dən az-çox nor   mal hə   yat ya   şa   ya 
bi   lə   cək qə   dər bər   pa olun   duq   la   rı vax   ta ki   mi olan dövr ər   zin   də 
uşaq   la   rın ma   raq   la   rı   nı da   ha ya   xın   dan nə   zə   rə ala   raq mil   li qa  -
nun   ve   ri   ci   li   yə dü   zə   liş   lər et   mək və tək   mil   ləş   dir   mək; 

 X uşaq   la   ra qar   şı cin   si zo   ra   kı   lı   ğın ara   dan qal   dı   rıl   ma   sı   na dair qa  -
nun   ve   ri   ci   li   yi tək   mil   ləş   dir   mək və ye   ri gəl   dik   də, cə   za   nın ağır   lı  -
ğı   nın ar   tı   rıl   ma   sı yo   lu ilə bu qa   nun   la   rın uğur   la tət   bi   qi   ni tə   min 
et   mək, çün   ki, qa   nun   lar uğur   la tət   biq edil   məz   sə, cin   si zo   ra   kı  -
lı   ğın qa   da   ğan edil   mə   si   nin öz   lü   yün   də heç bir uğur   lu nə   ti   cə   si 
ol   ma   ya   caq;

 X ci   na   yə   tin ağır   lı   ğı   nı nə   zə   rə ala   raq id   dia müd   də   ti   nin uza   dıl  -
ma   sı və id   dia müd   də   ti   nin zə   rər   çək   miş uşa   ğın yet   kin   lik ya   şı   na 
çat   dıq   dan son   ra baş   la   ma   sı məq   sə   di   lə, ci   na   yət işi   nin açıl   ma   sı 
üçün id   dia müd   də   ti mə   sə   lə   si   ni təh   lil et   mək;

 X uşaq   lar ilə və uşaq   lar üçün iş   lə   yən bü   tün ka   te   qo   ri   ya   lar   da   kı 
şəxs   lə   rin uşaq   la   rın cin   si is   tis   ma   rı və on   la   ra qar   şı sek   sual xa   rak  -
ter   li hə   rə   kət   lər ilə bağ   lı xü   su   si möv   zu   lar   da tə   lim keç   mə   lə   ri   nə 
im   kan ver   mək və hət   ta, bu   nu məc   bu   ri et   mək və mək   təb   lər   də 
uşaq   lar üçün maarifl   ən   dir   mə kam   pa   ni   ya   la   rı   nın ke   çi   ril   mə   si   nə 
ica   zə ve   ril   mə   si məq   sə   di   lə qa   nun   ve   ri   ci   li   yi tək   mil   ləş   dir   mək;

 X da   ha güc   lü har   mo   ni   ya   ya nail ol   maq məq   sə   di   lə di   gər Av   ro   pa 
öl   kə   lə   ri   nin qa   nun   ve   ri   ci   li   yi   nə müm   kün qə   dər ya   xın qa   nun   ve  -
ri   ci   li   yi qə   bul et   mək, han   sı ki, öz növ   bə   sin   də uşaq   la   rın mü   da  -
fiəsi   ni və uğur   lu bey   nəl   xalq əmək   daş   lı   ğı güc   lən   di   rə   cək;
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 X ilk ön   cə uşaq   la   ra qar   şı cin   si zo   ra   kı   lı   ğın ara   dan qal   dı   rıl   ma   sı və 
bu   nun   la mü   ba   ri   zə apa   rıl   ma   sı və ikin   ci   si, qur   ban   la   ra təz   mi   nat 
ödə   nil   mə   si və hət   ta, ci   na   yət   kar   la   rın reabi   li   ta   si   ya   sı məq   sə   di  -
lə tə   şəb   büs   lə   ri hə   ya   ta ke   çir   mək üçün  ki   fa   yət qə   dər re   surs 
ayır   maq;

 X kö   mək   siz qrup   la   rı və qur   ban   la   rın sa   yı   nı müəy   yən et   mək 
məq   sə   di   lə döv   lət mə   lu   mat top   la   ma sis   te   mi ya   rat   maq;

 X uşaq hü   quq   la   rı   nın qo   run   ma   sı üçün fəaliy   yət gös   tə   rən müs  -
tə   qil or   qan və həm   çi   nin, uşaq   la   ra və ya ha   di   sə ba   rə   də mə   lu  -
mat ver   mək is   tə   yən hər bir şəx   sə məs   lə   hət ver   mək məq   sə   di  -
lə qay   nar xətt və di   gər dəs   tək xid   mət   lə   ri ya   rat   maq.

Av   ro   pa Şu   ra   sı   nın kam   pa   ni   ya   sı   nın par   la   ment qa   na   dı   nın fəaliy   yə  -
ti   ni tək   mil   ləş   dir   mək üçün aşa   ğı   da   kı ad   dım   lar atı   la bi   lər:

 X uşaq   la   ra qar   şı cin   si zo   ra   kı   lı   ğı da   yan   dır   ma kam   pa   ni   ya   sın   da 
iş   ti   rak edən par   la   ment üzv   lə   ri   nin şə   bə   kə   si da   xi   lin   də mə   lu  -
mat və təc   rü   bə   lə   rin mü   ba   di   lə   si;

 X mil   li və bey   nəl   xalq sə   viy   yə   lər   də cə   miy   yət   lə   rin ya   ra   dıl   ma   sı 
(pe   şə   kar as   so   siasi   ya   lar, qey   ri-hö   ku   mət təş   ki   lat   la   rı (QHT-
lər), Av   ro   pa Uşaq Om   buds   man   la   rı (AUOŞ),  Bir   ləş   miş Mil  -
lət   lər Təş   ki   la   tı, Av   ro   pa İt   ti   fa   qı, Par   la   ment   lə   ra   ra   sı İt   ti   faq (PB) 
və sair );

 X Av   ro   pa tə   si   sat   la   rı   nın uşaq hü   quq   la   rı   nın və ma   raq   la   rı   nın qo  -
run   ma   sı sa   hə   sin   də hə   ya   ta ke   çir   dik   lə   ri lob   bi   çi   lik fəaliy   yə   ti   nin 
dəs   tək   lən   mə   si;

 X uşaq   la   rın həs   sas   sız   lı   ğı   nın azal   dıl   ma   sı  və on   la   rın təh   lü   kə   siz  -
li   yi   nin ar   tı   rıl   ma   sı üçün ha   zır   lan   mış döv   lət st   ra   te   gi   ya   la   rı   nın 
tək   mil   ləş   di   ril   mə   si   nə yar   dım et   mək (mə   sə   lən, qa   baq   la   yı   cı 
kam   pa   ni   ya   lar va   si   tə   si   lə);
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 X prob   le   mi ara   dan qal   dır   maq məq   sə   di ilə öz qa   nun   ve   ri   ci   li   yin  -
də is   la   hat apar   maq üçün yar   dım is   tə   yən döv   lət   lə   ri tex   ni   ki/
hü   qu   qi yar   dım ilə tə   min et   mək ;

 X kom   mu   ni   ka   si   ya və kam   pa   ni   ya va   si   tə   lə   ri   nin döv   lət sə   viy   yə  -
sin   də ha   zır   lan   ma   sı (bu sto   lüs   tü ki   tab, möv   zu ilə bağ   lı qa  -
nun   ve   ri   ci   lik sə   nəd   lə   ri və kam   pa   ni   ya ma   te   rial   la   rı ya   zıl   mış USB 
yad   daş kart   la   rı).

Lan   za   rot Kon   ven   si   ya   sı   nın şərt   lə   ri   ni da   ha mü   fəs   səl şə   kil   də təh  -
lil et   məz   dən əv   vəl, Av   ro   pa Şu   ra   sı Par   la   ment As   samb   le   ya   sı   nın 
müəs   si   sə   lər   də uşaq   la   ra qar   şı sek   sual xa   rak   ter   li hə   rə   kət   lə   rə dair 
1934 say   lı Töv   si   yə   si   nə (2010) diq   qət ye   tir   mək la   zım   dır: müm  -
kün qa   nun   ve   ri   ci   lik, in   zi   ba   ti və si   ya   si ad   dım   lar ilə bağ   lı üzv döv  -
lət   lə   rə və on   la   rın par   la   ment   lə   ri   nə ün   van   lan   mış çox say   da tək  -
li   fi özün   də əks et   di   rən bu Töv   si   yə  qur   ban   la   rı tam qo   ru   ma ilə 
tə   min edir . Bir   ləş   miş Mil   lət   lər Təş   ki   la   tı   nın müx   tə   lif or   qan   la   rı 
ki   mi, Par   la   ment As   samb   le   ya   sı da he   sab edir ki, qa   nun   ve   ri   ci   lik 
sa   hə   sin   də   ki is   la   hat   lar uşaq   la   rın tam mü   da   fiəsi üçün il   kin şərt  -
dir, la   kin, bu is   la   hat   lar sek   sual xa   rak   ter   li hə   rə   kət   lə   rin qar   şı   sı   nın 
alın   ma   sı, müəy   yən edil   mə   si, araş   dı   rıl   ma   sı və ara   dan qal   dı   rıl  -
ma   sı məq   sə   di   lə hə   ya   ta ke   çi   ril   mə   li olan di   gər təd   bir   lər ilə ta  -
mam   lan   ma   lı   dır.5 

Tə   yi   nat   lı, çar   paz və bey   nəl   xalq sə   viy   yə   də koor   di   na   si   ya edil  -
miş fəaliy   yət va   si   tə   si   lə “uşaq   la   ra qar   şı sek   sual xa   rak   ter   li hə  -
rə   kət şə   kil   lər”inə qar   şı mü   ba   ri   zə apa   rıl   ma   sı   na dair 1834 say   lı 
Qə   rar (2011) və  1980 say   lı Töv   si   yə   də (2011), Par   la   ment As  -
samb   le   ya   sı uşaq por   noq   ra   fi   ya   sı və bu   nun   la bağ   lı ci   na   yət   lə   rə 
qar   şı da   ha qə   tiy   yət   li təd   bir   lə   rin tət   bi   qi   nə baş   la   mı   şıdr və Av  -
ro   pa Şu   ra   sı   nı Lan   za   rot Kon   ven   si   ya   sı   na əla   və pro   to   kol ha   zır   la  -
ma   ğa də   vət et   miş   dir. 

5. Corinne May-Chahal, Maria Herczog (həmmüəllilfər): Avropada uşaqlara qarşı seksual 
xarakterli hərəkətlər, Avropa Şurasının Nəşri (2004).
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4. Uşaqların cinsi istismar və seksual 
xarakterli hərəkətlərdən müdafiəsinə 
dair Konvensiya, Lanzarot Konvensiyası 
(CETS No. 201)

Lan za rot Kon ven si ya sı sek sual xa rak ter li ci na yət lə rin qar şı sı nın 
alın ma sın da irə li yə doğ ru bö yük ad dım dır. Bu Kon ven si ya uşaq-
la rın cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər dən ge niş və 
əha tə li şə kil də mü da fiəsi ni tə  min edir və həm  çi  nin, bu ci  na  yət -
lə  ri tö  rə  dən  lə  rə qar  şı hü  qu  qi pro  ses  lə  ri müəy  yən edir. Kon  ven  si -
ya  nın mət  nin  də bu sa  hə  də möv  cud olan stan  dart  lar təs  diq  lə  nir 
və müəy  yən boş  luq  lar dol  du  ru  lur: ilk də  fə ola  raq, hər han  sı bir 
bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə uşaq  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət -
lə  rə bu cür ge  niş an  la  yış ve  rir və bu ci  na  yət əməl  lə  ri  nə gö  rə ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti müəy  yən edir. Sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  nın va  cib  li  yi  nin xü  su  si vur  ğu  lan  ma  sı, uşaq  lar 
və qur  ban  lar üçün ge  niş öl  çü  də qo  ru  ma təd  bir  lə  ri  nin müəy  yən 
edil  mə  si, on sək  kiz ya  şa  dək  bü  tün uşaq  la  ra is  ti  nad edil  mə  si və 
uşaq  la  rın in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
(IKT) is  ti  fa  də et  mək  lə is  tis  mar edil  mə  si ki  mi zo  ra  kı  lı  ğın ye  ni for -
ma  la  rı  na dair mad  də  lə  rin da  xil edil  mə  si Kon  ven  si  ya  nın di  gər 
güc  lü cə  hət  lə  ri  dir.  Nə  ha  yət, kon  ven  si  ya kon  ven  si  ya  ya tə  rəf olan 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən kon  ven  si  ya şərt  lə  ri  nin uğur  la tət  bi  qi  ni və 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən bu müd  dəala  ra riayət edil  mə  si  ni tə  min et -
mək üçün güc  lü nə  za  rət me  xa  niz  mi təq  dim edir. 

Konvensiyanın məqsədi

Konvensiyanın üç əsas məqsədi vardır:
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 X uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli 
hərəkətlərin qarşısını almaq və onlara qarşı mübarizə 
aparmaq;

 X cinsi istismar və seksual xarakterli hərəkətlərin qurbanı olmuş 
uşaqların hüquqlarını müdafiə etmək;

 X bu fenomenə qarşı milli və beynəlxalq əməkdaşlığı 
gücləndirmək.

Belçika

Uşaqların Cinsi İstismarına qarşı mübarizə üzrə Dövlət 
Komissiyasının fəaliyyətinin ardından, Belçika Parlamenti 
23 mart 2000-ci il tarixində konstitusiyaya düzəlişlər qəbul 
edərkən, konstitusiyaya uşaqların tam şəkildə “konstitusiya 
subyekti” kimi tanınması ilə bağlı xüsusi şərt daxil etmişdir. 

Belçika Konstitusiyasının 22 b maddəsində bildirilir:

“Hər bir uşaq öz mənəvi, fiziki, psixoloji və cinsi toxunulmazlığına 
hörmət edilməsi hüququna malikdir”.

Ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi

Kon ven si ya,  tə rəfl ə rin onun müd dəala rı nı tət biq edər kən, di-
gər lə ri ilə ya na şı, xü su si lə, qur ban la rın hü quq la rı nın qo run ma-
sı üçün hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər ilə bağ lı ola raq, ay rı-seç ki li-
yə (ob yek tiv və ağ la ba tan əsas ol ma dan fərq li rəf tar et mək) yol 
ver mə si ni qa da ğan edir. Ay rı-seç ki li yin qa da ğan edil mə si üçün 
sa da la nan sə bəb lər Av ro pa in san hü quq la ri Kon ven si ya sı nın 
14-cü mad də si və 12 say lı Pro to ko lun da sa da la nan sə bəb lər ilə 
ey ni dir.  Bu sə bəb lə rə cins, irq, rəng, dil, din, si ya si və ya di gər 
ba xış lar, mil li və so sial mən su biy yət, hər han sı mil li az lıq la ra aid 
ol ma, əm lak, do ğum və di gər və ziy yət lər da xil dir. Kon ven si ya nın 
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mət ni, həm çi nin, üç əla və sə bə bi əha tə edir: cin si ori yen ta si ya, 
sağ lam lıq və ziy yə ti və əlil lik. 

Anlayışlar

Av ro pa Şu ra sı nın üzv döv lət lə ri nin qa nun ve ri ci li yin də ki fərq li lik-
lə rə bax ma ya raq, bu kon ven si ya nın məq səd lə ri üçün müş tə rək 
an la yış lar üzə rin də ra zı lı ğa gə lin miş dir:

 X “uşaq” – Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın uşaq hü quq la rı Kon ven-
si ya sı və Av ro pa Şu ra sı nın İn san al ve ri nə qar şı mü ba ri zə haq-
qın da Kon ven si ya sın da ve ril miş an la yı şa əsas la na raq, “uşaq” 18 
ya şın dan ki çik is tə ni lən şəx si bil di rir. Qeyd edil mə li dir ki, Lan-
za rot Kon ven si ya sı nın müəy yən mad də lə rin də fərq li yaş həd-
di nə zər də tu tu lur - ci na yət sa yı lan hə rə kət lər et mə dən cin si 
fəaliy yət ilə məş ğul ol maq üçün qa nu ni yaş. Sek sual xa rak ter li 
fəaliy yə tə ra zı lıq ve ril mə si ya şı Av ro pa da 13 yaş dan 18 ya şa ki-
mi də yi şir. İs pa ni ya da ra zı lıq üçün ən aşa ğı (13 yaş), Tür ki yə və 
Mal ta da isə ən yu xa rı  (18 yaş) yaş həd di nə zər də tu tul muş dur;

 X “uşaq la rın cin si is tis ma rı və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər” – 
kon ven si ya qur ba nın ailə si və ya xın çev rə si da xi lin də və həm-
çi nin, kom mer si ya və gə lir əl də et mək məq sə di lə tö rə dil miş 
əməl lə ri əha tə edir. Bun la ra aşa ğı da kı dav ra nış ka te qo ri ya la-
rı da xil dir: sek sual xa rak ter li hə rə kət lər, uşaq fa hi şə li yi, uşaq 
por noq ra fi ya sı, uşaq la rı əx laq sız əməl lə rə cəlb et mə və sek-
sual xa rak ter li məq səd lər üçün uşaq la rın di lə tu tul ma sı.  

Əsas ide ya bun dan iba rət dir ki, az yaş lı la ra qar şı tö rə dil miş bü-
tün sek sual xa rak ter li əməl lə rə gö rə ci na yət mə su liy yə ti müəy-
yən edil mə li dir;

 X “qur ban” – bu kon ven si ya da sa da la nan ci na yət əməl lə rin dən 
hər han sı bi ri nə mə ruz qal mış uşa ğı bil di rir. Xü su si lə vur ğu-
lan ma lı dır ki, cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kə tin tö-
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rə dil mə si fak tı uşaq qur ban he sab edil məz dən ön cə müəy-
yən edil mə mə li dir. 

Uşaq la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lər ilə bağ lı olan di gər an-
la yış lar də rin təh lil edil mə li və mü va fiq mə də ni kon tekst də ifa də 
edil mə li dir və kon ven si ya nın mət ni ha zır la nar kən bu an la yış lar kəs-
kin mü ba hi sə lə rə sə bəb ol muş dur. Bun la ra, mə sə lən, ailə içə ri sin də 
“nor mal” və sek sual xa rak ter li dav ra nış lar ara sın da sər həd, uşaq lar 
ara sın da “nor mal” cin si təd qi qat və di gər az yaş lı lar tə rə fin dən tö-
rə di lən sek sual xa rak ter li hə rə kət lər (“həm ya şıd tə rə fin dən edil miş 
hə rə kət”) ara sın da sər həd  və ya qar şı lıq lı ra zı lıq əsa sın da sek sual 
xa rak ter li fəaliy yət və sə la hiy yə tin qey ri-bə ra bər böl gü sü (tər bi yə çi 
və ya müəl lim ilə cin si əla qə ki mi) kon teks tin də “məc bu ri” sek sual 
xa rak ter li fəaliy yət ara sın da kı sər həd an la yış la rı da xil dir.6

Qabaqlayıcı tədbirlər

Uşaq la rı cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin bü tün 
for ma la rın dan qo ru maq üçün kon ven si ya nın mət nin də döv lət 
sə viy yə sin də tət biq edil mə li olan qa baq la yı cı təd bir lər sa da la nır. 

Bu si ya hı ya pe şə kar lar və ic ti maiy yət  ara sın da mə lu mat lı lı ğı ar-
tır maq, uşaq lar ilə və uşaq lar üçün iş lə yən şəxs lər üçün tə lim lər 
təş kil et mək və mək təb lər də uşaq la rı mə lu mat lan dır maq ki mi 
təd bir lər da xil dir.  

Portuqaliya

Lanzarot Konvensiyasında bildirildiyi kimi, istismar və 
hərəkətlərin qarşısının alınmasını vurğulayaraq və açıq şəkildə 
konvensiyaya istinad edərək, Portuqaliya qanunları uşaqlar 

6.   Corinne May-Chahal, Maria Herczog (həmmüəllilfər): Avropada uşaqlara qarşı seksual 
xarakterli hərəkətlər, Avropa Şurasının Nəşri (2004).
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ilə daimi ünsiyyətdə olan əməkdaşların tərkibinin müəyyən 
edilməsi üçün müfəssəl qaydalar müəyyən edir. 

17 sent yabr ta rix li 113/2009 say lı Qa nu nun 2-ci mad də si 
uşaq lar ilə mün tə zəm ün siy yə ti eh ti va edən funk si ya la rın ic-
ra sı na uy ğun lu ğu qiy mət lən dir mək lə uşaq la rı qo ru maq üçün 
təd bir lər müəy yən edir 

1 – Uşaq lar ilə mün tə zəm ün siy yə ti eh ti va edən, hət ta, ödə niş-
siz ol sa be lə,  döv lət və  ya özəl pe şə yə, işə, və zi fə və fəaliy yə tə 
cəlb edər kən və işə gö tü rər kən  işə gö tü rən tə rəf na mi zəd dən  
ci na yət ta rix çə si ba rə də ara yış təq dim et mə si ni tə ləb edir və 
na mi zə din bu funk si ya la rı da şı maq üçün uy ğun lu ğu nu qiy-
mət lən di rər kən ara yış da kı mə lu mat la rı nə zə rə alır.

2 – Arayış tələb edən tərəf arayışın təyinatını qeyd etməli və 
müvafiq sənət, iş, vəzifə və ya fəaliyyəti və bunun uşaqlar ilə 
müntəzəm ünsiyyəti ehtiva edib-etmədiyini bildirməlidir.

3 – Fi zi ki şəxs lər tə rə fin dən 1-ci bənd də qeyd olu nan məq səd 
üçün tə ləb edi lən ara yış da bu ara yı şın uşaq lar ilə mün tə zəm 
ün siy yə ti eh ti va edən iş lə məş ğul ol maq üçün alı nıb-alın ma-
dı ğı qeyd olun ma lı və bu ara yış da 18 av qust ta rix li 57/98 say lı 
Qa nu nun 11-ci mad də sin də nə zər də tu tu lan mə lu mat lar dan 
əla və aşa ğı da kı lar əks olun ma lı dır:

a) 152, 152-A maddələrində və Cinayət məcəlləsinin başlıq I, 
fəsil V, kitab II-də qeyd edilən cinayətlərə görə məhkumluqlar;

b) Cinayət Məcəlləsinin 152 və 179-cu maddələrinə uyğun 
olaraq əlavə cəza və ya fəaliyyəti qadağan edən təhlükəsizlik 
tədbirlərinin tətbiqi haqqında qərarlar;

c) Yuxarıdakı bəndlərdə qeyd edilənlərin nəticəsi, predmeti və 
ya icrası olan və məhkumluğu ləğv etməyən qərarlar. 
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4 – 18 avqust tarixli 57/98 saylı Qanunun  12((e) maddəsinin 
müddəaları 1-ci bənddə qeyd edilən məqsəd üçün fiziki 
şəxslər tərəfindən tələb edilən arayışa şamil edilmir. 

5 – 1-ci bənddə qeyd edilən məqsəd üçün fiziki şəxslər 
tərəfindən tələb edilən arayışda, 3-cü bənddə nəzərdə tutulan 
qərarların ekvivalenti olaraq,  xarici dövlətlərin məhkəmələri 
tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar da  əks olunmalıdır.

6 – 1-ci bəndin müddəaları əlavə cəza və təhlükəsizlik 
tədbirlərinin tətbiqinə riayət etmək öhdəliyinə xələl 
gətirməməlidir və bu öhdəliyin pozulması Cinayət Məcəlləsinin 
353-cü maddəsinə əsasən cəzalandırılır. 

7 – İşə götürən tərəf 1-ci bəndin müddəalarına  əməl etməmə  
aşağı və yuxarı həddi 27 oktyabr tarixli 433/82 saylı icraedici 
qanun ilə təsdiqlənmiş,   inzibati cəzalar və bunların tətbiqi 
qaydalarını müəyyən edən qanunun 17-ci maddəsi ilə 
müəyyən edilən cərimə ilə cəzalandırılan inzibati cinayətdir. 

8 – Etinasızlıq cəzalandırılır.

9 – İnzibati cinayətlər ilə bağlı icraatlar zamanı faktların 
araşdırılması, cərimələrin və əlavə sanksiyaların tətbiqi müvafiq 
fəaliyyətə nəzarət etmək səlahiyyəti olan inzibati orqanın 
vəzifəsidir və inzibati hüquqpozmalarını və müvafiq qaydaları 
müəyyən edən 34-cü maddə köməkçi vasitə kimi tətbiq edilir. 

10 – Cərimələrdən toplanan vəsaitin məbləği qırx  faizin altmış 
faizə nisbətində həmin cərimələri tətbiq edən orqan və dövlət 
arasında bölüşdürülür.  

11 – İşə götürən tərəf əvvəlki məhkumluqlar barədə arayışdan 
əldə etdiyi bütün məlumatların gizliliyini təmin etməlidir.  
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Uşaqlar ilə ünsiyyət əsasında işləyən şəxslərin işə götürülməsi, 
təlimi və məlumatlılığının artırılması 

Az yaş lı la ra qar şı cin si zo ra kı lıq adə tən sirr və giz li lik ör tü yü ilə əha tə 
olu nur və bu na gö rə də, cin si zo ra kı lıq hal la rı nın aş ka ra çı xa rıl ma sı 
çə tin dir. Bu an çaq şəf fafl ıq, sa yıq lıq və əsl yar dım laş ma nın möv cud 
ol du ğu mü hit də gün üzü nə çı xa bi lər. Kon ven si ya tə rəfl ər dən tə ləb 
edir ki, on lar uşaq lar ilə mün tə zəm ün siy yət də olan bü tün şəxs lə-
rin mil li və bey nəl xalq sə nəd lər də nə zər də tu tu lan uşaq hü quq la rı 
və cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər, bun la rın nə ti cə lə ri 
və uşaq lar tə rə fin dən ve ri lən müm kün siq nal lar ba rə də ki fa yət qə-
dər mə lu mat lan dı rıl ma sı üçün la zım olan təd bir lə ri hə ya ta ke çir sin-
lər. Cin si zo ra kı lıq hal la rı nı aş ka ra çı xar maq üçün uşaq lar ilə iş lə yən 
şəxs lər nə yi aş kar et mə li ol duq la rı nı bil mə li dir lər. Bu müd dəanın şa-
mil edil di yi şəxs lər ka te qo ri ya sı na təh sil, sə hiy yə, so sial ri fah, məh-
kə mə və hü quq mü ha fi zə sek tor la rın da və ya id man, mə də niy yət 
və is ti ra hət sa hə lə rin də iş lə yən şəxs lər, kö nül lü iş gö rən və da yə-
lik edən şəxs lər da xil dir. Bu na gö rə də, na mi zəd lə rin cin si is tis mar 
və ya sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rə gö rə məh kum edil mə dik lə ri nə 
əmin ol maq üçün tə rəfl ə rə uşaq lar ilə mün tə zəm ün siy yə ti eh ti va 
edən və zi fə lə rə işə qə bul mər hə lə si nə cid di nə za rə ti tət biq et mək 
tək lif olu nur. 

Uşaqlar üçün təhsil

Va  li  deyn  lər uşaq  la  ra ən ya  xın in  san  lar  dır. İlk mər  hə  lə  də, uşaq  lar ilə 
sa  bit, sev  gi do  lu və eti  bar  lı ün  siy  yə  tin qu  rul  ma  sı, ümu  mi  lik  də cin -
səl  lik möv  zu  la  rı və xü  su  si ola  raq, cin  si is  tis  mar və sek  sual xa  rak  ter  li 
hə  rə  kət  lə  rin risk  lə  ri ba  rə  də uşaq   la   rın maarifl   ən   di   ril   mə   si və uşaq   lar  -
da mə   ruz qa   la bi   lə   cək   lə   ri hər han   sı bir cin   si həm   lə   yə mü   qa   vi   mət 
gös   tər   mək və bu   nun qar   şı   sı   nı al   maq üçün müs   tə   qil   lik his   si   nin və 
qüv   və   lə   ri   nin ar   tı   rıl   ma   sı va   li   deyn   lər   dən ası   lı   dır.   Bu   na bax   ma   ya   raq, 
bu möv   zu   da uşaq   la   rı ilə söh   bət et   mək bə   zi va   li   deyn   lər üçün çə   tin 
ola bi   lər və va   li   deyn   lər bu   na kö   nül   süz ya   na   şa bi   lər   lər. Bu sə   bəb   dən,  
mək   təb   lə   rə xü   su   si is   ti   nad et   mə   dən və mə   lu   ma   tın təh   sil kur   ri   ku   lu  -
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mu çər   çi   və   sin   də ve   ril   mə   si   ni ic   ba   ri et   mə   dən, kon   ven   si   ya is   tə   yir ki, 
tə   rəfl   ər uşaq   la   rın təh   sil alar   kən, on   la   rın yet   kin   lik sə   viy   yə   si   nə uy   ğun 
və bö   yük   lə   rə olan eti   bar   la   rı   nı azalt   ma   dan,  cin   si is   tis   mar və sek   sual 
xa   rak   ter   li hə   rə   kət   lə   rin risk   lə   ri, həm   çi   nin, öz   lə   ri   ni qo   ru   maq yol   la   rı 
ba   rə   də mə   lu   mat al   ma   la   rı   nı tə   min et   sin   lər. Bu mə   lu   mat, va   li   deyn   lə   ri 
bu   na cəlb edə   rək və ya et   mə   yə   rək, uşaq   la   ra baş çək   mə və ya te   le  -
fon yar   dı   mı yo   lu ilə qey   ri-for   mal çər   çi   və   də ve   ri   lə bi   lər. Bu həm   çi   nin 
cin   səl   li   yin in   ki   şa   fı, müs   tə   qil ya   şa   maq, po   ten   sial risk   lər və özü   nü bu 
risk   lər   dən qo   ru   maq ba   ca   rı   ğı və bu   nun   la bağ   lı kö   mək is   tə   nil   mə   si 
sa   hə   sin   də ib   ti   dai təh   sil for   ma   sın   da da ola bi   lər. İn   ter   ne   tin və mə   lu  -
ma   tın (şə   kil və vi   deolar) ya   yıl   ma   sı   na im   kan ve   rən mo   bil te   le   fon   la   rın 
ye   ni nəs   li   nin gə   li   şi sə   bə   bi ilə, İn   ter   net   dən is   ti   fa   də za   ma   nı mə   ruz 
qa   la bi   lə   cək   lə   ri təh   lü   kə   lər ba   rə   də uşaq   la   ra mə   lu   mat ve   ril   mə   si də 
çox önəm   li   dir. 

Qabaqlayıcı müdaxilə proqramları və ya tədbirləri

Kon  ven  si  ya  da nə  zər  də tu  tu  lan qa  baq  la  yı  cı təd  bir  lə  rə uşaq  la  ra qar  şı 
sek  sual xa  rak  ter  li ci  na  yət tö  rə  də  cək  lə  rin  dən eh  ti  yat  la  nan şəxs  lə  rə, 
əmə  lin tö  rə  dil  mə ris  ki  nin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
üçün ha  zır  lan  mış, mü  da  xi  lə proq  ram  la  rı və təd  bir  lə  rin  dən is  ti  fa  də 
et  mək im  ka  nı  nın ve  ril  mə  si da  xil  dir. Bu im  ka  nın ve  ril  mə  si zə  ru  ri  dir, 
çün  ki, di  gər hal  da, uşaq  lar risk qar  şı  sın  da qa  la  caq  lar və sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin döv  rə  si da  vam edə bi  lər. Bu se  çim məq  səd ba -
xı  mın  dan qa  baq  la  yı  cı  dır və ba  rə  sin  də ci  na  yət işi açıl  mış, məh  kə  mə 
pro  se  si ge  dən və ya cə  za çə  kən şəxs  lə  rə şa  mil edil  mir. 

Almaniya

Bir çox ölkələrdə uşaq və yeniyetmələrin qorunması və onlara 
yardım göstərilməsi haqqında xüsusi qanunlar, cinayət və 
cəza məcəllələri mövcuddur. Məsələn, Almaniyanın İctimai 
Məcəlləsinin (Sozialgesetzbuch Buch VIII) 8-ci bölməsində 
uşaq və gənclərə (Kinder- und Jugendhilfe) yardım 
göstərilməsinə dair müddəalar nəzərdə tutulur. Bunlar, 
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xüsusən də, qabaqlayıcı strategiyalarla bağlı hüquqi formula 
yaradılmasına misal kimi maraqlıdırlar. 

Sozialgesetzbuch, Buch VIII, § 8 a – Uşaqların rifahına təhlükə 
yarandığı zaman uşaqları qorumaq məsuliyyəti 

(2) Bu məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq xidmət 
göstərilməsi üçün məsuliyyət daşıyan və xidmət göstərən orqan 
və qurumlar ilə bağlanan müqavilələrdə, onların mütəxəssis 
heyəti tərəfindən 1-ci yarım-bölmədə qeyd edilən vəzifələrin 
lazımi qaydada icra edilməsi və risk ehtimalı dəyərləndirilərkən 
ekspert  ilə məsləhətləşmə aparılmasının təmin edilməsinə diqqət 
ayrılmalıdır. Xüsusilə də, bu müqavilələrə ekspertlərin valideyn 
və ya qəyyumlara yardım edilməsini zəruri hesab etdikləri halda, 
onları bu cür yardımı qəbul etmələri üçün inandırmaq və qəbul 
edilmiş yardım təhlükənin aradan qaldırılması üçün kifayət 
etmədikdə, bu barədə Gənclərin Rifahı İdarəsinə məlumat 
vermək vəzifəsini nəzərdə tutan maddə daxil edilməlidir. 

(3) Əgər, Gənclərin Rifahı İdarəsi Ailə Məhkəməsinin cəlb 
edilməsini zəruri hesab edərsə, Məhkəmədən müdaxilə etməsini 
istəyir. Bu vasitədən, həmçinin, valideynlər və qəyyumlar risk 
ehtimalının dəyərləndirilməsinə cəlb olunmaq istəmədikdə və 
ya bunu bacarmadıqda istifadə edilir. Əgər, yaxın təhlükə varsa 
və məhkəmə qərarını gözləmək mümkün deyilsə, Gənclərin 
Rifahı İdarəsi uşaq və ya gənci qoruma altına almalıdır. 

(4)  Əgər, təhlükənin aradan qaldırılması üçün xidmət göstərən 
digər qurumlar, səhiyyə xidməti və ya polisin müdaxiləsi 
zəruridirsə, Gənclərin Rifahı İdarəsi valideyn və ya qəyyumları 
bu qurumların yardımlarını almağa inandırmalıdırlar. Əgər, təcili 
tədbirlərin görülməsi zəruridirsə və valideyn və ya qəyyumlar 
əməkdaşlıq etmirlərsə, Gənclərin Rifahı İdarəsi təhlükənin 
aradan qaldırılması üçün lazımi orqanlara müraciət edir.  
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Rumıniya 

Rumıniya 1990-cı il Uşaq hüquqları Konvensiyasını 272/2004 
saylı Qanun ilə düzəliş edilmiş 18/1990 saylı  Qanun vasitəsilə 
tətbiq etmişdir. 272/2004 saylı Qanun, açıq şəkildə, risk 
vəziyyətinin erkən müəyyən edilməsi və seksual xarakterli 
hərəkətin qarşısının alınmasını nəzərdə tutur.  

272/2004 Maddə 34

(1) İctimai təhlükəsizlik xidməti risk vəziyyətlərinin erkən 
müəyyən edilməsi  üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir, 
eləcə də, valideynlərin alçaldıcı rəftarının və ailə zorakılığının 
qarşısının alınması üçün uşağı valideynlərindən təcrid etmək 
qərarı verə bilər. 

(2) Uşağı valideynlərindən təcrid etmək, eləcə də valideyn 
hüquqlarının həyata keçirilməsinə qadağa qoymazdan əvvəl, 
xidmət planına uyğun olaraq, xüsusilə, valideynlərin lazımi 
şəkildə məlumatlandırılması, peşəkar məsləhətlərin verilməsi, 
onların üçün terapiya və vasitəçiliyə önəm verməklə,  sistemli 
şəkildə qanunda nəzərdə tutulmuş xidmətlər göstərilməli  və 
yardımlar edilməlidir.

Geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulan tədbirlər

İc ti mai mə lu mat lı lı ğı ar tır maq və ic ti maiy yə ti cin si zo ra kı lı ğın 
növ lə ri ba rə də mə lu mat lan dır maq çox mü hüm dür. Maarifl ən di-
ri ci kam pa ni ya la rın təş kil edil mə si cə miy yə tin prob lem ilə bağ lı 
sə fər bər li yi nə yar dım edə cək və cə miy yə tin sa yıq lı ğı nı ar tı ra caq. 
La kin, kon ven si ya da bə yan edil di yi ki mi, döv lət lər kon ven si ya da 
müəy yən edi lən ci na yət əməl lə ri ni təb liğ edən ma te rial la rın ya-
yıl ma sı nın qar şı sı nı al ma lı və bu nu qa da ğan et mə li dir lər. 
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Uşaqların, özəl sektor, kütləvi informasiya vasitələri və vətəndaş 
cəmiyyətinin iştirakı

Çox az öl kə öz si ya sət lə ri ni müəy yən edər kən, uşaq la rın mü da-
fiəsi agent lik lə ri ilə əmək daş lıq əsa sın da fəaliy yət gös tə rir və ya 
uşaq la rın bir ba şa iş ti ra kı nı yax şı qar şı la yır. Di gər öl kə lər uşaq la rı 
bü tün mü va fiq mə lu mat la rın ha zır lan ma sı na cəlb et mək dən sə, 
bu mə lu mat la rı sa də cə uşaq la ra çat dır ma ğı üs tün tu tur lar.  

Kon  ven  si  ya yet  kin  lik sə  viy  yə  sin  dən (“in  ki  şaf mər  hə  lə  si”) ası  lı ola  raq 
uşaq  la  rın cin  si zo  ra  kı  lı  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə  də iş  ti  ra  kı  nı təş  viq edir.  

Özəl sek to run (in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı, 
tu rizm və sə ya hət, bank və ma liy yə sek to ru) cin si zo ra kı lı ğın qar-
şı sı nın alın ma sın da iş ti ra kı da fay da lı dır. 

Ki ber-ci na yə tin va rid ol ma sı cin si zo ra kı lı ğa ye ni bir mü hit qa zan dır-
mış dır.  Bu sə bəb dən, qa baq la yı cı təd bir lər və si ya sə tin ha zır lan ma-
sın da in ter net pro vay der lər, mo bil te le fon və ax ta rış ope ra tor la rı nın 
iş ti ra kı önəm li dir. İn ter net is ti fa də çi lə ri in ter net ci na yət lə ri nə qar şı 
mü ba ri zə apa rıl ma sı sa hə sin də ix ti sas la şan agent lik lə rin möv cud-
lu ğu ba rə də da ha çox mə lu mat lan dı rıl ma lı dır lar və bu agent lik lər 
uşaq la ra qar şı möv cud təh lü kə lər ba rə də mə lu mat lar yay ma lı dır lar. 
İn ter net is ti fa də çi lə ri in ter net də rast laş dıq la rı şok edi ci şə kil və ya 
dav ra nış ba rə də dər hal mə lu mat ve rə bil mə li dir lər. 

Xü su si lə sə ya hət və tu rizm sə na ye si in ki şaf da olan “seks tu rizm”ini 
hə də fə al ma lı dır.7 Bu öz lü yün də, sa də cə, por noq ra fi ya nın yön lən-
di ril mə si ilə və ziy yə tin hə qi qi hə yat da  də yiş mə si və in san la rı is tis-
mar et mək və on la rın bə dən lə ri ni sə na ye ləş dir mək məq sə di lə iki 
sa hə nin bir ləş di yi  à la car te fa hi şə li yi dir.8  Sə ya hət çi lə rin, bro şur la rın 

7.   Adətən ödəniş qarşılığında yerli insanlarla cinsi əlaqəyə girmək məqsədilə  sərt 
hüquqi məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmayan və ya iqtisadi baxımdan kasıb ölkələrə 
səyahət etmək .
8.  Franck Michel, Le Monde diplomatique, avqust 2006.
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pay la nıl ma sı, ha va yol la rı şir kət lə ri nin in ter net sə hi fə lə rin də audio-
vi sual is ma rış və bə ya nat la rın ve ril mə si yo lu ilə  xa ric də tö rə di lən 
sek sual xa rak ter li ci na yət lə rə gö rə ci na yət ka rın cəlb edil di yi ci na yət 
mə su liy yə ti ba rə də mə lu mat lan dı rıl ma sı ci na yə tin qar şı sı nı al maq 
üçün yax şı va si tə dir. Uşaq fa hi şə li yi, uşaq por noq ra fi ya sı və sek-
sual məq səd lər lə uşaq al ve ri nin ara dan qal dı rıl ma sı üçün fəaliy yət 
gös tə rən təş ki lat la rın bey nəl xalq şə bə kə si olan EC PAT In ter na tional 
təş ki la tı (Uşaq fa hi şə li yi, uşaq por noq ra fi ya sı və sek sual məq səd lər 
üçün uşaq al ve ri nin ara dan qal dı rıl ma sı)  1998-ci il də Dün ya Tu rizm 
Təş ki la tı ilə bir lik də  “Sə ya hət və tu rizm sa hə sin də uşaq la rı cin si is-
tis mar dan qo ru maq üçün dav ra nış mə cəl lə si” ha zır la mış dır.

Ma liy yə ins ti tut la rı nın, hü quq mü ha fi zə or qan la rı ilə əmək daş-
lıq edə rək, iz lə və ödə pe do fil in ter net sə hi fə lə ri ni dəs tək lə yən 
ma liy yə me xa nizm lə ri nin funk si ya sı nı da yan dır maq və bun la rı 
zə rər siz ləş dir mək im ka nı ol du ğu üçün ma liy yə və bank sek tor la-
rı nın cəlb edil mə si çox va cib dir. 

Kon ven si ya, həm çi nin, küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri ni cə miy yə ti 
uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə-
kət lər ba rə də mə lu mat lan dır ma ğa və ic ti maiy yə tin bu möv zu-
da kı həs sas lı ğı nı ar tır ma ğa sövq edir. Küt lə vi in for ma si ya va si-
tə lə ri açıq şə kil də, ic ti maiy yə tin maarifl ən di ril mə sin də və cin si 
əla qə, va li deyn lə rin ro lu və cin si sağ lam lıq haq qın da sə nəd li və 
te le vi zi ya film lə rin də  möv zu nun real şə kil də ifa də edil mə sin də 
mü hüm ro la ma lik dir.  Bu funk si ya, ilk ön cə, küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri nin müs tə qil li yi və mət buat azad lı ğı prin si pi nə və da ha 
son ra, ci na yə tin qur ba nı ol muş bü tün uşaq la rın giz li lik hü qu qu-
na hör mət et mək lə hə ya ta ke çi ril mə li dir. 

Bu sa hə də ak tiv fəaliy yət gös tə rən di gər iş ti rak çı lar isə “və tən daş 
cə miy yə ti” adı al tın da eh ti va edi lən, diq qə tə la yiq və ya rar lı iş lər 
gö rən  qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı (QHT-lər) və kö nül lü lər sek tor-
la rı dır. Döv lət lər cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı və uşaq la rın bu cür hə rə kət lər dən qo run ma sı 
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məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən və tən daş cə miy yə ti la yi hə lə ri və proq-
ram la rı nın ma liy yə ləş di ril mə si ni sti mul laş dır ma lı dır. 

Cinayətin qarşısının alınmasında ixtisaslaşmış 
qurumlar və əlaqələndirici orqanlar 

Kon ven si ya döv lət lə ri də vət edir ki, on lar mil li və yer li sə viy yə lər-
də müx tə lif iş ti rak çı lar ara sın da uğur lu koor di na si ya nı tə min et-
sin lər və hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı na çox şa xə li ya naş ma nı 
qə bul et sin lər. Prak ti ki ola raq bu nun nə ti cə sin də: 

 X təhsil və səhiyyə sektorları, sosial xidmət, hüquq mühafizə və 
məhkəmə orqanları arasında koordinasiya yaranmalı;

 X uşaq hüquqlarının təbliği və qorunması və ictimai siyasətin 
uşaqlar üzərindəki təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədilə 
müstəqil təsisatlar yaradılmalı;

 X uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli 
hərəkətlər barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq 
üçün məsuliyyət daşıyan  şəxs təyin edilməli və ya qurum 
yaradılmalıdır.9  Bir sıra ölkələrdə müxtəlif adlarla tanınan belə 
bir vəzifə təsis edilmişdir -  Uşaq Ombudsmanı, Uşaq Vəkili, 
Uşaq Hüquqları Komissiyası, Uşaq Hüquqları Komitəsi  və sair. 
Həmçinin aydındır ki, bu cür yanaşmanın uğurla tətbiq edilməsi 
üçün lazımi resurslar ayrılmalı və aydın vəzifələr təyin edilməlidir;

 X şəxsi məlumatların qorunması tələblərinə lazımi şəkildə 
əməl etməklə, uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı 
seksual xarakterli hərəkətlər hallarını müşahidə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi və məlumat çatışmamazlığını aradan 
qaldırılması məqsədilə, vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq 
etməklə məlumat toplanılması  mexanizmləri yaradılmalıdır;

9.   Parlament Assambleyası uşaqlar üçün Avropa Ombudsmanının yaradılmasını artıq 
təklif etmişdir(bax 1460 saylı Tövsiyyə(2000).
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 X uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli 
hərəkətlərin qarşısının alınmasında və bunlara qarşı 
mübarizədə səlahiyyətli dövlət orqanları, vətəndaş 
cəmiyyəti və özəl sektor arasında koordinasiya 
yaradılmalıdır.

Qabaqlayıcı tədbirlər və qurbanlara yardım edilməsi 

Bax ma ya raq ki, uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek-
sual xa rak ter li hə rə kət lər ilə mü ba ri zə nin əsas məq sə di bu 
hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı dır, bu cür ci na yət lə rin qur ba-
nı ol muş uşaq lar və bu uşaq lar ilə ya xın mü na si bət də olan hər 
bir şəx sin bü tün müm kün dəs tək və yar dım ilə tə min edil mə si 
də çox va cib dir. 

Cinsi istismar və ya seksual xarakterli hərəkətlərlə bağlı şübhəli 
hallar barədə məlumat verilməsi 

Sə hiy yə xid mə ti gös tə rən şəxs lər, uşaq lar və on la rın ailə lə ri 
ilə mün tə zəm şə kil də tə mas da ol duq la rı üçün, uşaq la rın ma-
raq la rı nın qo run ma sın da çox mü hüm rol oy na yır lar. Xü su si-
lə, bi lin mə li dir ki, on la rın ro lu tək cə ailə nin yan lış funk si ya sı nı 
(han sı ki, prob lem lə rin kö kün də da ya nır) dü zəlt mək lə məh-
dud laş mır, on lar həm çi nin, tö rə dil miş zo ra kı lıq ba rə də hə yə-
can siq na lı qal dır ma lı və  mü va fiq or qan la ra mə lu mat ver mə-
li dir lər. Kon ven si ya, hə kim, psi xiatr, psi xo te ra pevt və uşaq lar 
ilə mün tə zəm və ara bir iş lə yən di gər şəxs lə rə, on la rı məc bur 
et mə dən,  pe şə kar giz li lik qay da la rı nı poz maq im ka nı ve rir ki, 
on lar, uşaq la rın cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lə-
rin qur ba nı ol duq la rı na inan maq üçün ağ la ba tan sə bəb ol-
duq da, bu hal lar ba rə də uşaq la rın ri fa hı üçün fəaliy yət gös tə-
rən qu rum la ra mə lu mat ver sin lər. Cin si is tis mar və ya sek sual 
xa rak ter li hə rə kət ba rə də mə lu ma tı olan və ya be lə bir ha lın 
möv cud lu ğun dan şüb hə lə nən hər bir şəxs bu ba rə də sə la hiy-
yət li or qan la ra mə lu mat ver mə li dir. 
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Norveç 

Norveçin mülki qanunvericiliyi də polis ilə əlaqə saxlamaq və 
ya digər bir yol ilə ağır cinayətlərin törədilməsinin qarşısını 
almaq vəzifəsi barədə aydın qaydalar nəzərdə tutur. (Ədliyyə 
və Polis Nazirliyi tərəfindən təfsir edilmişdir). 

– Ağır cinayətlərin qarşısını almaq vəzifəsini gücləndirmək 
məqsədilə 1902-ci il Ümumi Mülki Cəza Məcəlləsinin 139-cu 
bölməsinə 25.06.2010 tarixli 47 saylı qanun ilə düzəliş edilmişdir.

– Bu düzəlişə əsasən, şəxsin cinayətin hazırda törədildiyi, 
törədilmək üzrə olduğu və ya artıq törədildiyi barədə 
şübhələnməsi kifayətdir və artıq, etibarlı sübuta ehtiyac yoxdur.   

–  Həmçinin, qeyd edilir ki, cinayətin qarşısını almaq vəzifəsi 
peşəkar məxfiliyi qorumaq vəzifəsindən daha  üstündür.  

– Bundan əlavə, cinayətin qarşısını almaq vəzifəsi və bunu 
etməməyə görə cəza verilməsi, ailə zorakılığı və uşaqlara qarşı 
bəzi seksual xarakterli cinayətlər kimi, cinayətin əlavə növlərinə 
də şamil edilir ( övladlığa götürülmüş uşaq, ögey uşaq və ya 
şəxsin himayəsində olan 18 yaşından aşağı hər hansı digər bir 
şəxs ilə seksual xarakterli fəaliyyət haqqında 199-cu bölmə, 
16 yaşından aşağı uşağa qarşı  seksual xarakterli hərəkətin 
törədilməsi  və ya seksual xarakterli təhqiramiz və ya digər 
əxlaqsız şəkildə rəftar etmək məqsədilə bu cür uşağın yoldan 
çıxarılması haqqında 200-cü bölmənin 2-ci bəndi).

Böyük Britaniya

2003-cü il Sek sual xa rak ter li ci na yət lər haq qın da Qa nun, az-
yaş lı la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lər də da xil ol maq la, 
sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qar şı sı nı al maq məq sə di ilə xə-
bər dar lı ğın edil mə si nə dair müəy yən tə ləb lər nə zər də tu tur. 
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2003-cü il Seksual xarakterli cinayətlər haqqında Qanunun 80-
ci bölməsi 

Xəbərdarlıq tələblərinin şamil edildiyi şəxslər

(1) Hər hansı bir şəxs:

(a) 3-cü Cədvəldə sadalanan cinayətlərdən hər hansı birinin 
törədilməsində təqsirli bilinmişdirsə;

(b)  bu cür cinayətin törədilməsində psixi xəstəlik səbəbi ilə 
təqsirli bilinməmişdirsə;

(c) əlil olduğu müəyyən edilmiş və ona qarşı qaldırılmış 
ittihama səbəb olan cinayət əməlini  törətməyə məcbur 
olmuşdursa; yaxud

(d) bu cür cinayətin törədilməsinə görə İngiltərə, Uels və ya 
Şimali İrlandiyada axtarışdadırsa 

bu His sə də nə zər də tu tul muş xə bər dar lıq tə ləb lə ri 82-ci böl-
mə də müəy yən edil miş müd dət ər zin də (xə bər dar lıq müd də-
ti) hə min şəx sə şa mil edi lir. 

(2) Bu Hissədə nəzərdə tutulan xəbərdarlıq tələblərinin 
şamil olduğu müddətdə, həmin şəxs bu Hissədə “müvafiq 
cinayətkar” adlandırılır. 

CƏDVƏL 3 – 2-ci Hissənin məqsədləri üçün seksual xarakterli 
cinayətlər: İngiltərə və Uels 

1   1956-cı il Seksual xarakterli cinayətlər haqqında Qanunun 1-ci 
bölməsində nəzərdə tutulan cinayət əməli (bənd 69) (zorlama).
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2  Həmin Qanunun 5-ci bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (13 yaşından aşağı qız ilə cinsi əlaqə).

3 Əgər ci na yət kar 20 və ya da ha yu xa rı yaş da dır sa, hə min Qa-
nu nun 6-cı böl mə sin də nə zər də tu tu lan ci na yət əmə li (16 ya-
şın dan aşa ğı qız ilə cin si əla qə). 

4  Əgər zə rər çək miş şəxs və ya di  gər tə  rəf (ola bil  di  yi hal  da )18 
ya  şın  dan aşa  ğı  dır  sa, hə  min Qa  nu  nun 10-cu böl  mə  sin  də nə  zər -
də tu  tu  lan ci  na  yət əmə  li (ki  şi tə  rə  fin  dən edil  miş in  sest).

5 Əgər:

(a)  cinayətkar 20 və ya daha yuxarı yaşdadırsa, yaxud 

(b) zərərçəkmiş şəxs və ya digər tərəf (ola bildiyi halda )18 
yaşından aşağıdırsa

həmin Qanunun 12-ci bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (qeyri-ənənəvi cinsi əlaqə).

6 Əgər:

(a)  cinayətkar 20 və ya daha yuxarı yaşdadırsa və

(b)  zərərçəkmiş və ya digər tərəf (ola bildiyi halda )18 yaşından 
aşağıdırsa

həmin Qanunun 13-cü bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (kişilər arasında əxlaqsız hərəkətlər)

7 Əgər:
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(a) zərərçəkmiş şəxs və ya digər tərəf (ola bildiyi halda )18 
yaşından aşağıdırsa, yaxud

(c)  cinayətkar həmin cinayət əməli və ya məhkəmə qərarı ilə 
bağlı olaraq:

(i) ən azı 30 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılmışdırsa; yaxud

(ii)  azadlığının məhdudlaşdırılması şərti ilə xəstəxanaya qəbul 
edilmişdirsə  

həmin Qanunun 14-cü bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (qadına əxlaqsız təcavüz)

8 Əgər:

(a)  zərərçəkmiş şəxs və ya digər tərəf (ola bildiyi halda )18 
yaşından aşağıdırsa; yaxud

(b)  cinayətkar həmin cinayət əməli və ya məhkəmə qərarı ilə 
bağlı olaraq:

(i)  ən azı 30 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılmışdırsa; yaxud

(ii)  azadlığının məhdudlaşdırılması şərti ilə xəstəxanaya qəbul 
edilmişdirsə  

həmin Qanunun 15-ci bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (kişiyə əxlaqsız təcavüz) 

9  Əgər, zə rər çək miş şəxs və ya di gər tə rəf (ola bil di yi hal-
da )18 ya şın dan aşa ğı dır sa, hə min Qa nu nun 16-cı böl mə sin-



45

də nə zər də tu tu lan ci na yət əmə li (qey ri-ənə nə vi cin si əla qə yə 
gir mək məq sə di lə tə ca vüz). 

10  Həmin Qanunun 28-ci bölməsində nəzərdə tutulan cinayət 
əməli (16 yaşadək qızı  fahişəliklə məşğul olmağa məcbur 
etmək və ya təhrik etmək, bu cür qız ilə cinsi əlaqəyə girmək 
və ya əxlaqsız təcavüz etmək ).

Qaynar xətt və qurbanlara yardım edilməsi 

İn san la rın tö rə dil miş cin si is tis mar və ya sek sual xa rak ter li hə-
rə kət lər ba rə də ma lik ol duq la rı mə lu ma tı və ya bu cür is tis mar 
və ya hə rə kət lə rə mə ruz qal dıq la rı nı təh lü kə siz şə kil də açıq la-
ya bil mə lə ri və ya sa də cə öz ənə nə vi mü hit lə rin dən kə nar da kı 
bir şəxs lə söh bət edə bil mə lə ri üçün nə zər də tu tul muş va si tə-
lə rin tək mil ləş di ril mə si çox va cib dir. Uşaq la rın ri fa hı sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rən mü tə xəs sis lər və bu sa hə də ki si ya sə ti müəy-
yən edən lər get-ge də da ha çox ina nır lar ki, uşaq lar üçün qay-
nar xət lər uşaq la ra asan şə kil də yar dım gös tə ril mə sin də, on la rın 
acı təc rü bə lə ri nin öy rə nil mə sin də və on la rın mü va fiq or qan la ra 
yön lən di ril mə sin də çox mü hüm va si tə dir. 

Uşaq lar te le fon va si tə si lə is tə dik lə ri vaxt giz li şə kil də və üz bəüz 
ün siy yə tin ya rat dı ğı qor xu his si ol ma dan öz lə ri ni ifa də edə bil-
dik lə ri üçün te le fon xü su si ro la ma lik dir. Döv lət lər uşaq la rı din-
lə mək və on la ra məs lə hət ver mək üçün qay nar xətt xid mət lə ri 
ya rat ma lı dır lar. Bu qay nar xət lə rə müm kün qə dər hər kəs qo şu la 
bil mə li dir və qay nar xət lər də uşaq lar ilə iş lə mə yə mü na sib olan 
şəxs lər işə gö tü rül mə li dir.   

Qur ban la ra iki ci nah da yar dım gös tə ril mə li dir: bi rin ci si, fakt la rın 
açıq lan ma sı nın tə tik lə di yi bü tün yük sək və al çaq böh ran nöq tə-
lə rin də yar dım və ikin ci si, cin si zo ra kı lı ğın sə bəb ol du ğu fi zi ki və 
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psi xo lo ji trav ma la rın müali cə si. Bun dan əla və, qur ban lar növ bə ti 
cin si zo ra kı lıq dan qo run ma lı dır lar.  

Konvensiyada tərəflərin qurbanlar ilə bağlı görməli olduqları 
tədbirlər sadalanır:

 X fiziki və psixoloji baxımdan bərpa olunmaları üçün qurbanlara 
qısa və uzunmüddətli yardımlar edilməsi. Vurulmuş 
zərərin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, uşaq tam şəkildə 
bərpa olunana qədər yardım göstərilməlidir. Zərərin fiziki 
nəticələrinə və psixoloji təsirlərinə diqqət yönəldilməli və 
uşağın uzunmüddətli sağlam inkişafı təmin edilməlidir. Cinsi 
zorakılığın bəzi nəticələri həddi-buluğa çatana qədər davam 
edir. Uşaqlıqda cinsi zorakılığın qurbanı olmuş şəxslərə bu 
barədə danışmaq və ehtiyac yarandığı təqdirdə, lazımi yardım 
ala bilmək imkanı vermək üçün tədbirlər görülməlidir;

 X cinayətkar olduqları ehtimal edilən şəxsləri təcrid etmək 
və ya uşaqların valideynləri və ya himayəçiləri onlara qarşı 
törədilən zorakılıqda iştirak etmişdirlərsə, qurbanları öz ailə 
mühitlərindən ayırmaq. Ailə daxilində cinsi zorakılıq baş 
verdikdə, adətən, uşaq ailədən təcrid edilir, lakin, cinayətkarın 
təcrid edilməsi daha məqsədəuyğun ola bilər. Lakin, bu 
digər valideynin uşağı saxlamaq və qayğısına qalmaq imkanı 
olduğu təqdirdə baş verə bilər;

 X zəruri olduğu və arzu edildiyi təqdirdə qurbanlar ilə yaxın 
ünsiyyətdə olan şəxslərə terapevtik yardım göstərilməsi. 
Həmçinin, qurbanlar ilə yaxın ünsiyyətdə olan şəxslərin kədər 
hissini və özlərini gücsüz və günahkar hiss etmələrini aradan 
qaldırmaq məqsədilə müalicə edilməsi faydalı ola bilər

 X qurbanlara yardım göstərilməsində iştirak edən dövlət 
qurumları, QHT-lər və ya digər təşkilatlar arasında birgə 
cəmiyyətlərin yaradılması.
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Müdaxilə tədbirləri

Seksual xarakterli cinayətkarlar üçün 
müdaxilə proqramları və ya tədbirləri 

Bir çox te ra pevt lər id dia edir lər ki, sek sual xa rak ter li hə rə kət lə-
rin cə miy yət də və ailə də ge niş ya yıl ma sı ci na yət kar la rın öz lə ri nin 
uşaq lıq da bu cür hə rə kət lə rə mə ruz qal ma sın dan qay naq la nır. 
On lar üçün fa ciəvi hal dır ki, on la rın uşaq lıq da ya şa dıq la rı təc rü-
bə nin nə ti cə sin də çək dik lə ri iz ti rab, yə qin ki, heç bir za man ifa də 
edil mə miş və ya eşi dil mə miş dir. Bu trav ma tik təc rü bə lər şüur al-
tı na yer lə şir və ey ni təc rü bə nin tək rar lan ma sı ilə üzə çı xır. Di gər 
te ra pevt lər id dia edir lər ki, sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin nə sil-
lər üz rə döv riy yə si sü but edil miş fakt de yil; uşaq lıq da sek sual xa-
rak ter li hə rə kət lə rin qur ba nı ol muş bir çox şəxs lər bu ci na yət lə ri 
tö rət mir lər və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər tö rət miş ci na yət kar-
la rın ço xu uşaq lıq da bu cür hə rə kət lə rin qur ba nı ol ma mış dır lar. 
Bax ma ya raq ki, bu cür hə rə kət lə rin tö rə dil mə si nə öz lü yün də dö-
züm lü lük gös tər mək müm kün de yil,  la kin, ba şa dü şül mə li dir ki, 
bu cür hə rə kət lə ri tö rə dən ci na yət kar lar da yar dı ma möh tac olan 
in san lar dır və on la rı müali cə yə eh ti ya cı olan xəs tə he sab et mək 
la zım dır.  Sek sual xa rak ter li hə rə kət lər ba rə də ic ti mai mə lu mat lı lı-
ğın art dı ğı və ha zır kı ten den si ya nın da ha sərt cə za la ra doğ ru get-
di yi ni nə zə rə al saq, sek sual xa rak ter li ci na yət kar lar üçün müali cə 
proq ram la rı nın hə ya ta ke çi ril mə si və bə zən, məh dud ic ti mai re-
surs la rın ay rıl ma sı və si ya si priori tet lə rin müəy yən edil mə si ilə bu 
cür proq ram la ra la zı mi yer ve ril mə li dir. Bu edil mə dən, ha zır kı və 
po ten sial qur ban la rın real şə kil də qo run ma sı inan dı rı cı de yil. 

Kon ven si ya nın əla və də yər ya rat dı ğı sa hə lər dən bi ri də bun dan 
iba rət dir ki, kon ven si ya üç ka te qo ri ya da kı şəxs lə rə ci na yə tin tək-
rar tö rə dil mə si ris ki ni azalt maq və on la rın da şı dıq la rı təh lü kə ni 
qiy mət lən dir mək məq sə di ilə, is tə ni lən za man, psi xo lo ji, elə cə 
də,  tib bi və so sial kom po nent lə ri ilə bir lik də mü da xi lə təd bir lə-
rin dən və proq ram la rın dan is ti fa də et mək im ka nı ve rir:
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 X seksual xarakterli cinayət əməlinin törədilməsinə görə haqqında 
cinayət işi açılmış şəxslər: təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipinə 
uyğun olaraq, xüsusilə, bu kateqoriyadakı şəxslər proqram və 
tədbirlərdən yararlanıb-yararlanmamağa azad şəkildə özləri 
qərar verirlər. Onlar bunu, qorunmaq hüququ və ədalətli 
məhkəmə araşdırmasının tələblərinə riayət edilməsi şərti ilə, 
istintaq və ya məhkəmə araşdırması dövründə edə bilərlər;

 X seksual xarakterli cinayət əməlinin törədilməsində ittiham 
edilən şəxslər: haqqında təqsirli bilindiyinə dair hakim və ya 
məhkəmə tərəfindən yekun qərar verilmiş şəxs;

 X seksual xarakterli cinayət əməli törətmiş uşaqlar: cinayət 
məsuliyyəti yarandığı yaşdan -18 yaşından aşağı olan şəxslər 
onların inkişaf tələbatlarına uyğun olan və seksual davranış 
problemlərinin həlli üçün həyata keçirilən  proqram və 
tədbirlərdən yararlana bilərlər.

Proq ram və təd bir lə rin cə za lan dır ma sis te mi nin tər kib his sə si ol-
ma sı müt ləq de yil, əvə zin də, bun lar sə hiy yə və so sial ri fah sis tem-
lə ri nin tər ki bi nə da xil edi lə bi lər. Psi xo lo ji mü da xi lə şüur lu dav ra nış 
te ra pi ya sı və ya psi xo-di na mik ya naş ma dan is ti fa də edən te ra pi ya 
for ma la rın da hə ya ta ke çi ri lə bi lər.10 Tib bi mü da xi lə de dik də, prin-
si pial ola raq, an ti-hor mo nal te ra pi ya (tib bi ax ta la ma) nə zər də tu-
tu lur. Nə ha yət, ic ti mai mü da xi lə yə ci na yət ka rın ic ti mai dav ra nı şı-
na nə za rət edil mə si və onun dav ra nı şı nın sta bil ləş di ril mə si  üçün 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər (mə sə lən, müəy yən yer lə rə get mə yə və 

10. Psixologiyada iki əsas yanaşma mövcuddur: 1)koqnitiv yanaşmanın əsaslandığı 
modelə görə, şəxsin vəziyyəti qiymətləndirməsi onun emosiya və davranışlarını müəyyən 
edən  faktordur, hansıki, öz növbəsində onun düşünmə prosesinə təsir edir. Vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi şəxsin özü və dünya haqqında malik olduğu dərin köklü inançına 
əsaslanır. Psixoterapevtik dəstəyin məqsədi psixoloji vəziyyətə daha yaxşı nəzarət 
etmək və problemləri həll etmək üçün uyğun davranışı inkişaf etdirməkdir; 2) təhlillərə 
psixodinamik yanaşma əsas diqqəti şüuraltı anlayışa verir: hesab olunur ki, şəxsin 
problemlərinin mənbəyi onun uşaqlıqda qarşılaşdığı həll olunmamış konfliktlərdədir. 
Klassik  analitik metod həll edilməmiş konfliktləri işıq üzünə çıxarmaq üçün şəxsin 
dedikləri və etdiklərini təfsir etməkdən ibarətdir.  
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müəy yən şəxs lər ilə gö rüş mə yə qo yu lan qa da ğa), elə cə də,  tək rar 
in teq ra si ya nı asan laş dı ran st ruk tur lar (in zi ba ti mə sə lə lər, iş ax ta rı şı 
ilə bağ lı kö mək gös tə ril mə si) da xil dir. 

Məlumat və razılıq

Mü da xi lə nin hər han sı bir for ma sı hə ya ta ke çi ril məz dən əv vəl, 
mü va fiq şəxs ona tək lif olu nan mü da xi lə proq ra mı və təd bir lə-
ri nin sə bəb lə ri ba rə də mə lu mat lan dı rıl ma lı dır. Edil miş tək lif ilə 
bağ lı onun azad və mə lu mat lı şə kil də ve ril miş ra zı lı ğı alın ma lı dır. 
Şəxs tək li fi qə bul edə və ya bun lar dan im ti na edə bi lər. Əgər, 
tək lif dən im ti na edi lər sə, bu nun nə ti cə lə ri ba rə də şəx sə mə lu-
mat ve ril mə li dir (mə sə lən, cə za nı tə xi rə sa lan və ya yün gül ləş di-
rən tək lif dən im ti na edil mə si). Kon ven si ya, tez-tez tə rəfl ə rin yer li 
qa nun ve ri ci li yi nə is ti nad edə rək, öz əha tə dairə si ni , müm kün 
təd bir və proq ram lar ba rə də de tal la ra gir mə dən, bir sı ra prin sip-
lə rin müəy yən edil mə si ilə məh dud laş dı rır.  Bu na bax ma ya raq, 
tə rəfl ər proq ram və təd bir lə rin el mi fay da la rı nı qiy mət lən dir mək 
üçün bun la rın  nə ti cə lə ri nin ef fek ti ni  mün tə zəm şə kil də nə za-
rət də sax la ma lı dır lar.  Bun dan əla və, nə ti cə lə rin uğur lu ol ma sı 
te ra pevt lə rə tə lim ke çi ril mə si  və on la ra nə za rət edil mə sin dən 
və əl ve riş li təş ki la tı st ruk tu run qu rul ma sın dan ası lı dır.  Kon ven si-
ya müx tə lif xid mət or qan la rı nın, xü su si lə, sə hiy yə xid mə ti, so sial 
xid mət, pe ni ten siar or qan lar və məh kə mə or qan la rı (so nun cu-
la rın müs tə qil li yi nə xə ləl gə tir mə dən) ara sın da koor di na si ya nın 
önə mi ni vur ğu la yır.  

Əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə 
tutulması

Maddi cinayət hüququ 

Döv lət lər kon ven si ya nı ra ti fi ka si ya et dik də, kon ven si ya nı tət biq et-
mək üçün hü qu qi öh də lik da şı yır lar və bu, öz növ bə sin də,  mil li ci-
na yət qa nun la rı nın uy ğun laş dı rıl ma sı na sə bəb olur.  Qa nun la rın uy-
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ğun laş dı rıl ma sı  bir ne çə mü hüm sə bəb dən uşaq la rın cin si is tis ma rı 
və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı nı 
asan laş dı rır. Bi rin ci si, kon ven si ya bir sı ra ci na yət əməl lə ri üçün ci-
na yət mə su liy yə ti nə zər də tu tur və an la yış la rın və qa nun ve ri ci li yin 
uy ğun laş dı rıl ma sı şəx sin da ha yum şaq hü quq sis te mi nə ma lik olan 
öl kə yə ge dib, qa nun suz əməl lə ri bu öl kə də tö rət mə si ni müm kün-
süz edir. İkin ci si,  or taq an la yış lar təd qi qat apa rıl ma sı na yar dım çı 
ola və mə lu mat la rın mü qa yi sə si ni tək mil ləş di rə bi lər və bu nun la da, 
uşaq la ra qar şı sek sual xa rak ter li ci na yət lə rin tam təs vi ri nin əl də edil-
mə si ni asan laş dı ra bi lər. Üçün cü sü, uşaq la ra qar şı cin si zo ra kı lıq ilə 
mü ba ri zə (qa baq la ma, qo ru ma, pro se dur lar) ey ni qa nun ve ri ci li yə 
əsas la na raq hə ya ta ke çi ril di yi üçün bey nəl xalq əmək daş lıq asan la şır. 

Bolqarıstan

Bir çox ölkələr kimi, Bolqarıstan da müxtəlif qanunlarına 
uşaqların cinsi zorakılıq və seksual xarakterli hərəkətlərdən 
qorunmasına dair müddəalar daxil etmişdir. 

Uşaqların müdafiəsi haqqında Qanunun 11-ci maddəsinə 
uyğun olaraq uşaqların zorakılıqdan qorunması 

(1) Hər bir uşaq özünün fiziki, psixoloji, mənəvi və əqli 
inkişafına zərərli olan fəaliyyətlərə cəlb edilməsindən 
qorunmaq hüququna malikdir. 

(2)  Hər bir uşaq ləyaqəti alçaldan tədris metodlarından, fiziki, 
psixoloji və digər zorakılıq hərəkətlərdən və özünün maraqlarına 
zidd olan təsir formalarından qorunmaq hüququna malikdir.  

(3)  Hər bir uşaq dilənçiliyə və fahişəliyə məcbur edilməkdən 
və pornoqrafik materialların paylanılması və ya qanunsuz 
maddi gəlirin əldə edilməsi üçün istifadə edilməkdən, eləcə 
də, cinsi zorakılıq/seksual xarakterli hərəkətlərdən qorunmaq 
hüququna malikdir. 
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Bolqarıstanın Cinayət məcəlləsi 
Maddə 155

(1) Digər şəxsi fahişəliyə təhrik edən və ya cinsi zövq almaq 
məqsədilə satın alan şəxs üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə 
və 300-600 BQL miqdarında cərimə ilə cəzalandırılır.

(2) Cinsi əlaqəyə girmək və ya zina etmək üçün müxtəlif 
şəxslərə  mənzil sahələri verən şəxs beş ilədək azadlıqdan 
məhrum etmə və 100-500 BQL məbləğində cərimə ilə 
cəzalandırılır.

(3)  1 və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan cinayət əməlləri 
gəlir əldə etmək məqsədilə törədilmişdirsə, bir ildən altı ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə və 500-1 000 BQL məbləğində 
cərimə ilə cəzalandırılır.

(4)  Fahişəliyə cəlb etmək, satın almaq, homoseksual 
hərəkətlər etmək və ya zina etmək məqsədilə digər bir şəxsi 
narkotik maddələr və ya analoji maddələr qəbul etməyə 
inandıran və ya məcbur edən şəxs beş ildən on beş ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə və 20 000-50 000 BQL məbləğində 
cərimə ilə cəzalandırılır. 

(5)  Cinayət əməli: 

1. mütəşəkkil cinayətkar qrupun əmrləri əsasında və ya bu 
qrupun qərarının icra olunması üçün fəaliyyət göstərən şəxs 
tərəfindən ;

2. azyaşlı uşaq və ya psixi xəstəyə qarşı;

3. iki və ya daha çox şəxsə qarşı; yaxud 
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4. müntəzəm qaydada törədildikdə 

on ildən iyirmi ilədək azadlıqdan məhrum etmə və 100 000-
300 000 BQL miqdarında cərimə ilə cəzalandırılır.

(6) Azyaşlı uşaqları əxlaqsız hərəkətlərə cəlb edən şəxs iki 
ildən səkkiz ilədək  azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Maddə 155b (Sonuncu düzəliş, 26/2010 saylı SG)

Yaşı razılıq yaşından aşağı olan və ya 14 yaşında olan şəxsi 
real, virtual və ya simulyasya edilmiş, eyni və ya əks cinslər 
arasında cinsi əlaqəni, cinsi orqanların şəhvani şəkildə nümayiş 
etdirilməsini, sodomiya, mastrurbasiya, seksual sadism və ya 
mazaxizmi izləməyə və ya bunlarda iştirak etməyə təhrik edən 
şəxs üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya sınaq müddəti  
ilə cəzalandırılır. 

Bu sa hə üz rə mil li qa nun la rın və məh kə mə qə rar la rı nın müx tə lif-
li yi sə bə bi ilə, eh ti mal edi lən ci na yət ka rın qur ba nın ya şı ba rə də 
mə lu ma tı nın olub-ol ma ma sı na dair kon ven si ya da heç bir müd-
dəa nə zər də tu tul ma mış dır. Əla və ola raq, kon ven si ya, ci na yət 
əmə li az yaş lı lar tə rə fin dən tö rə dil di yi hal da (uşaq por noq ra fi ya-
sı nın ya yıl ma sı ki mi), son va si tə ola raq ci na yət ic raatı na nə zə rən 
da ha əl ve riş li təd bir lə rin tət bi qi nə im kan ve rir.

Almaniya

Almaniya cəza qanunu (Strafgesetzbuch), aydın şəkildə, 
müxtəlif bölmələrdə uşaqlara qarşı seksual xarakterli 
hərəkətləri əhatə edir və bu cür əməlləri ağırlıq dərəcəsinə 
görə fərqləndirir. 

Bölmə 176 Uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər
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(1) 14 yaşadək şəxsə (uşağa) qarşı seksual xarakterli əməl 
törədən və ya bu cür əməlin uşaq tərəfindən öz üzərində 
törədilməsinə imkan verən şəxs altı aydan on ilədək azadlıqdan 
məhrum etmə cəzası ilə və daha yüngül halda, beş ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə və ya cərimə ilə cəzalandırılır. 

(2)  Uşağı üçüncü şəxsə qarşı seksual xarakterli əməl 
törətməyə və ya üçüncü şəxsi uşağa qarşı seksual xarakterli 
əməl törətməyə təhrik edən şəxs eyni cəza ilə cəzalandırılır. 

(3) 1. Uşağın gözü qarşısında seksual xarakterli hərəkət edən;

2. uşağı öz üzərində seksual xarakterli hərəkət etməyə təhrik 
edən, yaxud

3. uşağa pornoqrafik illüstrasiya və ya şəkillər göstərməklə, 
pornoqrafik məzmunda audio      yazılar dinlətdirməklə və ya 
açıq şəkildə pornoqrafik dildən istifadə etməklə təsir göstərən 
şəxs beş ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya cərimə ilə 
cəzalandırılır. 

(4) Bu cür əməlləri törətməyə  cəhd edən şəxslər 
cəzalandırılır: bu 3-cü yarımbölmənin 3-cü bəndində nəzərdə 
tutulan əməllərə şamil edilmir. 

Bölmə 176a Uşaqlara qarşı seksual xarakterli ağır cinayətlər

(1) Uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər 176-cı Bölmənin 
1 və 2-ci yarımbölmələrində nəzərdə tutulan hallarda:

1. 18 yaşından yuxarı şəxs bədənə nüfuz etməklə uşaq 
ilə cinsi əlaqəyə girərsə və ya uşağa qarşı bənzər seksual 
xarakterli hərəkətlər edərsə və ya uşaq tərəfindən öz üzərində 
edilməsinə icazə verərsə;
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2.  seksual xarakterli hərəkət iki və ya daha artıq şəxs tərəfindən 
birlikdə edilmişdirsə;

3. cinayətkar hərəkəti etməklə uşağın sağlamlığına ağır 
xəsarət və ya uşağın fiziki və ya emosional inkişafına ciddi 
zərər vurmuşdursa, yaxud

4. cinayətkar son beş il ərzində bənzər cinayətdə təqsirli 
bilinmişdirsə

bir ildən az olmayan azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

(2) 176-cı Bölmənin 1 və 4-cü yarımbölmələrində nəzərdə 
tutulan hallarda, seksual xarakterli hərəkəti 184-cü bölmənin 
3 və 4-cü yarımbölmələrinə uyğun olaraq yayılması nəzərdə 
tutulan pornoqrafik mətnin məzmununa əsasən etmək 
niyyəti ilə (11-ci Bölmənin 3-cü yarımbölməsi) bu cür hərəkəti 
törədən və ya digər iştirakçısı olan şəxs  iki ildən az olmayan 
müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

(3) 1-ci yarımbölməyə əsasən daha yüngül hallarda, üç aydan 
beş ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur, 2-ci 
yarımbölməyə əsasən daha yüngül hallarda, bir ildən on 
ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. 

(4) 176-cı Bölmənin 1 və 2-ci yarımbölmələri nəzərdə tutulan 
hallarda:

1. hərəkəti etməklə uşağa ağır fiziki xəsarət yetirən şəxs, yaxud

2.  hərəkəti törətməklə uşağı ölüm təhlükəsi  qarşısında qoyan 
şəxs 

beş ildən az olmayan müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
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(1) İnzibati orqanın qərarı ilə cinayətkarın müəssisədə 
saxlanılması müddəti 1-ci yarımbölmənin 4-cü bəndində nəzərdə 
tutulan müddətə daxil edilmir. Əgər, törədilmiş əməl 176-cı 
Bölmənin 1 və 2-ci yarımbölmələrinə əsasən Almaniya cinayət 
hüququnda cinayət əməli hesab olunardısa, 1-ci yarımbölmənin 
4-cü bəndində nəzərdə tutulan hallarda törədilmiş, haqqında 
xaricdə qərar çıxarılmış cinayət əməli,  haqqında yerli qərar 
çıxarılmış cinayət əməlinə ekvivalent hesab olunur.  

Bölmə 176b Uşaqların ölümünə səbəb olan seksual xarakterli 
hərəkətlər 

Cinayətkar seksual xarakterli hərəkətin (Bölmə 176 və 176a)  
edilməsi ilə, ehtiyatsızlıqla olsa belə, uşağın ölümünə səbəb 
olmuşdursa, ömürlük və ya on ildən az olmayan müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Seksual xarakterli hərəkətlər 

İlk də  fə ola  raq hər han  sı bir bey   nəl   xalq mü   qa   vi   lə   də uşaq   la   ra 
qar   şı sek   sual xa   rak   ter   li ci   na   yət əmə   li aşa   ğı   da   kı iki növ əmə   lin 
qəs   dən tö   rə   dil   mə   si ki   mi müəy   yən edil   miş   dir:

 X seksual xarakterli fəaliyyət üçün qanuni yaşa çatmamış uşağa 
qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etmək;

 X istənilən yaşdakı uşağa qarşı aşağıdakı şəkildə seksual 
xarakterli hərəkət etmək:  

 – məcburiyyət, güc, hədənin tətbiq edilməsi; yaxud

 – uşağın etibarından, onun üzərindəki səlahiyyətdən və ya 
təsirdən sui-istifadə edərək, habelə,  ailə daxilində; yaxud
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 – uşağın, xüsusilə də, əqli və ya fiziki əlilliyi və ya asılı 
vəziyyətdə olması səbəbi ilə, köməksizliyindən sui-
istifadə edərək. 

Fransa

Fransanın cinayət məcəlləsi, xüsusilə, həssas şəxslərə qarşı 
zorlama və cinsi zorakılıq ilə əlaqədar digər hərəkətlərə görə, 
açıq şəkildə, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. 

Maddə 222-24

Xorvatiya

Xorvatiyanın Cinayət Məcəlləsində uşaqların etibarından sui-
istifadə edərək onlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlərin 
edilməsinə dair nisbi olaraq detallı müddəalar nəzərdə tutulur.

Mövqedən sui-istifadə edərək cinsi əlaqəyə girmək, Cinayət 
Məcəlləsinin 191-ci maddəsi 

(1) Olduğu mövqedən sui-istifadə etməklə özündən 
maddi, ailəvi, sosial və ya hər hansı bir digər şəkildə asılı 
olan digər bir şəxsi cinsi əlaqəyə və ya eyni xarakterli seksual 
əmələ təhrik edən  şəxs üç (3) aydan altı (6) ilədək azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

(2) Azyaşlı uşaq ilə cinsi əlaqəyə girmək və ya eyni 
xarakterli seksual əməl törətmək məqsədilə azyaşlı uşaq 
üzərindəki səlahiyyətindən və ya təlim, tədris, himayə və 
qayğısına qalmaq məqsədilə ona etibar edilmiş vəzifədən sui-
istifadə edən müəllim, tərbiyəçi, valideyn, övladlığa götürmüş 
valideyn, qəyyum, ögey valideyn və ya digər bir şəxs altı (6) 
aydan altı (6) ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
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17 iyun 1998-ci il tarixli  998-468 saylı Qanunun 13-cü 
maddəsi, 18 iyun 1998-ci il tarixli rəsmi jurnal

Aşağıdakı hallarda zorlama əməli törətmiş şəxs iyirmi il 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır:

1.  eybəcərləşdirmə və ya daimi əlilliyə səbəb olarsa;

2.  15 yaşdan aşağı azyaşlı uşağa qarşı törədilmişdirsə;

3.   yaşı, xəstəliyi, əlilliyi,  fiziki və psixoloji qüsuru və ya hamiləlik 
vəziyyətində olması səbəbi ilə həssas vəziyyətdə olduğu acıq 
şəkildə görünən və ya cinayətkar tərəfindən bilinən şəxslərə 
qarşı törədildikdə;

4. qanuni, təbii və ya övladlığa götürmüş valideyn və ya 
qurbanın üzərində səlahiyyətə malik olan hər hansı digər şəxs 
tərəfindən törədildikdə;

5.  daşıdığı vəzifənin verdiyi səlahiyyətlərdən sui-istifadə edən 
şəxs tərəfindən törədildikdə;

6.  bir neçə şəxs tərəfindən birgə törədildikdə;

7.  silahdan istifadə edərək və ya silahdan istifadə edilməsi ilə 
hədə-qorxu gələrək  törədildikdə;

8. cinayətkar  qeyri-müəyyən auditoriya üçün nəzərdə 
tutulmuş mesajların yayılması üçün telekommunikasiya 
şəbəkəsindən istifadə etməklə qurbanla ünsiyyətə girdikdə  ;

9.  qurbanın cinsi oriyentasiyası səbəbi ilə törədildikdə.

Maddə 222-29
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19 sentyabr 2000-ci il tarixli  2000-916 saylı Fərmanın 3-cü 
maddəsi,  1 yanvar 2002-ci il tarixli rəsmi jurnal

Zorlama hərəkətindən başqa cinsi zorakılıq hərəkətləri:

1.   15 yaşdan aşağı azyaşlı uşağa qarşı edildikdə;

2.   yaşı, xəstəliyi, əlilliyi,  fiziki və psixoloji qüsuru və ya hamiləlik 
vəziyyətində olması səbəbi ilə həssas vəziyyətdə olduğu acıq 
şəkildə görünən və ya cinayətkar tərəfindən bilinən şəxslərə 
qarşı edildikdə

altı il azadlıqdan məhrum etmə ilə və 100 000 avro miqdarında 
cərimə ilə cəzalandırılır.

İsveçrə

İsveçrə asılı vəziyyətdə olan şəxsə qarşı seksual xarakterli 
hərəkətlərə dair açıq şəkildə müddəalar nəzərdə tutan 
ölkələrdən biridir. 

Cinayət Məcəlləsinin 188-ci maddəsi – Asılı şəxsə qarşı seksual 
xarakterli hərəkət etmək 

1. Təhsil, etibar və ya iş və ya digər növ asılılıq əlaqəsindən 
sui-istifadə edərək 16 yaşadək uşağa qarşı seksual xarakterli 
hərəkət edən və ya asılılıq əlaqəsindən sui-istifadə edərək bu 
çür uşağı seksual xarakterli hərəkətlər etməyə təhrik edən 
şəxs üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya pul cəriməsi ilə 
cəzalandırılır. 

2.  Zərərçəkmiş şəxs cinayətkar ilə nikah bağlamışdırsa 
və ya vətəndaş nikahına girmişdirsə, səlahiyyətli orqan 
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cinayət prosesi, məhkəmə araşdırması və cinayətkarın 
cəzalandırılmasını dayandıra bilər.

Bi rin ci növ sek sual xa rak ter li hə rə kət cin si əla qə yə gir mək üçün 
qa nu ni ya şı na çat ma yan uşaq la ra tət biq olu nur və bu na gö rə 
də, bu cür cin si əla qə qa nun suz he sab edi lir. İkin ci növ hə rə kət 
isə, qa nu ni ya şı na çat mış ,la kin, hə lə də, uşaq sa yı lan (18 ya şın-
dan aşa ğı) şəxs lə rə tət biq olu nur və bu nun la da, uşa ğın cin si 
əla qə yə gir mək üçün ra zı lıq ve rib-ver mə di yi mə sə lə si or ta ya 
çı xır. Ay dın dır ki, məc bu riy yət, güc tət bi qi və ya hə də-qor xu dan 
uşa ğın ra zı lı ğı ol ma dıq da is ti fa də edi lir. 

Fi zi ki/psi xo lo ji qü sur lar və in tel lek tual/əq li əlil lik sə bə bi ilə əla-
hid də həs sas və ziy yət də olan uşaq la ra qar şı sek sual xa rak ter li 
hə rə kət lər edil dik də, bu cür uşaq lar “ası lı və ziy yət də” ol duq la rı 
üçün sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rə ver dik lə ri ra zı lıq öz qüv və-
si ni iti rir. Bu an la yış uşa ğın nar ko tik mad də lər və ya al ko qol dan 
ası lı və ziy yət də ol ma sı və ya hə rə kə tin edil di yi za man bun la-
rın tə si ri al tın da ol du ğu hal lar da da xil ol maq la, fi zi ki, psi xo lo ji, 
emo sional, ailə vi, so sial və ya mad di ası lı lı ğı əha tə edir. Üçün cü 
hal uşaq lar ilə eti bar əla qə si nin və ya ci na yət ka ra cin si əla qə yə 
gir mək məq sə di lə uşa ğı nə za rət də sax la maq, onu cə za lan dır-
maq və ya mü ka fat lan dır maq im ka nı ve rən tə bii, ic ti mai və ya 
di ni sə la hiy yə tin möv cud ol du ğu hal la ra tət biq olu nur. Eti ba ra 
əsas lan bu cür əla qə lər tə bii və öv lad lı ğa gö tür müş ailə lər də, 
uşa ğa təh sil ve ril mə si üçün mə su liy yət da şı yan şəxs lər ilə, te ra-
pev tik və ya tib bi xid mət gös tə rən şəxs lər ilə və kö nül lü əsas da 
uşaq lar ilə iş lə yən şəxs lər ilə möv cud olur.    

Kon ven si ya “sek sual xa rak ter li fəaliy yət” an la yı şı nı və cin si əla qə yə 
gir mək üçün qa nu ni yaş həd di ni müəy yən et mir. Yer li qa nun ve ri ci-
lik lə rin müx tə lifl i yi sə bə bi ilə, an la yı şın müəy yən edil mə si ni tə rəf-
lə rin öh də si nə bu ra xır. Kon ven si ya öz cin səl li yi ni kəşf edən , hət ta, 
bi ri və ya hər iki si sek sual xa rak ter li fəaliy yət üçün qa nu ni ya şı na 
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çat ma mış ye ni yet mə lər ara sın da kı ra zı lıq əsa sın da sek sual xa rak-
ter li fəaliy yə tə gö rə ci na yət mə su liy yə ti nə zər də tut mur.  Kon ven-
si ya nın məq sə di cin si in ki şaf kon teks tin də az yaş lı uşaq la rın ra zı lıq 
əsa sın da gir dik lə ri cin si əla qə ni nə za rət də sax la maq de yil dir. 

Uşaq fahişəliyi ilə bağlı cinayət əməlləri

Kon ven si ya ya əsa sən, “uşaq fa hi şə li yi” ter mi ni ödə niş, vəd və ya 
əvəz lə mə nin  uşa ğa və ya hər han sı üçün cü şəx sə ve ril mə sin dən 
ası lı ol ma ya raq, pul və ya muzd və ya əvəz lə mə nin di gər for-
ma sı və ya bun la rın edi lə cə yi ilə bağ lı ve ri lən və din  qar şı lı ğın da 
uşa ğın sek sual xa rak ter li fəaliy yət üçün is ti fa də edil mə si fak tı nı 
bil di rir. Aşa ğı da kı qəs dən edil miş hə rə kət lə rə gö rə ci na yət mə-
su liy yə ti nə zər də tu tu lur: 

 – uşağı fahişəliyə cəlb etmə və ya uşağı fahişəlik etməyə 
təhrik etmə;

 – uşağı fahişəliklə məşğul olmağa məcbur etmə və ya 
uşağın fahişəlik etməsindən gəlir əldə etmə və ya bu cür 
məqsədlər üçün uşağı digər formada istismar etmə;

 – uşaq fahişəliyi xidmətlərindən istifadə etmə.

Uşaq fa hi şə li yin dən tə sa dü fi ola raq is ti fa də edil miş dir sə və ya 
hət ta, mü ka fa tın ve ril mə si sa də cə vəd edil miş dir sə be lə, ci na yət 
əmə li ni təş kil edən hü qu qi tə ləb lər ye ri nə ye ti ril miş he sab olu-
nur. Cə za lar həm uşaq la rı fa hi şə li yə cəlb edən, həm də, bun dan 
mən fəət əl də edən şəxs lə rə tət biq olu nur. 

Malta

Malta Cinayət Məcəlləsinin xüsusi maddəsi ilə yetkinlik yaşına 
çatmamış şəxsin fahişəliyə cəlb edilməsinə görə cinayət 
məsuliyyəti nəzərdə tutur (halbuki, bəzi ölkələrdə bu cinayət 
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Serbiya

Serbiyanın Cinayət Məcəlləsi uşaq fahişəliyi ilə bağlı xüsusi 
əməllərə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur.

Maddə 183 Əxlaqsız yuvalar saxlama

(1) Azyaşlı üşağı gəlir əldə etmək məqsədilə cinsi əlaqə və 
ya buna bənzər hərəkət və ya digər cinsi fəaliyyət üçün digər 

əməli azyaşlı uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlərə dair 
maddələrin əhatə dairəsinə düşür ). 

Cinayət Məcəlləsinin 204B maddəsi:

(1) Digər bir şəxsin şəhvət hissini qarşılamaq məqsədilə 
yetkinlik yaşına çatmamış şəxsi fahişəlik və pornoqrafik 
fəaliyyətə cəlb edən şəxs səkkiz aydan dörd ilədək , təcrid 
edilmək və ya edilməməklə,  azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

(2) Aşağıdakı hallarda cinayət əməli törətmiş şəxs iki ildən 
altı ilədək, təcrid edilmək və ya edilməməklə,  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır:

a) cinayətkar qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla yetkinlik yaşına 
çatmamış şəxsin həyatına təhlükə yaratdıqda;

b) cinayət əməli  zorakılıqla və ya bu cür şəxsə fiziki xəsarət 
yetirməklə törədildikdə;

c) cinayət əməli maddə 83A(1) tətbiqi çərçivəsində 
cinayətkar dəstə tərəfindən   törədildikdə.
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şəxsə təklif etmə üç aydan beş ilədək azadlıqdan məhrum 
etmə ilə əzalandırılır. 

(2) Azyaşlı uşağı cinsi əlaqə və ya buna bənzər hərəkət və 
ya digər cinsi fəaliyyət üçün saxlama üç ilədək azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 184 Fahişəlikdə vasitəçilik:

(1) Digər bir şəxsi fahişəliyə təhrik edən və ya şəxsin 
fahişəlik məqsədilə digər şəxsə verilməsində iştirak edən 
və ya media vasitələri və ya digər yollar ilə fahişəliyi təbliğ 
və reklam edən şəxs üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

(2) Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan əməl uşağa 
qarşı edildikdə bir ildən on ilədək azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır.

Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı əməllər

Av ro pa Şu ra sı nın Ki ber ci na yət lər haq qın da Kon ven si ya sın-
dan il ham la na raq, kon ven si ya uşaq la rın cin si is tis ma rı və ya 
on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin edil mə si ni asan-
laş dı ran kom pü ter sis tem lə ri və ya di gər kom mu ni ka si ya və 
in for ma si ya tex no lo gi ya sın dan is ti fa də si nə qar şı uşaq la rın (və 
yet kin lik ya şı na çat ma mış bü tün şəxs lə rin) mü da fiəsi ni güc-
lən dir mək niy yə tin də dir. 

Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın Uşaq Hü quq la rı Kon ven si ya sı-
nın Fa kül ta tiv Pro to ko lun dan il ham la na raq, kon ven si ya “uşaq 
por noq ra fi ya sı” an la yı şı nı aşa ğı da kı şə kil də müəy yən edir: 
“Uşaq por noq ra fi ya sı” ter mi ni sek sual ba xım dan açıq 
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olan, hə qi qi və ya si mul ya si ya edil miş hə rə kət də iş ti-
rak edən uşa ğı vi zual təs vir edən hər han sı ma te rialı və 
ya baş lı ca ola raq, sek sual məq səd lər üçün uşa ğın cin siy-
yət or qa nı nın hər han sı şə kil də təs vi ri ni fak tı nı bil di rir.  
Bu sə bəb dən, sek sual məq səd lər da şı ma dı ğı üçün bə dii, tib bi, 
el mi və ya bən zər məz mun da olan ma te rial bu an la yı şın əha tə 
dairə si nə düş mür. 

Danimarka

Danimarka Cinayət Məcəlləsi  “əxlaqsız şəkillər və filmlər”in 
yayılmasına və həmçinin, bunlara sahiblənməyə dair müfəssəl 
qaydalar nəzərdə tutur. 

Danimarka Cinayət Məcəlləsinin 235-ci bəndi

(1) 18 yaşından aşağı şəxsin əxlaqsız fotoşəkillər və ya 
filmlərini və ya digər əxlaqsız vizual materiallarını yayan şəxs 
iki ilədək azadlıqdan məhrum etmə, yaxud, xüsusi ağırlaşdırıcı 
hallar olduqda, səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. Uşağın həyatının təhlükə altında qalması, ağır 
zorakılıqdan istifadə edilməsi, uşağa ağır xəsarət yetirilməsi 
və ya materialların daha sistemli və mütəşəkkil qaydada 
yayılması halları cəzanı ağırlaşdıran hallar hesab olunur. 

(2) 18 yaşından aşağı şəxsin əxlaqsız fotoşəkillər və ya 
filmlərini və ya digər əxlaqsız vizual materiallarına sahib 
olan və ya ödəniş edərək bunlar ilə tanış olan şəxs bir ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

(3) 2-ci yarımbənd 15 yaşına çatmış şəxsin əxlaqsız şəkillərinə 
sahib olmağa, həmin şəxs belə sahibliyə razılıq verdiyi 
təqdirdə, şamil edilmir.
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Konvensiya aşağıdakı qəsdən edilmiş hərəkətlərə görə cinayət 
məsuliyyəti nəzərdə tutur:

 X uşaq pornoqrafiyasının istehsalı, təklif edilməsi, təqdim 
edilməsi, yayılması, ötürülməsi və ya uşaq pornoqrafiyasına 
sahib olma;

 X uşaq pornoqrafiyasının şəxsi istifadə və ya başqa şəxs üçün 
alınması;

 X informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə 
uşaq pornoqrafiyasının qəsdən əldə edilməsi. 

Bu cür hə rə kət lə rə, mə sə lən, şə kil və film lə rin on layn re jim də qo yul-
ma sı, bu şə kil və film lə ri yay ma, sa hib lən mə, yük lə mə və ya bun la rı 
is tə ni lən for ma da (jur nal, vi deokas set, DVD-lər, mo bil te le fon, USB 
yad daş kart la rı, CD-lər for ma sın da ) sa tın alın ma sı da xil dir. Kon ven si-
ya nın ye ni cə hət lə rin dən bi ri bun dan iba rət dir ki, kon ven si ya döv lət-
lə rin üzə ri nə uşaq por noq ra fi ya sı na dair in ter net sə hi fə lə rin də, yük-
lə mə dən və ya yad da sax la ma dan, qəs dən uşaq şə kil lə ri nə ba xan 
şəxs lə ri araş dır maq öh də li yi qo yur. Ma te riala tək rar-tək rar ba xıl ma sı 
və ya ma te riala bax maq üçün ödə ni şin edil mə si fak tı na əsas la na raq 
əmə lin qəs dən edil di yi nə ti cə si nə gəl mək olar. 

Monako

Monako qanunları uşaq pornoqrafiyasına və uşaqlara qarşı 
seksual xarakterli hərəkət şəkillərinə dair müfəssəl və aydın 
müddəalar nəzərdə tutur.  

Uşaqlara qarşı törədilmiş cinayətlərə görə cəzanın 
ağırlaşdırılması haqqında 26 dekabr 2007-ci il tarixli  1.344 
saylı Qanunun 17-ci maddəsi Cinayət Məcəlləsinin 3-cü 
cildinin, 2-ci başlığının, 1-ci fəslinin, 7-ci bölməsinə aşağıdakı 
redaktədə 294-3 maddəsinin salınmasını nəzərdə tutur:  
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Uşağın pornoqrafik xarakterli şəkil və görüntülərini yaymaq 
məqsədilə çəkən, lentə alan, istehsal edən, satın alan və ya ötürən 
şəxs üç ildən altı ilədək azadlıqdan məhrum etmə və 26.3-cü 
maddədə nəzərdə tutulan məbləğdə cərimə ilə cəzalandırılır.  
Yuxarıda sadalananlara cəhd etmə eyni müddətdə azadlıqdan 
məhrum etmə və eyni miqdarda cərimə ilə cəzalandırılır. 

Bu cür şəkil və ya görüntüləri, hər hansı bir yol ilə, qəsdən 
təmin edən və ya yayan, bunları idxal və ya ixrac edən və ya 
idxal və ixracına təhrik edən şəxs eyni müddətdə azadlıqdan 
məhrum etmə və eyni miqdarda cərimə ilə cəzalandırılır.

Uşağın pornoqrafik xarakterli təsvir və görüntülərini 
elektron kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə 
qeyri-müəyyən auditoriyaya yayan şəxs beş ildən on ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə və 26.4-cü maddədə nəzərdə 
tutulan məbləğdə cərimə ilə cəzalandırılır. 

Təsvirin çəkildiyi və ya lentə alındığı zaman 18 yaşında 
olduğu sübut edilənə qədər, bu maddənin şərtləri xarici 
görünüşü uşağa bənzəyən şəxslərin pornoqrafik təsvirlərinə 
də şamil edilir.  

Bu maddənin məqsədləri üçün, aşağıdakılar pornoqrafik təsvir 
hesab olunur: 

1) açıq şəkildə seksual davranışa məruz qalan və ya bu cür 
davranışda iştirak edən uşağın təsvir və ya görüntüsü;

2) açıq şəkildə seksual davranışa məruz qalan və ya bu cür 
davranışda iştirak edən, xarici görünüşü uşağa bənzəyən 
şəxsin şəkil və ya görüntüsü;

3) açıq şəkildə seksual davranışda iştirak edən uşağın real 
təsviri.
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“Real təsvir” dedikdə, digərləri ilə yanaşı xüsusilə, fiziki şəxsin  
tam və ya qismən rəqəmsal metodlar ilə hazırlanmış təsviri 
başa düşülür. 

Bu təsvir və ya görüntülər cinayət əməlini müəyyən etmək 
və ya araşdırmaq məqsədilə toplanmışdırsa, bu maddənin 
müddəaları tətbiq edilmir.

Rusiya Federasiyası

Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsi uşaq 
pornoqrafiyasının açıq şəkildə göstərilməsinə xüsusi toxunur. 

Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 242.1-ci maddəsi: İstehsal etmə 
və dövriyyəyə buraxma

Uşaqların Pornoqrafik Təsvirini nümayiş etdirən materiallar və 
ya məqalələr

1. 18 yaşına çatmış şəxs tərəfindən yaymaq, açıq 
şəkildə göstərmək və ya reklam etmək məqsədilə uşaqların 
pornoqrafik təsvirlərini nümayiş etdirən material və ya 
məqalələri hazırlama, saxlama və ya Rusiya Federasiyasının 
sərhədləri içərisində daşıma, habelə, uşaqları pornoqrafiya 
xarakterli  əyləncə tədbirlərinin ifaçıları kimi  çəkmə altı 
ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə çəzalandırılır. 

2. Eyni əməllər:

a) valideyn və ya qanuna əsasən, uşağı böyütmək üçün 
məsuliyyət daşıyan digər bir şəxs, habelə, pedaqoq və ya 
təhsil, pedaqoji, tibbi və ya digər müəssisələrdə işləyən 
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və uşağa nəzarət etmək öhdəliyi daşıyan digər şəxslər 
tərəfindən törədildikdə;

b) 14 yaşından az olan şəxsə qarşı törədildikdə;

c) əvvəlcədən hazırlanmış plan əsasında bir qrup şəxs  
tərəfindən və mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə  

üç ildən səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.Monako qanunları uşaq pornoqrafiyasına və 
uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkət şəkillərinə dair 
müfəssəl və aydın müddəalar nəzərdə tutur.  

Konvensiya iki halda öhdəliklərdən geri çəkilməyə icazə verir: 

 X əslində mövcud olmayan uşağın simulyasiya edilmiş və ya 
real təsvirlərinin hazırlanması və ya bunlara sahib olma;

 X seksual fəaliyyət üçün qanuni yaşa çatmış uşaqların 
təsvirlərinin onlar tərəfindən, onların razılığı ilə, yalnız şəxsi 
istifadə üçün hazırlanması və bunlara sahib olma.

Bun dan son ra, hər bir tə rəf in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex-
no lo gi ya la rın dan is ti fa də et mək lə   uşaq por noq ra fi ya sı na əl də 
edi lən gi ri şə gö rə ci na yət mə su liy yə ti nə zər də tu tan mad də ni 
tam və ya qis mən tət biq et mə mək hü qu qu nu özün də sax la yır. 

Polşa

Polşada seksual xarakterli hərəkətlərə dair qaydalar ölkənin 
Cinayət Məcəlləsinin (Dziennik Ustaw)  bir hissəsidir və 
uşaqların məlumat kommunikasiya sistemləri və şəbəkələri 
vasitəsilə  pornoqrafik fəaliyyətə cəlb edilməsinə qarşı 
mübarizəyə dair müfəssəl nümunəni təşkil edir. 
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Portuqaliya

Uşaqlara qarşı törədilən İnternet ilə bağlı bütün cinayətləri 
əhatə etmək üçün, Portuqaliya qanunvericiliyi uşaqlara qarşı 

Maddə 200a

§1. […] 200-cü maddədə nəzərdə tutulan cinayəti törətmək və 
pornoqrafik material hazırlamaq və ya lentə almaq üçün, uşağı 
aldadaraq, onun şəraiti anlamamasından istifadə edərək və ya 
hədə-qorxu  gələrək uşaq ilə görüşmək məqsədilə, məlumat 
kommunikasiya sistemləri və kommunikasiya şəbəkələri 
vasitəsilə 15 yaşından kiçik uşaq ilə əlaqəyə girən  şəxs üç ilə 
qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

§2. Məlumat kommunikasiya sistemi və ya kommunikasiya 
şəbəkəsi vasitəsilə 15 yaşdan aşağı uşağa cinsi əlaqəyə girməyi, 
ona tabe olmağı və ya digər seksual xarakterli hərəkət etməyi 
və ya pornoqrafik materialın hazırlanması və ya lentə alınmasını 
təklif edən və bu cür təklifin reallaşması üçün cəhd göstərən 
şəxs  iki ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 200

§1. 15 yaşından kiçik şəxs ilə cinsi əlaqəyə girən və ya bu cür 
şəxsə qarşı digər seksual xarakterli hərəkət edən və ya uşağı 
tabe olmağa və ya bu cür hərəkətləri etməyə məcbur edən şəxs 
iki ildən on iki ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 §2. Cinsi həzz almaq üçün uşaq üzərində seksual xarakterli 
hərəkət edən şəxs eyni cəza ilə    cəzalandırılır.
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seksual xarakterli hərəkətlər haqqında maddənin sadəcə geniş 
tətbiqini nəzərdə tutur (ümumilikdə). 

Maddə 172 – Uşaqlara qarşı seksual xarakteri hərəkətlər

1. Uşaq ilə və ya uşağın üzərində seksual xarakterli hərəkət 
edən və ya uşağı onunla və ya digər bir şəxs ilə bu cür 
hərəkətlər etməyə təhrik edən şəxs bir ildən səkkiz ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2. 14 yaşdan aşağı uşaq ilə cinsi əlaqəyə və ya anal seks 
əlaqəsinə girən şəxs üç ildən on ilədək azadlıqdan məhrum 
etmə cəzası ilə cəzalandırılır. 

3. Aşağıdakı şəxslər üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır:

a) 14 yaşından kiçik uşaq qarşısında eksibisionzm hərəkəti 
edən şəxs

b) 14 yaşından aşağı uşağa intim söhbət və ya pornoqrafik 
təsvir, material və ya görüntülər ilə təsir edən şəxs

c) 14 yaşınadək uşağı pornoqrafik fotoşəkil, film və lent 
yazısında istifadə edən  

d) yuxarıda sadalanan materialların hər hansı növünü satan və 
ya nümayiş etdirən  şəxs

üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
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e) nümayiş etdirmək və ya satmaq məqsədilə c) paraqrafında 
nəzərdə tutulan materiallara sahib olan şəxs üç ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

4. a), b), c) və d) bəndində nəzərdə tutulan hərəkətlərdən hər 
hansı birini gəlir əldə etmək məqsədilə edən şəxs azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Portuqaliya Cinayət Məcəlləsinin İnternetə dair 4-cü hissəsi 

İnternet vasitəsilə uşaqlara qarşı törədilən cinayətlərə Cinayət 
Məcəlləsinin 172-ci maddəsi şamil olunur.

Rumıniya

Rumıniya kompüter sistemləri vasitəsilə törədilən uşaq 
pornoqrafiyası ilə bağlı cinayətləri geniş şəkildə əhatə edən 
və hətta, təkcə uşaq pornoqrafiyası materiallarına sahibliyə 
görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan ölkələr arasındadır.

Rumıniya Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsi

Yaymaq, təklif etmək və ya özü və ya digər şəxs üçün əldə etmək 
məqsədilə kompüter sistemləri vasitəsilə uşaq pornoqrafiyası 
materialları istehsal etmək və ya kompüter sistemlərinin 
məlumat saxlama yaddaşında bu cür materiallara sahib olan 
şəxs ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində üç ildən on iki 
ilədək azadlıqdan məhrum etmə və müəyyən hüquqların 
məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.

Uşaqların pornoqrafik fəaliyyətdə iştirakı ilə bağlı cinayətlər 

Kon ven si ya uşaq la rın açıq şə kil də sek sual hə rə kət edə rək iş ti-
rak et dik lə ri can lı por noq ra fik fəaliy yət lə ri və xü su si lə aşa ğı da kı 
əməl lə rə gö rə ci na yət mə su liy yə ti nə zər də tu tur: 
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 X uşağı pornoqrafik tamaşalarda  iştiraka cəlb etmə və ya uşağı 
bu cür tamaşalarda iştiraka təhrik etmə;

 X uşağı pornoqrafik tamaşalarda iştiraka məcbur etmə və ya 
uşağn bu cür tamaşalarda iştirakından gəlir əldə etmə və ya 
uşağı bu məqsədlə başqa formada istismar etmə;

 X pornoqrafik tamaşalarda uşağın iştirak etdiyini bilərək bu cür 
tamaşalarda tamaşaçı kimi iştirak etmə.

Uşaqları əxlaqsız əməllərə cəlb etmə 

Uşaq la rı əx laq sız əməl lə rə cəlb et mə de dik də, sek sual fəaliy yət 
üçün qa nu ni ya şı na çat ma mış uşaq la rı di gər uşaq lar və ya yet kin-
lik ya şı na çat mış şəxs lə rin et di yi sek sual hə rə kət lə ri iz lə mə yə sövq 
et mək ba şa dü şü lür. Uşa ğın hər han sı bir şə kil də sek sual fəaliy yət-
də iş ti ra kı müt ləq de yil. Bu cür hə rə kət lə ri uşaq la rın gö zü qar şı sın-
da edən şəxs uşaq la rı əx laq sız əməl lə rə cəlb et miş sa yı lır.

Andorra

Andorra Knyazlığının qanunvericiliyi azyaşlı uşaqlar və 
ya həssas şəxslərin gözü qarşısında seksual hərəkətlərin 
edilməsinə görə cəzalar nəzərdə tutur. 

Andorra Knyazlığının Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi 

Eksibisionizm

Azyaşlı uşaqlar və ya əlillərin həssas vəziyyətindən yararlanaraq 
onların gözü qarşısında seksual hərəkətlər edən və ya bu cür 
hərəkətlərin edilməsinə təhrik edən şəxs üç aydan üç ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə və 6 000 avroya qədər məbləğdə  
cərimə ilə cəzalandırılır. 
Yuxarıda sadalananlara cəhd etmə də cəzalandırılır.
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Böyük Britaniya

Böyük Britaniyanın Seksual xarakterli cinayətlər haqqında 
2003-cü il tarixli Qanunu seksual məqsədlər üçün uşaqların 
əxlaqsız əməllərə cəlb edilməsini geniş şəkildə əhatə edir.

Avstriya 

Avstriya Cinayət Məcəlləsində uşaqların əxlaqsız əməllərə 
cəlb edilməsi ilə bağlı  müddəalar nəzərdə tutulur.  

§ 208 – 16 yaşından kiçik şəxslərin mənəvi inkişafına təhlükə 
törətmək

1. Azyaşlıya və ya on altı yaşından kiçik  şəxsə tərbiyə, təhsil 
vermək və ya nəzarət  etmək vəzifəsi daşıyan şəxs tərəfindən 
həmin azyaşlının və ya on altı yaşından kiçik şəxsin gözü 
qarşısında, özünün və ya digər şəxsin cinsi ehtiyacını  ödəmək 
və ya cinsi ehtirasını oyatmaq məqsədilə,  on altı yaşından kiçik 
şəxsin mənəvi və ya psixoloji inkişafına və ya sağlamlığına təhlükə 
törədən hərəkət etmə, əgər, işin hallarına əsasən, azyaşlının və ya 
on altı yaşından kiçik şəxsin inkişafına törədilən təhlükə müəyyən 
edilməzsə,  bir ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2.  Əgər 1-ci bənddə nəzərdə tutulan birinci halda əməli törədən 
şəxs azyaşlıdan dörd yaşdan çox böyük deyildirsə, həmin şəxs  
cəzalandırılmır, bir şərtlə ki, azyaşlı 12 yaşından kiçik olmasın. 

Uşaqların əxlaqsız əməllərə cəlb edilməsi onların psixoloji 
sağlamlıqlarına zərər vura və seksə və şəxsi əlaqələrə baxışlarını 
təhrif edə bilər. “İzləməyə təhrik etmək” anlayışına uşağın 
hərəkətləri izləməsinə səbəb olan istənilən üsul, güc, məcburiyyət, 
həvəsləndirmə və vəd kimi, istənilən vasitə daxildir.  
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11 Uşağın gözü qarşısında seksual xarakterli fəaliyyətlə 
məşğul olmaq 

(1) Aşağıdakı hallarda  on səkkiz yaşına çatmış və ya daha 
böyük şəxs (A) cinayət əməli törətmiş hesab olunur:

(a) fəaliyyətlə qəsdən məşğul olduqda,

(b) fəaliyyət seksual xarakterlidirsə,

(c) fəaliyyətdə cinsi həzz almaq məqsədi ilə iştirak etdikdə:

(i) digər şəxsin (B) yanında və ya həmin şəxsin A-nı görə 
biləcəyi yerdə, yaxud

(ii) B-nin həmin yerdə olduğunu bilərək və ya buna inanaraq 
məşğul olduqda və ya B-nin onun bu fəaliyyət ilə məşğul 
olduğundan xəbərdar olması niyyəti ilə bu fəaliyyətlə məşğul 
olduqda

(d) yaxud:

(i) B 16 yaşdan kiçik olduqda və ya  A B-nin 16 yaşının 
tamam olduğuna ağlabatan  şəkildə inanmadıqda, yaxud

(ii) B 13 yaşdan kiçik olduqda.

(2) Bu maddə ilə nəzərdə tutulan cinayətdə təqsirkar 
bilinən şəxs:

(a) toplam məhkumluq əsasında altı ayadək azadlıqdan 
məhrum etmə və ya müəyyən edilmiş yuxarı həddindən çox 
olmamaqla cərimə ilə və ya hər ikisi ilə cəzalandırılır;



74

(b) ittiham aktı əsasında məhkumluq edilərək on ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 12 Uşağı seksual hərəkəti izləməyə sövq etmək 

 (1) Aşağıdakı hallarda  on səkkiz yaşına çatmış şəxs (A) 
cinayət əməli törətmiş hesab olunur: 

 (a) həmin şəxs cinsi həzz almaq məqsədi ilə, qəsdən 
digər şəxsi (B-ni) cinsi fəaliyyət ilə məşğul olan üçüncü şəxsi 
izləməyə və ya bu cür fəaliyyət ilə məşğul olan hər hansı şəxsin 
rəsmlərinə baxmağa sövq etdikdə ,

(b) fəaliyyət cinsi xarakterli olduqda, 

(c) yaxud:

(i) B on altı yaşdan kiçik olduqda və A-nın B-nin on altı və 
ya yuxarı yaşda olduğuna i  nanması üçün ağlabatan səbəb 
olmadıqda , yaxud

(ii) B on üç yaşdan kiçik olduqda.

(2) Bu maddə ilə nəzərdə tutulan cinayətdə təqsirkar 
bilinən şəxs: 

(a) top lam məh kum luq əsa sın da al tı aya dək azad lıq dan 
məh rum et mə və ya müəy yən edil miş yu xa rı həd din dən çox ol-
ma maq la cə ri mə ilə və ya hər iki si ilə cə za lan dı rı lır;

(b) ittiham aktı əsasında məhkumluq edilərək on ilədək  
azadlıqdan məhrum etmə ilə  cəzalandırılır.
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Seksual məqsədlər üçün uşaqları dilə tutma

Ha zır kı bey nəl xalq sə nəd lər dən heç bi ri bu möv zu ya to xun-
ma dı ğı üçün,  cin si eh ti yac la rı nı ödə mək məq sə di lə uşaq la ra 
gö rüş tək lif et mək məq sə di ilə in for ma si ya və kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı va si tə si lə uşaq la rın di lə tu tul ma sı na (“tov la ma”)  
is ti nad et mə si Lan za rot Kon ven si ya sı nın əsas ye ni li yi dir. Son ra-
dan uşaq lar ilə gö rüş mək, on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə-
kət lər et mək və ya uşaq por noq ra fi ya sı is teh sal et mək məq sə di 
ilə yet kin lik ya şı na çat mış şəxs lə rin in ter net va si tə si lə uşaq lar 
ilə eti bar əla qə si ya rat ma sı get-ge də art maq da dır. 

İsveç

1 iyul 2009-cu il tarixində seksual məqsədlər ilə uşaqların 
“tovlanma”sına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan yeni İsveç 
qanunu qüvvəyə minmişdir. Bu qanunun məqsədi uşaqların seksual 
xarakterli hərəkətlərdən qorunması üçün cinayət qanunvericiliyini 
gücləndirməkdir. Bu cinayət əməli uşaqlar ilə fiziki görüş zamanı 
seksual xarakterli hərəkəti mümkün etmək məqsədilə uşaqlar ilə 
ünsiyyət qurmağı ehtiva edir. Görüşü reallaşdırmaq üçün görülən 
tədbirlərə otel otağının bronlaşdırılması və ya  görüşə gəlmək 
üçün verdiyi razılığa əməl etməsi üçün uşağa təzyiq göstərilməsini 
misal çəkmək olar. Bu müddəa internet vasitəsilə və ya digər 
şəkildə qurulan ünsiyyətlərə şamil olunur.  

Cinayət Məcəlləsinin 6-cı Hissəsinin 10a Bölməsi (qeyri rəsmi 
tərcümə):

On beş yaşından kiçik uşağa qarşı müəyyən hərəkətləri (uşağı 
zorlama, uşağı ağır şəkildə zorlama, uşağı cinsi istismar etmə, 
uşağa qarşı seksual xarakterli hərəkət etmə, seksual xarakterli 
poza vermək məqsədilə uşağı istismar etmək, seksual 
xarakterli poza vermək məqsədilə uşağı ağır şəkildə istismar 
etmə  və ya seksual təngə gətirmə) etmək məqsədilə uşaq 
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Qeyd et mək va cib dir ki, uşaq ilə sek sual məz mun lu me saj laş-
ma öz lü yün də ci na yət mə su liy yə ti nə cəlb olun maq üçün ki-
fa yət de yil dir. Bu cür spe si fik dav ra nı şın müəl li fi nin “tov la ma” 
an la yı şı (sek sual məq səd lər üçün uşaq la rın di lə tu tul ma sı) 
çər çi və sin də ci na yət mə su liy yə ti nə cəlb olun ma sı üçün  uşa-
ğa qar şı sek sual xa rak ter lihə rə kət et mək və ya uşaq por noq-
ra fi ya sı is teh sal et mək məq sə di lə uşa ğa edi lən gö rüş tək li fi 
ilə mü şa yiət olun ma lı dır və uşaq cin si əla qə lər üçün müəy yən 
edi lən qa nu ni yaş dan aşa ğı ol ma lı dır.  Əgər, hət ta, heç bir real 
sek sual xa rak ter li hə rə kət edil mə miş dir sə be lə, gö rüş tək li fi 
“bu cür gö rü şün real laş ma sı na apa rıb çı xa ran real hə rə kət-
lər ilə mü şa yiət olun muş dur sa”, ci na yət əmə li nin möv cud lu-
ğu tam şə kil də ta nı nır. Bu, mə sə lən, ci na yət ka rın gö rüş ye ri nə 
get mə si ki mi konk ret hə rə kə ti nə zər də tu tur. Bun dan əla və, 
bu ci na yət əmə li nin bü tün əla mət lə ri qəs dən tö rə dil mə li dir.  
Əl bət tə ki, bü tün bun lar o de mək de yil dir ki, Lan zaot Kon ven-
si ya sı uşaq lar ilə “yal nız” sek sual xa rak ter li me saj laş ma fak tı nı 
məq bul dav ra nış he sab edir. Dav ra nı şın bu nö vü kon ven si ya-
nın di gər müd dəala rı (sek sual xa rak ter li hə rə kət lər, uşaq por-
noq ra fi ya sı və ya uşaq la rı əx laq sız əməl lə rə cəlb et mə yə dair 
müd dəalar) ilə əha tə olu nur və bu na gö rə də, bu hə rə kə ti 
edən şəxs iz lə ni lir və la zım gəl dik də, fak tın ağır lı ğı na uy ğun 
ola raq cə za və ya di gər sank si ya lar tət biq edi lir. 

ilə görüş barədə razılığa gələn və bundan sonra, bu görüşün 
reallaşması üçün hər hansı 

tədbir görən şəxs seksual məqsədlər üçün uşaq ilə ünsiyyət  
qurmaqda təqsirli bilinir və bir ilədək azadlıqdan məhrum 
etmə və cərimə ilə cəzalandırılır.
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Estoniya

Bir çox digər ölkə kimi, Estoniya da bu məqsəd üçün istifadə 
edilən vasitələrə (məsələn, internet) toxunmadan uşaqların 
tovlanması və dilə tutulmasına görə ümumilikdə cinayət 
məsuliyyəti nəzərdə tutur. Buna görə də, “tovlama” hərəkəti 
(seksual məqsədlər üçün internet vasitəsilə uşaqları dilə 
tutma)  bu ümumi müddəalar ilə əhatə olunur. 

Estoniya Cinayət Məcəlləsinin 179 (1)-ci yarımbölməsində 
nəzərdə tutulur ki, “on dörd yaşından kiçik şəxsə pornoqrafik 
material və ya əşyaları vermə, göstərmə və ya digər şəkildə 
qəsdən təmin etmə, bu cür şəxsin gözü qarşısında cinsi 
əlaqəyə girmə və ya bu cür şəxsi digər yolla qəsdən seksual 
tovlama ” üç ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Cinayəti törətməyə kömək etmə, təhrik etmə və cəhd etmə 

Kon ven si ya ya əsa sən, ci na yət mə su liy yə ti aşa ğı da kı hal la ra da 
şa mil olu nur:

 X beynəlxalq səviyyədə kömək etmə və təhrik etmə: 
konvensiyada müəyyən edilən cinayətlərdən hər hansı birini 
törədən şəxsə cinayət törətmək niyyəti ilə digər şəxsin kömək 
etməsi;

 X konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilən cinayətlərdən 
hər hansını etməyə beynəlxalq səviyyədə cəhd edilməsi.

İkin ci sse na ri də, qeyd-şərt edil mə si və aşa ğı da kı ci na yət lə ri tö-
rət mə yə cəhd edil mə si nə gö rə ci na yət mə su liy yə ti nə zər də tut-
ma maq müm kün dür: uşaq por noq ra fi ya sı tək lif və ya tə min et-
mə, özü və ya di gər şəxs üçün uşaq por noq ra fi ya sı sa tın al ma, 
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in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı va si tə si lə qəs dən 
uşaq por noq ra fi ya sı na gi riş əl də et mə, uşaq la rın iş ti rak et di-
yi por noq ra fik ta ma şa la rı qəs dən iz lə mə və sek sual məq səd lə 
uşaq la rı əx laq sız əməl lə rə cəlb et mə və ya di lə tut ma.

Bə zi hü quq sis tem lə ri tö rət mə yə edi lən cəh də gö rə cə za lan dı rı-
lan ci na yət lə rin dairə si ni məh dud laş dır dı ğı üçün, kon ven si ya da 
bu cür öh də lik lər dən ge ri çə kil mə hü quq sis tem lə ri nin müx tə lif-
li yi ni nə zə rə al maq məq sə di ilə nə zər də tu tul muş dur. 

Cinayət işinin açılması və cinayətkarların 
cəzalandırılması üçün yurisdiksiya tələbləri 

Seksual  xarakterli cinayətlər üzərində yurisdiksiya yaratmaq 
və cinayətkarları cəzalandırmaq məqsədilə konvensiya tərəflər 
üçün bir sıra tələblər müəyyən edir:

 X ərazi prinsipi: hər bir tərəf öz ərazilərində, həmçinin, öz 
bayraqları altında üzən gəmilərdə və ya öz qanunlarına 
əsasən qeydiyyatdan keçmiş təyyarələrdə törədilmiş 
cinayətləri cəzalandırmalıdır;

 X vətəndaşlıq prinsipi: hər bir tərəf öz vətəndaşları 
tərəfindən xaricdə törədilmiş cinayətləri cəzalandırmalıdır. 
Yurisdiksiyanın bu növü xüsusilə “seks turizm”inə qarşı 
mübarizədə önəmlidir;

 X cinayətkar və ya zərərçəkmiş şəxsin daimi yaşadıqları ölkəyə 
məxsusluğu prinsipi: hər bir tərəf öz ərazisində  törədilmiş 
və ya zərərə səbəb olmuş əməlləri müəyyən etmək üçün 
yurisdiksiya yaratmalıdırlar. Lakin, bu qayda mütləq deyil və 
qeyd-şərt edilə bilər;

 X ikili cinayət qaydasının tətbiq edilməməsi: əməl xaricdə 
törədildikdə, hətta həmin əməl törədildiyi ərazidə cinayət 
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əməli hesab olunmadığı hallarda belə konvensiya bu 
qaydanın tətbiqini istisna edir. Baxmayaraq ki, qaydanın 
tətbiq edilməməsi  konvensiyanın əlavə dəyərinin əsas 
elementlərindən birini əks etdirir, bu, yalnız “seks turizm”inə və 
məhdud müddət ərzində xaricdə işləyən şəxslərə (humanitar, 
hərbi vəzifələr və ya digər müvəqqəti missiyalar) şamil olunur;

 X zərərçəkmiş tərəfindən şikayət ərizəsinin verilməsi və ya 
aşağıdakı cinayətlərin törədildiyi ölkənin orqanları tərəfindən 
ittihamın irəli sürülməsi tələbinin tətbiq edilməməsi 
aşağıdakı əməllərəşamil edilir: seksual xarakterli hərəkətlər, 
uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafiyasının istehsalı və uşağın 
pornoqrafik fəaliyyətdə iştirakı.

Müəy yən hal lar da, bir ne çə tə rəf ci na yə tin tö rə dil mə sin də iş ti rak 
edən şəxs lər dən bir ne çə si və ya ha mı sı üzə rin də yu ris dik si ya ya 
ma lik ol sun. Bu za man, pro se du run tək rar lan ma ma sı məq sə di lə, 
tə rəfl ər  is tin ta qın hə ya ta ke çi ri lə cə yi “uy ğun” ye ri müəy yən et-
mək üçün məs lə hət ləş mə lər apa rır. 

 Korporativ məsuliyyət

Kon ven si ya tə rəfl ə rin üzə ri nə öz yer li qa nun la rı na uşaq la ra qar şı 
müəs si sə də apa rı cı və zi fə də olan şəxs tə rə fin dən tö rə dil miş sek sual 
xa rak ter li ci na yət əməl lə ri nə gö rə və ya müəs si sə rəh bə ri nin iş çi ni  
nə za rət də sax la ma ma sı və yox la ma ma sı sə bə bi ilə  bu cür ci na yə tin 
tö rə dil mə si asan laş dı ğı hal da kor po ra tiv mə su liy yət müəy yən edən 
müd dəala rı da xil et mək öh də li yi qo yur.  Apa rı cı və zi fə də olan şəxs 
öz sə la hiy yət lə ri nin bi ri əsa sın da (müəs si sə ni təm sil et mək, qə rar 
ver mək və ya nə za rə ti hə ya ta ke çir mək sə la hiy yə ti) fəaliy yət gös-
tər mə li dir. Döv lət lə rin bu sa hə üz rə hü quq ənə nə si nin müx tə lifl i yi ni 
nə zə rə al maq üçün, bu mə su liy yə tin müt ləq şə kil də ci na yət de yil, 
mül ki və ya in zi ba tı xa rak ter li ol ma sı nə zər də tu tu lur. Bun dan əla-
və, kor po ra tiv mə su liy yət fər di mə su liy yə ti is tis na et mir. Ey ni vaxt-
da bir ne çə sə viy yə də mə su liy yət möv cud ola bi lər. Bu möv zu ilə 
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Norveç 

Norveç qanunvericiliyi cinayətkarın tabeliyi və nəzarəti altında 
olan şəxslərə qarşı seksual xarakterli cinayətlər və 14 yaşadək 
uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlərə dair çox kəskin və 
aydın müddəalar nəzərdə tutur. 

Norveç Cinayət Məcəlləsi – Seksual xarakterli cinayətlərə dair 
19-cu Bölmə, 194-201, 205 və 206 bəndlər 

194. Hər hansı bir ev və ya müəssisədə həbs, probasiya 
müddəti və ya polis nəzarəti altında saxlanılan və ya uşaq rifahı 
xidmətinin nəzarəti altında müəssisədə birlikdə saxlandığı 
və ya onun səlahiyyəti və ya nəzarəti altında olan digər bir 
şəxsə qarşı seksual xarakterli hərəkət edən şəxs beş ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Özünün bu cür 
əlaqədə olduğu şəxs ilə seksual xarakterli hərəkət edən digər 
bir şəxsə kömək edən şəxs eyni cəza ilə cəzalandırılır. 

195.14 yaşından kiçik uşağa qarşı seksual  hərəkət edən 
şəxs on ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Bu 
hərəkət cinsi əlaqədirsə, iki ildən az olmayaraq azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  Aşağıdakı hallarda iyirmi bir 
ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzası verilə bilər:

a) hərəkət iki və ya daha çox şəxs tərəfindən birlikdə 
edilmişdirsə;

bağ lı əsas sə nəd Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sı nın müəs-
si sə lər də uşaq la ra qar şı pis rəf ta ra dair 1934 say lı Töv si yə dir (2010): 
zə rər çək miş lə rin tam mü da fiəsi ni tə min et mək üçün üzv döv lət lər 
tə rə fin dən qa nun ve ri ci lik sa hə sin də, elə cə də, in zi ba ti və si ya si sa-
hə lər də atı lan ad dım lar ilə bağ lı müx tə lif tək lifl ər ve rir.



81

b) hərəkət əzab verməklə və alçaldıcı şəkildə edilmişdirsə;

 c) hərəkət 10 yaşından kiçik uşağa qarşı edilmişdir və 
dəfələrlə təkrarlanmışdırsa;

d) cinayətkar bu maddə və 192-ci bölməyə əsasən təqsirli 
bilinmiş və cəzalandırılmışdırsa ; yaxud

 e) hərəkət zərərçəkmişin ölümünə və ya sağlamlığına 
ağır zərərin vurulmasına səbəb olmuşdursa. Cinsi yolla keçən 
xəstəliklər və ümumilikdə yoluxucu xəstəliklər, 1-3-cü bölmənin 
3-cü yarımbölməsi, yoluxucu xəstəliklərin yayılması (bax  1-ci 
yarımbölmə) ilə bağlı cinsi yolla keçən xəstəliklər və ümumiyyətlə 
yoluxucu xəstəliklər (bax 1-3-cü bölmənin 3-cü yarımbölməsi) 
bu bölməyə əsasən hər zaman həyat və sağlamlığa ağır zərərin 
vurulması sayılır. Yaş ilə bağlı yol verilmiş hər hansı səhv cinayət 
məsuliyyətini aradan qaldırmır.  Əgər, seksual hərəkət edən 
şəxslər yaş və inkişaf baxımından təxminən eyni səviyyədədirlərsə, 
bu maddədə nəzərdə tutulan cəza 1-ci yarımbölmənin 1-ci 
cümləsində müəyyən edilmiş aşağı həddən də az tətbiq olunur. 

196. 16 yaşadək uşağa qarşı seksual  hərəkət edən şəxs on 
ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Bu hərəkət 
cinsi əlaqədirsə, iki ildən az olmayaraq azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır.  Aşağıdakı hallar iyirmi bir ilədək 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər:

a) hərəkət iki və ya daha çox şəxs tərəfindən birlikdə edilmişdirsə;

b) hərəkət əzab verməklə və alçaldıcı şəkildə edilmişdirsə;

c) cinayətkar bu maddə və 192 və 195-ci bölməyə əsasən 
təqsirli bilinmiş və cəzalandırılmışdırsa; yaxud
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d) hərəkət zərərçəkmişin ölümünə və ya sağlamlığına ağır 
zərərin vurulmasına səbəb olmuşdursa. Cinsi yolla keçən 
xəstəliklər və ümumilikdə yoluxucu xəstəliklər, 1-3-cü bölmənin 
3-cü yarımbölməsi, Yoluxucu xəstəliklərin yayılması (bax  1-ci 
yarımbölmə) ilə bağlı cinsi yolla keçən xəstəliklər və ümumiyyətlə 
yoluxucu xəstəliklər (bax 1-3-cü bölmənin 3-cü yarımbölməsi) 
bu bölməyə əsasən hər zaman həyat və sağlamlığa ağır zərərin 
vurulması sayılır. Yaş ilə bağlı yol verilmiş hər hansı səhv cinayət 
məsuliyyətini aradan qaldırmır.  Əgər, seksual hərəkət edən 
şəxslər yaş və inkişaf baxımından təxminən eyni səviyyədədirlərsə, 
bu maddədə nəzərdə tutulan cəza 1-ci yarımbölmənin 1-ci 
cümləsində müəyyən edilmiş aşağı həddən də az tətbiq olunur.  

Əlavə izahatlar: Yeni qəbul edilmiş 2005-ci il Cinayət Məcəlləsi 
tərəfindən edilən düzəlişlər nəticəsində uşaqların seksual 
xarakterli hərəkətlərdən qorunması açıq şəkildə gücləndirilmişdir:

– 299-cu bölməyə əsasən, 14 yaşından kiçik uşaq ilə edilmiş 
seksual xarakterli bütün hərəkətlər zorlama əməli hesab edilir;

– Cinsi əlaqəyə görə minimum cəza həddi iki ildən üç ilədək 
artırılmışdır, bax 300-cü bölmə (sonradan hazırkı Ümumi 
Mülki Cinayət Məcəlləsinə də daxil edilmişdir (bax yuxarıda), 
yeni Cəza Məcəlləsinin qüvvəyə minməyi gözlənilir);

– azadlıqdan məhrum etmə cəzasının maksimum həddi on 
ildən on beş ilədək artırılmışdır;

– Zərərçəkmiş uşağın yaşı 16 yaşdan azdırsa, azadlıqdan məhrum 
etmə cəzasının maksimum həddi əvvəl nəzərdə tutulan beş illik 
müddətdən fərqli olaraq, altı il müəyyən edilmişdir;

 – Bundan əlavə, uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər 
edildikdə daha ağır cəza vermək üçün cəzalandırma qaydaları 
nəzərdə tutulmuşdur. Cəzalar, azadlıqdan məhrum etmənin 
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maksimum müddəti çərçivəsində, hazırkı cəzalardan təxminən 
1/3 qədər ağır olmalıdır.  

Hollandiya 

Hollandiya Cinayət Məcəlləsi də müəyyən kateqoriyalı 
dövlət qulluqçuları və işçilərinin tabeliyi və ya nəzarəti 
altında şəxslərlə etdikləri əxlaqsız hərəkətlər ilə bağlı detallı 
müddəalar nəzərdə tutur. 

Cinayət Məcəlləsinin 249-cu maddəsi

1. Öz azyaşlı uşağı, ögey uşağı və ya övladlığı, himayəsi altında 
olan uşağı, onun himayəsinə, təlimatına və ya nəzarətinə 
verilmiş azyaşlı və ona tabe olan işçi ilə əxlaqsız hərəkətlər 
etmiş şəxs altı ilədək azadlıqdan məhrum etmə və 4-cü 
kateqoriyalı cərimə ilə cəzalandırılır. 

1. 1-ci bölmədə nəzərdə tutulan cəza aşağıdakılara da 
şamil olunur:

2. tabeliyində olan və ya onun nəzarətinə verilmiş şəxsə 
qarşı əxlaqsız hərəkət edən dövlət qulluqçusu;

3. həbsxana, dövlət qurumu, uşaqların himayəsi və 
qorunması üçün dövlət müəssisəsi, yetimlər üçün ev, xəstəxana 
və ya xeyriyyə müəssisəsində direktor, həkim, müəllim, dövlət 
qulluqçusu, nəzarətçi və ya işçi bu müəssisələrə qəbul edilmiş 
şəxsə qarşı əxlaqsız hərəkət etdikdə;

4. səhiyyə xidməti və ya sosial xidmət sektorunda işləyən 
şəxs xəstə və ya müştəri kimi özünü onun himayəsi və ya 
yardımına etibar etmiş şəxsə qarşı əxlaqsız hərəkət etdikdə.
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Sanksiyalar və ağırlaşdırıcı hallar

Kon ven si ya tə rəfl ə rin üzə ri nə “sə mə rə li, mü tə na sib və kə-
sər li sank si ya lar” tət biq et mək öh də li yi qo yur. Şəxs lər ci na-
yət əmə li tö rət dik də, azad lıq dan məh rum et mə və ya hət ta, 
ekst ra di si ya sank si ya la rı tət biq edi lə bi lər. Hü qu qu şəxs lə rə 
mad di sank si ya lar tət biq edi lə bi lər. Ca vab deh şəxs lə rin ci-
na yət əməl lə ri nin tö rə dil mə si üçün is ti fa də edi lən sə nəd lə ri, 
mal la rı və di gər va si tə lə ri mü sa di rə edi lə bi lər və həm çi nin, 
ci na yət əmə li nin tö rə dil mə si üçün is ti fa də edi lən hər han sı 
bir müəs si sə nin bağ lan ma sı, uşaq lar ilə əla qə ni əha tə edən 
fəaliy yət lə rin qa da ğan edil mə si və ya məh kə mə nə za rə ti ki mi 
sank si ya lar tət biq edi lə bi lər.  

Kon ven si ya müəy yən hal lar da, mə sə lən,  ci na yət əmə li nə ti cə sin-
də zə rər çək mi şin fi zi ki və əq li sağ lam lı ğı na ağır zə rər dəy dik də, 
ci na yət əzab və ağır iş gən cə ver mək lə tö rə dil dik də, zə rər çək miş 
və ci na yət kar ey ni ailə yə və ya ya xın çev rə yə məx sus ol duq da, 
ci na yət bir qrup şəxs tə rə fin dən bir lik də və ya mü tə şək kil ci na-
yət kar dəs tə tə rə fin dən tö rə dil dik də və ci na yət kar ey ni xa rak ter li 
ci na yət əmə li nə gö rə əv vəl lər məh kum edil dik də,  da ha ağır cə-
za la rın ve ril mə si ni nə zər də tu tur.  

Əvvəlki məhkumluqlar 

Uşaq la rın cin si is tis ma rı və ya on la ra qar şı sek sual xa rak ter li 
hə rə kət lər, adə tən, bir ne çə öl kə də təq sir li bi lin miş və məh-
kum edil miş ci na yət kar dəs tə və ya şəxs lər tə rə fin dən trans-
mil li sə viy yə də təş kil edi lir. Yer li sə viy yə də, bir çox hü quq sis-
tem lə ri, şəxs əv vəl lər məh kum olun muş dur sa, fərq li, da ha ağır 
cə za nə zər də tu tur. Kon ven si ya bu nun müm kün lü yü nü təs diq 
edir, la kin, məh kə mə lə rin üzə ri nə məh kə mə yə cəlb olun muş 
şəxs ba rə sin də di gər tə rəf döv lə tin məh kə mə si tə rə fin dən ve-
ril miş ye kun hök mün olub-ol ma ma sı nı müəy yən et mək öh-
də li yi qoy mur.  
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La kin, qeyd edil mə li dir ki, Ci na yət iş lə ri üz rə qar şı lıq lı hü qu-
qi yar dım haq qın da Av ro pa Kon ven si ya sı nın 13-cü mad də si nə 
əsa sən, ci na yət işi üz rə eh ti yac ya ran dıq da, bir tə rə fin məh kə-
mə or qan la rı di gər tə rəf dən məh kə mə qeyd lə rin dən çı xa rış və 
ya bun lar la bağ lı mə lu mat lar is tə yə bi lər. 

Prosedurlar

İstintaq, məhkəmə prosesi və prosessual hüquq

Ha zır kı bey nəl xalq hü qu qi sə nəd lər yal nız zə rər çək miş uşaq lar 
üçün xü su si ha zır lan mış məh kə mə pro se dur la rı na olan eh ti ya ca 
to xu nur. Mil li qa nun ve ri ci lik lə rin ye ni təh li li bu sa hə də bir sı ra 
zid diy yət lə rin möv cud ol du ğu nu aş ka ra çı xar mış dır. Bu na gö rə 
də, Kon ven si ya uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual 
xa rak ter li hə rə kət lər  ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri lən is tin taq və məh kə-
mə pro se si za ma nı, on la rın ke çir dik lə ri sar sın tı nı də rin ləş dir mə-
mək üçün,  döv lət tə rə fin dən uşaq la rın əsas ma raq la rı, hü quq la rı 
və həs sas və ziy yət lə ri nin nə zə rə alın ma sı nı tə min edir. Əl bət tə ki, 
gö rü lən təd bir lər Av ro pa in san hü quq la ri Kon ven si ya sı nın 6-cı 
mad də sin də nə zər də tu tul du ğu ki mi ci na yət ka rın hü quq la rı na 
(qo run maq hü qu qu və əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü qu qu) 
xə ləl gə tir mə mə li dir. 

Mü va fiq pro se dur lar, xü su si lə, eh ti mal edi lən ci na yət ka rın və ya 
zə rər çək mi şin ailə sin dən təc rid edil mə si ilə bağ lı təd bir lər gö-
rü lər kən,  on lar ar dı cıl qay da da və əsas sız ola raq lən gi dil mə dən 
hə ya ta ke çi ril mə li dir. Ba rə sin də is tin taq apa rı lan ci na yət lə rin xa-
rak te ri və ağır lı ğı im kan ve rir sə, is tin taq giz li şə kil də apa rı lır.   

Ümumi qoruma tədbirləri

Kon ven si ya is tin ta qın apa rıl ma sın dan məh kə mə qə ra rı nın çı xa-
rıl ma sı na qə dər ci na yət pro se si nin bü tün mər hə lə lə rin də uşaq-
la rın qo run ma sı nı tə min et mək məq sə di lə:
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 X cinayət prosesinin gedişatı, onların sərəncamında olan 
xidmətlər və istintaqa cəlb edilmiş və ya ittiham olunan 
şəxsin azadlığa buraxılmasının mümkünlüyü barədə  
uşaqlara, onların ailələrinə və ya qanuni nümayəndələrinə 
məlumat verilməsi;

 X cinayət prosesi üçün zəruri və ya səmərəli olmadıqca, 
uşaqların, onların ailələrinin və onların xeyrinə şahidlik 
edən şəxslərin hədə-qorxuya, qisasa, təkrar cinayət əməlinə 
məruz qalmamaları və ya ehtimal edilən cinayətkar ilə hər 
hansı bir şəkildə birbaşa qarşılaşmamaları üçün tədbirlərin 
görülməsi;

 X onlara ifadə vermək, sübutları təqdim etmək imkanının 
verilməsi və onların şəxsi həyatlarının qorunması, xüsusilə, 
adlarının və xarici görünüşlərinin məxfi saxlanması;

 X zərərçəkmiş tərəfindən şikayət ərizəsinin verilməsini 
gözləmədən cinayət işinin açılması və zərərçəkmiş tərəfindən 
hər hansı bir səbəbdən şikayət geri götürüldüyü halda belə 
cinayət işinin davam etdirilməsi də daxil olmaqla, tərəflər 
üçün prosessual öhdəliklər müəyyən edir. 

Cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qur ba nı ol muş 
uşaq la rın bir sı ra di gər hü quq la rı da qo ru nur:

 X məhkəmə və inzibati proses ilə bağlı məlumat almaq hüququ 
(bəzi dövlətlərdə, təzminat prosesi inzibati məsələdir);

 X zərərçəkmişlərin əsaslar mövcud olduğu halda pulsuz 
hüquqi yardım almaq hüququ. Pulsuz hüquqi yardım almaq 
hüququ avtomatik şəkildə yaranmır və tərəflər Avropa 
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnu və 
həmin hüquqda effektiv məhkəməyə çıxış hüququnun 
təmin edilməsi üçün pulsuz hüquqi yardımın zəruri  
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olduğunu nəzərə almalıdırlar. Müvafiq şəxsin məhkəmədə 
vəkilin yardımı olmadan iştirakının onun üçün səmərəli 
olub-olmamasının, yəni, onun öz iddiasını adekvat və 
qənaətbəxş şəkildə medafiə edə bilib-bilməyəcəyinin 
müəyyən edilməsi zəruridir (Airley İrlandiyaya qarşı (Airey 
v. Ireland Judgment, 9 oktyabr1979). Buna görə də, ədalətin 
maraqları çərçivəsində, vəkil haqqını ödəyə bilməyən 
imkansız tərəfin hüquqi yardımla təmin edilib-edilməməli 
olduğunu məhkəmə qiymətləndirməlidir;

 X valideynlik vəzifələrini yerinə yetirən şəxslər və ya uşağın 
müdafiəsi üçün məsuliyyət daşıyan şəxslər hər hansı bir 
şəkildə prosesə cəlb edilmişdirlərsə və ya uşağın maraqlarının 
müdafiəsinə qərəzli yanaşırlarsa, xüsusi nümayəndə vasitəsilə 
məhkəmə prosesində təmsil olunmaq hüququ. 

İddia qaldırma müddəti

Adə tən, cin si is tis mar və ya sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin 
qur ba nı ol muş uşaq la ra öz ya şa dıq la rı nı di lə gə tir mək üçün 
uzun müd dət la zım olur, bə zən, uşaq lar ümu miy yət lə sus ma-
ğa üs tün lük ve rir lər. Bu sə bəb dən, ci na yət ba rə də mə lu mat 
ver məz dən ön cə zə rər çək miş lə rə müəy yən yet kin lik sə viy yə-
si nə və müs tə qil li yə çat maq üçün la zı mi qə dər vaxt ve ril mə-
li dir.  Tə rəfl ər dən ci na yət pro se si nə baş la maz dan əv vəl zə rər-
çək mi şə yet kin lik ya şı na çat ma sı üçün ki fa yət qə dər müd də tin 
ve ril mə si ni tə ləb edər kən, Kon ven si ya məhz bu im ka nı tək lif 
edir. Bu im kan yal nız xü su si ağır ci na yət lə rə tət biq olu nur  
(uşaq fa hi şə li yi çər çi və sin də sek sual xa rak ter li hə rə kət lər, cəlb 
et mə və məc bu ri is ti fa də). Mə sə lən, İn gil tə rə qa nun ve ri ci li-
yin də id dia qal dır maq müd də ti nə zər də tu tul mur, Fran sa qa-
nun ve ri ci li yin də yet kin lik ya şı na çat dıq dan son ra iyir mi il id-
dia qal dır maq müd də ti nə zər də tu tu lur, İta li ya və Por tu qa li ya 
qa nun ve ri ci lik lə ri zə rər çək mi şin ya şı ilə bağ lı heç bir qay da 
nə zər də tut mur. 
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Uşaqlarla bağlı istintaq və onların dindirilməsi

Kon ven si ya is tin taq la rın uşaq la rın cin si is tis ma rı və sek sual xa-
rak ter li hə rə kət lə rə qar şı mü ba ri zə də ix ti sas laş mış mü tə xəs-
sis lər tə rə fin dən apa rıl ma sı nı tə ləb edir. Həm çi nin, din dir mə-
ni uşaq la rın eh ti yac la rı na uy ğun laş dır maq, on la rın eti ba rı nı 
qa zan maq və on la rı sər bəst şə kil də da nış ma ğa cə sa rət lən-
dir mək üçün uşaq la rın ifa də lə ri uşaq psi xo lo gi ya sı sa hə sin-
də xü su si tə lim al mış şəxs lər tə rə fin dən alın ma lı dır. Məh kə mə 
pro se si nə cəlb edi lən şəxs lər (xü su si lə, ha kim lər, pro ku ror lar 
və və kil lər) ar zu et dik lə ri təq dir də və on la rın müs tə qil lik lə ri nə 
hör mət et mək lə, uşaq hü quq la rı və uşaq la rın cin si is tis ma rı 
və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər sa hə sin də tə lim ala bil mə li-
dir lər. 

Ək si ni et mək üçün ağ la ba tan qə rar ol ma dıq da, din di ril mə ci-
na yət əmə li ba rə də mə lu mat ve ril dik dən son ra dər hal, mü na-
sib və təh lü kə siz mü hit də,  müm kün ol du ğu təq dir də, hə mi şə 
ey ni şəxs lər tə rə fin dən  və uşa ğı mü şa yiət edən üçün cü tə rə fin 
iş ti ra kı ilə hə ya ta ke çi ril mə li dir. Ci na yət pro se si za ma nı sü but 
ki mi və ya tib bi və te ra pev tik xid mət lər üçün is ti fa də məq sə-
di lə, yer li qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq, din di ril mə vi deolen tə 
çə ki lə bi lər.  Uşaq la rı qo ru maq və da nış ma ğa cə sa rət lən dir mək 
üçün, ha kim uşa ğın ka me ra va si tə si lə din di ril mə si ni əmr edə və 
uşa ğın eh ti mal edi lən ci na yət kar ilə bir ba şa tə ma sa gir mə dən 
din di ril mə si nə ica zə ve rə bi lər (vi deo-konf rans).

Kon ven si ya nın müd dəala rı na əla və ola raq, qeyd edil mə li dir 
ki, Av ro pa Şu ra sı nın hö ku mət lə ra ra sı fəaliy yə ti çər çi və sin də 
Na zir lər Ko mi tə si tə rə fin dən 1 no yabr 2010-cu il ta ri xin də, 
uşaq la rın əd liy yə sis te mi nə çı xı şı nı və bu sis te min uşaq lar ilə 
rəf ta rı nı tək mil ləş dir mək məq sə di lə,  Uşaq la rın is ti fa də si üçün   
ya rar lı əd liy yə yə tə li mat la rı qə bul edil miş dir. 
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Seksual xarakterli cinayətlərdə təqsirli bilinən 
şəxslər barədə milli məlumatıarın qeydə alınması və 
saxlanılması 

Kon ven si ya uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak-
ter li hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı və bu ci na yət lər ba rə də is tin-
taq apa rıl ma sı məq sə di lə, şəx si mə lu mat la rın qo run ma sı haq qın da 
müd dəala ra11  və  hər bir döv lə tin yer li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola-
raq məh kum edil miş şəxs lə rin kim li yi və ge ne tik pro fil lə ri ilə bağ lı 
mə lu mat la rın qey də alın ma sı nı, sax la nıl ma sı nı və la zım ol du ğu təq-
dir də, di gər öl kə nin mü va fiq or qan la rı na gön də ril mə si ni nə zər də 
tu tur. Bu öh də li yin ne cə tət biq edil mə si ilə bağ lı qə rar ver mək üçün 
döv lət lər ki fa yət qə dər çe vik li yə ma lik dir lər. Bu möv zu ilə bağ lı sə-
mə rə li şə kil də is ti nad edi lə cək sə nəd Par la ment As samb le ya sı nın 
sek sual xa rak ter li ci na yət kar la ra qar şı təd bir lə rin güc lən di ril mə si nə 
dair 1733 say lı Qət na mə si dir (2010). 

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Kon ven si ya ya qo şul muş tə rəfl ər ci na yət iş lə ri, uşaq la rın cin si is-
tis ma rı və on la ra qar şı sek sual hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı və 
qur ban la rın qo run ma sı və on la ra yar dım edil mə si ilə bağ lı mə sə-
lə lər də əmək daş lı ğa də vət edi lir lər.  

Av ro pa Şu ra sı ci na yət iş lə ri üz rə məh kə mə əmək daş lı ğı ilə 
bağ lı ge niş stan dart lar komp lek si nə ar tıq ma lik dir. Mə sə lən, 

11.  Şəxsi məlumatların avtomatik qeydə alınması (108 saylı ETS) ilə bağlı Şəxslərin 
qorunmasina dair Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən “avtomatik qeydə alınmış şəxsi 
məlumat”: a) ədalətli və qanuni qaydada  əldə edilməli və qeydə alınmalıdır; b) xüsusi 
və qanuni məqsədlər üçün saxlanılmalı və bu məqsədlərə uyğun gəlməyən üsullarla 
istifadə edilməməlidir;c) saxlama məqsədlərinə adekvat, uyğun və mütənasib olmalıdır; 
d) düzgün olmalı və zəruri olduğu təqdirdə, yenilənməlidir; e) saxlama məqsədi üçün 
tələb olunan müddətdən artıq olmayaraq məlumat subyektlərinin identifikasiyasına 
imkan verən formada saxlanılmalıdır”. Bundan əlavə, zəiflik dərəcəsi, təşkilat daxilində 
məlumata çıxışın məhdudlaşdırılmasına olan ehtiyac və uzun müddətli saxlama tələbləri 
nəzərə alınaraq, hər bir məlumat üçün xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir.  
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Ekst ra di si ya haq qın da Av ro pa Kon ven si ya sı (24 say lı ETS), Ci-
na yət iş lə ri üz rə qar şı lıq lı yar dım haq qın da Av ro pa Kon ven si-
ya sı (30 say lı ETS) və Əla və Pro to kol lar  (86, 98, 99, 182 say lı 
ETS) və Çirk li pul la rın yu yul ma sı, Ci na yət yo lu ilə əl də edil miş 
gə lir lə rin ax ta rı şı, don du rul ma sı və mü sa di rə si və Ter ro riz min 
ma liy yə ləş di ril mə si haq qın da Av ro pa Şu ra sı nın Kon ven si ya sı  
(141 say lı ETS) bir çox ci na yət lə rə tət biq edi lə bi lən çar paz 
va si tə lər müəy yən edir. 

Kon ven si ya özü bey nəl xalq əmək daş lı ğı ida rə et mə li olan bir sı ra 
ümu mi prin sip lə ri müəy yən edir:

 X tə rəfl ər müm kün ol du ğu qə dər, sü rət li mə lu mat və sü but 
döv riy yə si nin qar şı sın da du ran ma neələ ri ara dan qal dır-
ma lı və uşaq la rın cin si is tis ma rı və sek sual xa rak ter li hə-
rə kət lə rin qar şı sı nın alın ma sı və bun la ra qar şı mü ba ri zə 
apa rıl ma sı, qur ban la rın qo run ma sı və on la ra yar dım gös-
tə ril mə si məq sə di lə və bu ci na yət lər ilə bağ lı ci na yət pro-
ses lə ri nin uğur la hə ya ta ke çi ril mə si üçün əmək daş lıq et-
mə li dir lər;

 X ci na yət di gər tə rə fin əra zi sin də baş ver dik də, tə rəfl ər  qur-
ban la ra  daimi ya şa dıq la rı döv lət lə rin sə la hiy yət li or qan la rı na 
şi ka yət əri zə si ver mək im ka nı ver mə li dir lər;

 X məh kə mə sa hə sin də əmək daş lıq et mək məq sə di lə, tə rəfl ər 
ki fa yət qə dər hü qu qi ba za təş kil edən Lan za rot Kon ven si ya-
sı na mü ra ciət edə bi lər lər;

 X tərəflər üçüncü dövlətlərin xeyrinə həyata keçirilən inkişaf 
yardım proqramlarına uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı 
seksual xarakterli hərəkətlərin qarşısının alınması və onlara qarşı 
mübarizə aparılmasının daxil edilməsinə səy göstərməlidirlər. 
Avropa Şurası üzv dövlətlərinin bir çoxu hüququn aliliyinin 
bərpa edilməsi və möhkəmləndirilməsi, məhkəmə institutlarının 
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təkmilləşdirilməsi, cinayət əleyhinə mübarizə və beynəlxalq 
konvensiyaların tətbiqinə yardım edilməsi kimi müxtəlif sahələri 
əhatə edən bu cür proqramlara malikdir.   

Monitorinq mexanizmi – Tərəflər Komitəsi

Tərkibi

Kon  ven  si  ya  ya qo  şul  muş döv  lət  lər tə  rə  fin  dən  kon  ven  si  ya  nın ef -
fek  tiv şə  kil  də tət  bi  qi  ni tə  min et  mək üçün, kon  ven  si  ya mo  ni  to -
rinq me  xa  niz  mi müəy  yən edir. Me  xa  nizm kon  ven  si  ya  ya qo  şul -
muş tə  rəfl  ə  rin nü  ma  yən  də  lə  rin  dən iba  rət olan qu  rum-Tə  rəfl  ər 
Ko  mi  tə  si  nə əsas  la  nır. Bu  na gö  rə də, il  kin ola  raq, bu ki  fa  yət qə  dər 
ümu  mi mo  ni  to  rinq me  xa  niz  mi ola  caq və uşaq hü  quq  la  rı üçün 
ca  vab  deh olan xü  su  si mil  li qu  rum  la  rı əha  tə et  mə  yə  cək. Ko  mi  tə 
bi  rin  ci də  fə Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş Ka  tib  li  yi tə  rə  fin  dən Kon  ven  si  ya 
10-cu ra  ti  fi  ka  si  ya  sı sa  yə  sin  də (2010-cu il de  kabr ayı  na qə  dər 10 
ra  ti  fi  ka  si  ya edil  miş  dir ) qüv  və  yə min  dik  dən son  ra bir il müd  də -
tin  də ça  ğı  rı  lır  Bu şərt ona gö  rə qo  yul  muş  dur ki, ko  mi  tə ef  fek  tiv 
və eti  bar  lı ol  ma  sı üçün ki  fa  yət say  da döv  lət  lə  ri əha  tə edə bil  sin. 
Son  ra  dan, ko  mi  tə tə  rəfl  ə  rin ən azı üç  də bi  ri  nin və ya Baş Ka  tib -
li  yin tə  lə  bi ilə ça  ğı  rı  lır. 

Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın di  gər qu  rum  la  rı, da  ha də  qiq de  sək, Par  la -
ment As  samb  le  ya  sı, İn  san hü  quq  la  rı üz  rə Ko  mis  sar, Ci  na  yət 
prob  lem  lə  ri üz  rə Av  ro  pa Ko  mi  tə  si (CDPC) və  da  şı  dıq  la  rı və  zi -
fə  lər sa  yə  sin  də mo  ni  to  rinq fəaliy  yə  tin  də iş  ti  rak et  mək  lə də  yər  li 
töh  fə ve  rə  cək bir sı  ra ko  mi  tə  lər mo  ni  to  rinq me  xa  niz  min  də iş  ti -
rak edə bi  lər  lər.12 Uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və sek  sual xa  rak  ter  li 
hə  rə  kət  lə  rin qar  şı  sı  nı al  maq və bun  la  ra qar  şı mü  ba  ri  zə apar -
maq üçün fəaliy  yət gös  tə  rən və  tən  daş cə  miy  yə  ti təş  ki  lat  la  rı da 
ko  mi  tə  nin işi  nə yar  dım et  mə  yə də  vət olu  na  caq  lar.  

12.   Bu komitələrə Hüquqi əməkdaşliq üzrə Avropa Komitəsi (CDCJ), Sosial hüquqlar 
üzrə Avropa Komitəsi  (ECSR), Gənclər üzrə məsləhətçi Şura (CCJ),  Sosial yaxinlaşma üzrə 
Avropa Komitəsi (CDCS) və xüsusilə, İnsan hüquqlari üzrə Daimi Komitə (CDDH).
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Funksiyaları

Tərəflərin Komitəsi üç əsas funksiya daşıyır:

 X konvensiyanın səmərəli istifadəsi və tətbiqini asanlaşdırmaq;

 X konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı meydana çıxan hər hansı bir 
məsələ ilə bağlı rəy vermək;

 X uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli 
hərəkətlərin qarşısının alınması və onlara qarşı mübarizə 
aparılması sahəsində dövlətlərin siyasətini təkmilləşdirmək 
məqsədilə dövlətlər arasında məlumat, təcrübə və qabaqcıl 
təcrübənin toplanması, təhlili və paylaşılması üçün  nəzərdə 
tutulmuş xüsusi qurum (klirinq palatası) fəaliyyət göstərmək.

Digər beynəlxalq sənədlər ilə əlaqə

 X Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqlari Konvensiyası və 
onun uşaq alveri, uşaq fahişəliyi  və uşaq pornoqrafiyasına dair 
Fakültativ Protokolu ilə əlaqə: Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və onun Fakültativ 
Protokolunun müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklərə 
təsir göstərmir. Konvensiya bunların təmin etdikləri qorumanın 
səmərəliliyini artırmaq və orada göstərilən standartları inkişaf 
etdirmək və təkmilləşdirmək məqsədi güdür.

 X Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə: bu Konvensiya bu 
konvensiya tərəfindən tənzimlənən məsələlərə dair digər 
çoxtərəfli və ya ikitərəfli müqavilələrin və ya sənədlərin 
müddəalarından irəli gələn hüquq və ya öhdəliklərə təsir 
etmir. Tərəflər konvensiyada toxunulmuş məsələlər ilə bağlı 
ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr və ya digər beynəlxalq 
sazişlər bağlaya bilərlər, bu şərtlə ki, bunlar konvensiyanın 
müəyyən etdiyi öhdəliklərdən azad etməsin.  
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 X Avropa Birliyinə xüsusi aidiyyatı olduğu üçün, konvensiyada 
“ayırıcı bənd”dən istifadə edilir, digər sözlə, Avropa İttifaqının 
uşaqların cinsi istismarı və seksual xarakterli hərəkətlərə məruz 
qalması ilə bağlı müəyyən məsələləri tənzimləyən qaydaları 
mövcud olduqda,  Avropa İttifaqı üzv dövlətləri öz qarşılıqlı 
əlaqələrində, Avropa Şurasının konvensiyasının məqsəd və 
məramına xələl gətirmədən,  həmin qaydaları tətbiq edirlər.  

Konvensiyaya düzəlişlər

Tə rəfl ər kon ven si ya nın müd dəala rı na dü zə liş edil mə si ni tək-
lif edə bi lər lər. Tək lif edil miş dü zə liş lər ba rə də Av ro pa Şu ra sı-
nın bü tün üzv döv lət lə ri nə, kon ven si ya nı im za la yan döv lət lə rə, 
bü tün tə rəfl ə rə, Av ro pa İt ti fa qı na və kon ven si ya nı im za la ma ğa 
və ya kon ven si ya ya qo şul ma ğa də vət edil miş bü tün döv lət lə rə 
mə lu mat ve ril mə li dir. Ci na yət prob lem lə ri üz rə Av ro pa Ko mi tə si 
(CDPC) tək lif edil miş dü zə liş ba rə də rəy ve rir və son ra, bu rəy 
Na zir lər Ko mi tə si nə təq dim edi lir. Tək li fi və rə yi nə zər dən ke çir-
dik dən son ra, Na zir lər Ko mi tə si bü tün tə rəfl ər ilə məs lə hət ləş-
mə lər apar ma lı və tək li fin qə bul edil mə si ba rə də qə rar ver məz-
dən əv vəl tə rəfl ə rin yek dil ra zı lı ğı nı al ma lı dır. 

Yekun müddəlar 

 Kon ven si ya Av ro pa Şu ra sı nın bü tün üzv döv lət lə rin, kon ven si ya-
nın ha zır lan ma sın da iş ti rak edən üzv ol ma yan döv lət lə rin (Ka na-
da, Mü qəd dəs Mə qam (Va ti kan), Ya po ni ya, Mek si ka və Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rı)  və Av ro pa İt ti fa qı nın  im za la ma sı üçün açıq dır. 

Na zir lər Ko mi tə si tə rəfl ər ilə məs lə hət ləş mə apar dıq dan  son ra 
Av ro pa Şu ra sı na üzv ol ma yan döv lə ti kon ven si ya ya qo şul ma ğa 
də vət edə bi lər. Bu qə rar üzv döv lət lə rin üç də iki səs çox lu ğu və 
Na zir lər Ko mi tə si nə da xil olan tə rəfl ə rin yek dil ra zı lı ğı ilə qə bul 
edi lir. Kon ven si ya nın 5-ci ra ti fi ka si ya sı nın ar dın dan 1 iyul 2010-
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cu il ta ri xin də qüv və yə min mə sin dən son ra kon ven si ya ya qo şul-
maq müm kün ol muş dur.

La zım gəl dik də tə rəfl ər kon ven si ya nın han sı əra zi və ya əra zi lə rə 
tət biq olu na ça ğı nı bil di rə bi lər lər. La kin, əsas lı sə bəb ol ma dan 
döv lə tin öz əra zi si nin bir his sə si ni kon ven si ya nın müd dəala rı nın 
tət bi qin dən is tis na et mə si kon ven si ya nın məq səd və mə ra mı na 
uy ğun de yil. 

Tə rəfl ər, Kon ven si ya nın müəy yən müd dəala rı nın tət bi qi nə qeyd-
şər ti yal nız, hə min qeyd-şərt də qiq şə kil də müəy yən edil dik də  
edə bi lər lər. Qeyd-şərt lə rin məq sə di müm kün qə dər çox döv lə tə 
kon ven si ya ya qo şul maq im ka nı ver mək və bu nu edər kən, on la-
rın əsas hü qu qi prin sip lə rin dən bə zi lə ri ni qo ru yub sax la maq dır. 
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5. Avropa Şurasının Baş Katibinin 
 Sabiq Müavini tərəfindən son söz 

Cin si zo ra kı lıq mü rək kəb, həs sas və hə yə can tə bi li çal dı ra caq 
qə dər ge niş ya yıl mış prob lem dir. Sta tis tik rə qəm lər şok edi ci dir: 
təx mi nən beş uşaq dan bi ri cin si zo ra kı lı ğın qur ba nı olur.  Bu rə-
qəm nə də rə cə də şok edi ci dir sə, bi zim cin si zo ra kı lı ğa qar şı ne cə 
mü ba ri zə apar ma ğın yol la rı nı də qiq lik lə bil mə yi miz, la kin  hə min 
mü ba ri zə ni apar ma ma ğı mız fak tı da bir o qə dər dəh şət li dir.  Bu 
sto lüs tü ki tab da cin si zo ra kı lı ğın qar şı sı nı al maq, uşaq la rı hə min 
zo ra kı lıq dan qo ru maq və ci na yət kar la rın cə za sız lı ğı nı so na çat-
dır maq üçün tə ləb olu nan təd bir lər tə fər rüat lı şə kil də təs vir edil-
miş dir. 

Av ro pa Şu ra sı uşaq la ra qar şı cin si zo ra kı lı ğı da yan dır maq  üçün 
2010-cu ilin no yabr ayın da “Beş dən bir” kam pa ni ya sı na baş la-
maq la, Uşaq la rın cin si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər-
dən qo run ma sı haq qın da Av ro pa Şu ra sı Kon ven si ya sı nın (Lan-
za rot Kon ven si ya sı) im za lan ma sı nı, ra ti fi ka si ya sı nı və tət bi qi ni 
təb liğ et mək is tə yir. Av ro pa Şu ra sı, həm çi nin, prob le min tam 
miq ya sı ba rə də maarifl ən mə ni ar tır maq və uşaq la rı, on la rın ailə-
lə ri ni, qəy yum la rı nı və tam ola raq cə miy yə ti uşaq la ra qar şı cin si 
zo ra kı lı ğın qar şı sı nı al maq və bu ba rə də mə lu mat lı lı ğı ar tır maq 
üçün la zım olan bi lik və va si tə lər ilə tə min et mək is tə yir. 

“Beş dən Bir” kam pa ni ya sı maarifl ən mə dən da ha irə li ge dir. Bu 
hö ku mət lə ri, par la ment lə ri, yer li özü nüida rəet mə or qan la rı nı, 
pe şə kar şə bə kə lə ri, və tən daş cə miy yə ti ni, özəl sek to ru, mət-
buatı, va li deyn lə ri və uşaq la rı sə fər bər et mək is tə yən kam pa ni-
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ya dır. Biz, bu nu mə lu mat və bi li yi bö lüş mək, şə bə kə lər qur maq, 
ko man da işi ni təş kil et mək, va si tə və ma te rial la rı tək mil ləş dir-
mək, bir gə fəaliy yət üçün im kan lar ya rat maq və irə li lə yi şin mo-
ni to rin qi ni  ke çir mək lə real laş dı ra bi lə rik. 

 Par la ment As samb le ya sı cin si zo ra kı lı ğa qar şı mü ba ri zə də əsas 
rol oy na mış dır və oy na ma ğa da vam edir. Bu nun nə ti cə sin də 
“Beş də bir” kam pa ni ya sı nı dəs tək lə mək qə ra rı dər hal çox konk-
ret və həd siz də rə cə də ef fekt li təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ilə 
mü şa yiət olun muş dur. Bu ki ta bın nəşr  edil mə si bu na yax şı mi-
sal dır. 

Par la ment As samb le ya sı nın İn san al ve ri nə qar şı mü ba ri zə haq-
qın da Kon ven si ya nın sü rət li şə kil də ra ti fi ka si ya sı na yar dım gös-
tər mə si ki mi müs bət təc rü bə mə ni çox cə sa rət lən di rir. İna nı ram 
ki, As samb le ya nın Lan za rot Kon ven si ya sı na ver di yi dəs tək tez lik-
lə öz bəh rə si ni ve rə cək. Mən Av ro pan da kı bü tün par la ment lə ri 
və par la ment üzv lə ri ni bu kam pa ni ya ya dəs tək ver mə yə ça ğı rı-
ram. Bu si zə aidiy ya tı olan, si zin tə ci li diq qə ti ni zi tə ləb edən, si zin 
sə mi mi səy lə ri ni zə eh ti ya cı olan və si zə bö yük məm nu niy yət gə-
ti rə cək mə sə lə dir: Av ro pa da kı mil yon lar la uşa ğın qo run ma sı na 
töh fə ver mək məm nu niy yə ti  .

Sizin dəstəyinizə arxalanıram. 

Maud de Boer-Buquicchio 
Avropa Şurası Baş Katibinin Sabiq Müavini



Əlavə №1 

Uşaqların cinsi istismar və seksual 
xarakterli hərəkətlərdən müdafiəsi 
haqqında Avropa Şurasının 
Konvensiyası 
(CETS No. 201) 
Lanzarot, 25 oktyabr 2007
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Preambula

Av ro pa Şu ra sı nın üzv Döv lət lə ri və bu Kon ven si ya nı im za la yan 
di gər tə rəfl ər;

Üzv lər ara sın da da ha bö yük bir li yə nail ol ma ğın Av ro pa Şu ra sı-
nın məq sə di ol du ğu nu nə zə rə ala raq;

Hər bir uşa ğın yet kin lik ya şı na çat ma dı ğı na gö rə ailə si, cə miy yət 
və döv lət tə rə fin dən qo run maq hü qu qu na ma lik ol du ğu nu nə-
zə rə ala raq

uşaq la rın cin si is tis ma rı nın, xü su sən uşaq por noq ra fi ya sı nın 
və uşaq fa hi şə li yi nin, uşaq la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə-
kət lə rin bü tün for ma la rı nın, o cüm lə dən xa ric də tö rə di lən 
hə rə kət lə rin uşaq la rın sağ lam lı ğı na və psi xi-so sial in ki şa fı na 
məh ve di ci tə sir gös tər di yi ni mü şa hi də edə rək;

həm uşaq la rın, həm də ci na yət kar la rın in for ma si ya və kom mu-
ni ka si ya tex no lo gi ya la rın dan (İKT-lər) is ti fa də im kan la rı nın ge-
niş lən mə si nə gə lin cə uşaq la ra qar şı cin si is tis ma rın və sek sual 
xa rak ter li hə rə kət lə rin həm mil li, həm də bey nəl xalq sə viy yə də 
na ra hat lıq ya ra dan miq ya sa çat dı ğı nı uşaq la rın cin si is tis ma rı 
və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qar şı sı nın alın-
ma sı və on lar la mü ba ri zə apa rıl ma sı üçün bey nəl xalq əmək-
daş lı ğa eh ti yac ol du ğu nu mü şa hi də edə rək;

uşaq la rın ri fa hı nın və ən yax şı ma raq la rı nın bü tün üzv döv lət-
lə rin bö lüş dü yü tə məl də yər lər ol du ğu nu və bu də yər lə rin heç 
bir ay rı-seç ki li yə yol ve ril mə dən təş viq edil mə li ol du ğu nu nə zə rə 
ala raq;

Av ro pa Şu ra sı nın döv lət və hö ku mət baş çı la rı nın 3-cü zir və top-
lan tı sın da (Var şa va, 16-17 may 2005-ci il) qə bul edil miş və uşaq-
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la rın cin si is tis ma rı nın qar şı sı nın alın ma sı təd bir lə ri nin tək mil ləş-
di ril mə si nə ça ğı ran Fəaliy yət pla nı na is ti nad edə rək;

Xü su sən, uşaq la rın və gənc lə rin cin si is tis ma rı na, on la rın iş ti ra kı ilə 
por noq ra fi ya ya, on la rın fa hi şə li yə cəlb edil mə si nə və al ve ri nə dair 
Na zir lər Ko mi tə si nin R (91) 11 say lı Töv si yə si nə, uşaq la rın cin si is-
tis mar dan mü da fiəsi nə dair Rec (2001) 16 say lı Töv si yə yə və Ki-
ber ci na yət lə rə dair Kon ven si ya ya (ETS No. 185), xü su si lə də onun 
9-cu mad də si nə, elə cə də 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 na (CETS No. 197) is ti nad edə rək;

İn san hü quq la rı və fun da men tal azad lıq la rın mü da fiəsi nə dair Kon-
ven si ya nı (1950, ETS No. 5), də yiş di ril miş Av ro pa So sial Xar ti ya sı nı 
(1996, ETS No. 163) və Uşaq hü quq la rı nın hə ya ta ke çi ril mə si nə dair 
Av ro pa Kon ven si ya sı nı (1996, ETS No. 160) nə zə rə ala raq; 

Elə cə də, Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın Uşaq Hü quq la rı  Kon ven-
si ya sı nı, xü su si lə də onun 34-cü mad də si ni, uşaq al ve ri nə, uşaq 
fa hi şə li yi nə və uşaq por noq ra fi ya sı na dair Fa kül ta tiv Pro to ko lu, 
Trans mil li Mü tə şək kil Ci na yət kar lı ğa Qar şı BMT Kon ven si ya sı nı ta-
mam la yan, İn san al ve ri nin, xü su sən qa dın və uşaq al ve ri nin qar şı sı-
nın alın ma sı, ona qar şı mü ba ri zə və cə za lan dı rıl ma sı na dair Pro to-
ko lu, elə cə də Uşaq əmə yi nin ən pis for ma la rı nın qa da ğan edil mə si 
və on la rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün tə xi rə sa lın maz təd bir lə rə dair 
Bey nəl xalq Əmək Təş ki la tı mın Kon ven si ya sı nı nə zə rə ala raq;

Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın uşaq la rın cin si is tis ma rı na və uşaq por-
noq ra fi ya sı na qar şı mü ba ri zə yə dair Çər çi və Qə ra rı nı (2004/68/
JHA), Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın ci na yət pro se sin də zə rər çək miş-
lə rin sta tu su na dair Çər çi və Qə ra rı nı (2001/220/JHA) və Av ro-
pa İt ti fa qı Şu ra sı nın in san al ve ri nə qar şı mü ba ri zə yə dair Çər çi və 
Qə ra rı nı (2002/629/JHA) nə zə rə ala raq;

Bu sa hə də di gər mü va fiq bey nəl xalq sə nəd və proq ram la rı, xü su-
si lə də Uşaq la rın kom mer si ya məq sə di lə cin si is tis ma rı na qar şı 1-ci 
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Ümum dün ya Konq re sin də (27-31 av qust 1996-cı il) qə bul edil miş 
Stok holm bə yan na mə si ni və Fəaliy yət Pla nı nı, Uşaq la rın kom mer-
si ya məq sə di lə cin si is tis ma rı na qar şı 2-ci Ümum dün ya Konq re sin-
də (17-20 de kabr 2001-ci il) qə bul edil miş Yo ko ha ma Qlo bal Öh-
də li yi ni, Uşaq la rın Kom mer si ya məq sə di lə Cin si İs tis ma rı na qar şı 
2-ci Ümum dün ya Konq re si nə ha zır lıq Konf ran sın da (20-21 no yabr 
2011-ci il) qə bul edil miş Bu da peşt Öh də li yi və Fəaliy yət Pla nı nı, 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın Baş As samb le ya sı nın “Uşaq lar üçün 
təh lü kə siz dün ya” ad lı S-27/2 say lı qə ra rı nı və 3-cü Zir və top lan-
dı sın dan son ra qə bul edil miş və Mo na ko Konf ran sın da (4-5 ap rel 
2006-cı il) işə baş la mış “Uşaq lar üçün və uşaq lar la bir lik də Av ro pa 
qur maq” ad lı üç il lik proq ra mı nı la zı mi qay da da nə zə rə ala raq;

Ci na yət kar la rın kim li yin dən ası lı ol ma ya raq uşaq la rı cin si is tis-
mar dan və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər dən qo run ma sı və zə rər-
çək miş lə rə yar dım edil mə si ki mi ümu mi məq sə də sə mə rə li şə-
kil də töh fə ve ril mə si nə qə rar lı ola raq;

uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət-
lə rin bü tün for ma la rı na qar şı mü ba ri zə nin qa baq la yı cı, qo ru yu-
cu və ci na yət-hü qu qi as pekt lə ri nə yö nə lən hər tə rəfl i bey nəl xalq 
sə nə din ha zır lan ma sı na və xü su si mo ni to rinq me xa nizm lə ri nin 
ya ra dıl ma sı na olan eh ti ya cı nə zə rə ala raq

Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

1-ci fəsil – Məqsədlər, ayrı-seçkiliyə yol 
verilməməsi prinsipi və anlayışlar

Maddə 1 – Məqsədlər

1. Bu Konvensiyanın məqsədləri aşağıdakılardır:
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 a uşaqların cinsi istismarının və onlara qarşı seksual 
xarakterli hərəkətlərin qarşısının alınması və onlara qarşı 
mübarizə aparılması;

 b cinsi istismarın və seksual xarakterli hərəkətlərin qurbanı 
olan uşaqların hüquqlarının müdafiə edilməsi;

 c uşaqların cinsi istismar və seksual xarakterli hərəkətlərə qarşı 
mübarizədə milli və beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq edilməsi;

2. Tə rəfl ə rin Kon ven si ya nın müd dəala rı nı sə mə rə li su rət də 
hə ya ta ke çir mə lə ri ni tə min et mək üçün, bu Kon ven si ya xü-
su si mo ni to rinq me xa niz mi ya ra dır.

Maddə 2 – Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsipi

Tə rəfl ə rin bu Kon ven si ya nın müd dəala rı nı hə ya ta ke çir mə si, xü su-
sən,  zə rər çək miş lə rin hü quq la rı nın mü da fiə et mək üçün təd bir-
lər dən ya rar lan ma cins, irq, rəng, dil, din, si ya si və ya di gər ba xış-
lar, mil li və so sial mən şə, mil li az lı ğa mən su biy yət, əm lak, do ğum, 
cin si ori yen ta si ya, sağ lam lıq və ziy yə ti, əlil lik və ya hər han sı di gər 
əsa sa gö rə ay rı-seç ki li yə yol ve ril mə dən tə min edi lir. 

Maddə 3 – Anlayışlar

Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:

 a “uşaq” de dik də 18 ya şı na çat ma mış hər han sı şəxs ba şa 
dü şü lür;

 b “uşaq la rın cin si is tis ma rı və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər” 
de dik də bu Kon ven si ya nın 18 – 23-cü mad də lə rin də nə-
zər də tu tu lan dav ra nış ba şa dü şü lür;
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 c “zə rər çək miş” de dik də cin si is tis mar və sek sual xa rak ter-
li hə rə kət lə rə mə ruz qal mış hər han sı uşaq ba şa dü şü lür.

2-ci fəsil– Qabaqlayıcı tədbirlər

Maddə 4 – Prinsiplər

Uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə-
kət lə rin bü tün for ma la rı nın qar şı sı nı al maq və uşaq la rı qo ru maq 
üçün hər bir tə rəf zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

Maddə 5 – Uşaqlarla təmasda çalışan şəxslərin işə götürülməsi, 
təlimi və onların maarifləndirilməsi

1. Hər bir Tə rəf təh sil, sə hiy yə, so sial mü da fiə, məh kə mə və hü-
quq-mü ha fi zə sek tor la rın da, o cüm lə dən id man, mə də niy yət 
və is ti ra hət fəaliy yət lə ri sa hə lə rin də uşaq lar la mün tə zəm ün-
siy yət də olan şəxs lər ara sın da uşaq la rın qo run ma sı və on la-
rın hü quq la rı haq qın da mə lu mat lı lı ğın ar tı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

2. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri 1-ci bənd  də is  ti  nad edi  lən şəxs  lə  rin 
uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və on  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter -
li hə  rə  kət  lər, bu cür hal  la  rın aş  kar edil  mə  si üçün va  si  tə  lər  
və 12-ci mad  də  nin 1-ci bən  din  də nə  zər  də tu  tu  lan im  kan  lar 
ba  rə  də adek  vat bi  li  yə ma  lik ol  ma  la  rı  nı tə  min et  mək üçün 
la  zı  mi qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

3. U şaq   lar   la mün   tə   zəm tə   ma   sın ol   du   ğu fəaliy   yət nö   vü ilə 
məş   ğul ol   maq is   tə   yən şəxs   lə   rə qar   şı irə   li sü   rü   lən şərt   lər 
sı   ra   sın   da hə   min şəxs   lə   rin uşaq   la   rın cin   si is   tis   ma   rı   na və ya 
uşaq   la   ra qar   şı sek   sual hə   rə   kət   lə   rə gö   rə məh   kum edil   mə  -
mə   si şər   ti   nin nə   zər   də tu   tul   ma   sı   nın tə   min et   mək üçün hər 
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bir Tə   rəf öz da   xi   li qa   nun   ve   ri   ci   li   yi   nə mü   va   fiq su   rət   də zə   ru   ri 
qa   nun   ve   ri   ci   lik  və di   gər təd   bir   lə   ri gö   rür. 

 Maddə 6 – Uşaqlar üçün  təhsil

Tə rəfl ər dən hər bi ri uşaq la rın ib ti dai və or ta təh sil döv rün də cin-
si is tis mar və sek sual xa rak ter li hə rə kət lər, elə cə də on la rın ya-
şı na uy ğun öz lə ri ni mü da fiə et mək va si tə lə ri ba rə də mə lu mat 
al ma la rı nı tə min et mək üçün bü tün la zı mi qa nun ve ri ci lik və ya 
di gər təd bir lə ri gö rür. Va li deyn lər ilə əmək daş lıq şə raitin də təq-
dim edi lən bu mə lu mat, la zım gəl dik də, cin si maarifl ən dir mə nin 
da ha ümu mi kon teks ti da xi lin də ve ri lir və bu ra da risk li və ziy yət-
lə rə, xü su si lə də ye ni in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi-
ya la rın dan is ti fa də ni əha tə edən hal la ra xü su si diq qət ye ti ri lir.

Maddə 7 - Qabaqlayıcı müdaxilə proqramları və ya tədbirləri

Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş hər han-
sı ci na yət əmə li ni tö rə də bi lə cə yi eh ti mal edi lən şəxs lə rin, la zım 
gəl dik də, əmə lin tö rə dil mə ris ki nin qiy mət lən di ril mə si və ya qar-
şı sı nın alın ma sı üçün nə zər də tu tul muş ef fek tiv mü da xi lə proq-
ram la rı və ya təd bir lə rin dən is ti fa də edə bil mə lə ri ni tə min edir.

Maddə 8 – İctimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri ge niş ic ti maiy yə tə ün van la nan, uşaq la-
rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət-
lər  və bun la ra qar şı gö rü lə bi lə cək qa baq la yı cı təd bir lər ilə 
bağ lı mə lu mat la rı əks et di rən maarifl ən dir mə kam pa ni ya la-
rı ke çi rir və ya ke çi ril mə si nə im kan ya ra dır.
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2. Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş ci-
na yət əməl lə ri ni təb liğ edən ma te rial la rın ya yıl ma sı nın qar-
şı sı nı al maq və ya qa da ğan et mək üçün bü tün la zı mi qa-
nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

Maddə 9 – Uşaqların, özəl sektorun, media və vətəndaş 
cəmiyyətinin iştirakı

1. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri uşaq  la  rı öz in  ki  şaf sə  viy  yə  si  nə uy  ğun 
ola  raq uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə -
kət  lə  rə qar  şı mü  ba  ri  zə ilə bağ  lı döv  lət si  ya  sə  ti, proq  ram  la  rı 
və ya di  gər tə  şəb  büs  lə  rin iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı və hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  sin  də iş  ti  rak et  mə  yə sövq edir.

2. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri özəl sek  to  ru, xü  su  si  lə də in  for  ma  si  ya 
və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sek  to  ru  nu, tu  rizm və sə -
ya  hət sə  na  ye  si  ni, bank və ma  liy  yə sek  tor  la  rı  nı, elə  cə də və -
tən  daş cə  miy  yə  ti  ni uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və on  la  ra qar  şı 
sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı si  ya  sə  ti -
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və tət  biq edil  mə  si işi  nə cəlb edir, bu 
sa  hə  yə aid olan da  xi  li nor  ma  la  rı isə özü  nü  tən  zim  lə  mə və ya 
bir  gə tən  zim  lə  mə yo  lu ilə tət  biq edir.

3. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri, küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin müs -
tə  qil  li  yi  nə və mət  buat azad  lı  ğı  na la  zı  mi hör  mət et  mək  lə, 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  ni uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və 
sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin bü  tün as  pekt  lə  ri ilə bağ  lı 
mü  va  fiq mə  lu  mat  la  rı yay  ma  ğa sövq edir. 

4. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri ma  liy  yə sa  hə  si  ni uşaq  la  rın cin  si is -
tis  ma  rı  nın, on  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və uşaq  la  rın qo  run  ma  sı məq  sə  di  lə 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə və 



106

proq  ram  la  rı ma  liy  yə  ləş  dir  mə  yə, la  zım gəl  dik  də, fond  lar 
ya  rat  ma  ğa də  vət edir.

3-cü fəsil– İxtisaslaşmış qurumlar və əlaqələndirici 
orqanlar

Maddə 10 – Koordinasiya və qarşılıqlı fəaliyyətə dair milli tədbirlər

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri uşaq la rı cin si is tis mar və sek sual xa rak-
ter li hə rə kət lər dən qo run maq, bu cür hal la rın qar şı sı nın al-
maq və bun la ra qar şı mü ba ri zə apar maq və zi fə si da şı yan 
müx tə lif qu rum lar ara sın da, xü su si lə də, təh sil, sə hiy yə, so-
sial xid mət, hü quq-mü ha fi zə və məh kə mə or qan la rı  ara-
sın da mil li və ya yer li sə viy yə də koor di na si ya nı tə min et mək 
üçün la zı mi təd bir lər gö rür.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri aşa ğı da kı la rın ya ra dıl ma sı və ya tə yin 
edil mə si üçün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və di gər təd bir lə ri gö rür:

 a xü su si re surs lar və və zi fə lər ilə tə min edil mək lə, uşaq hü-
quq la rı nın təb li ği və qo run ma sı nı tə min et mək üçün müs-
tə qil və sə la hiy yət li mil li və ya yer li qu rum lar;

 b şəx si hə ya tın to xu nul maz lı ğı hü qu qu nun qo run ma sı şər ti-
lə, uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li 
hə rə kət hal la rı nın mü şa hi də edil mə si və qiy mət lən di ril mə-
si məq sə di lə,  və tən daş cə miy yə ti ilə əmək daş lıq et mək lə 
mil li və ya yer li sə viy yə lər də və mə lu mat la rın top lan ma sı 
me xa nizm lə ri və ya koor di na si ya mər kəz lə ri.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri uşaq la rın cin si is tis ma rı və on la ra qar şı 
sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qar şı sı nın da ha yax şı alın ma-
sı və bu cür hal la ra qar şı mü ba ri zə apa rıl ma sı üçün sə la-
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hiy yət li döv lət or qan la rı, və tən daş cə miy yə ti və özəl sek tor 
ara sın da əmək daş lı ğa dəs tək olur. 

4-cü fəsil–Qabaqlayıcı tədbirlər  
və zərərçəkmişlərə yardım

Maddə 11 – Prinsiplər 

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri qur ban la ra, on la rın ya xın qo hum la rı na 
və on la rın qay ğı sı na qal ma ğa mə sul olan is tə ni lən şəx sə la-
zı mi yar dım gös tə ril mə si üçün sə mə rə li so sial proq ram lar 
hə ya ta ke çi rir və çox şa xə li tə si sat lar ya ra dır.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri qur ba nın ya şı qey ri-müəy yən ol duq da 
və qur ba nın uşaq ol ma sı na dair əsas lar ol duq da, onun ya-
şı müəy yən edi lə nə  qə dər uşaq lar üçün nə zər də tu tu lan 
qo ru ma və yar dım təd bir lə ri nin ona tət biq olun ma sı üçün 
zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

Maddə 12 – Cinsi istismarın və ya seksual xarakterli hərəkətlərin 
törədilməsi barədə şübhələr olduqda məlumat verilməsi

1. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri uşaq  lar  la tə  mas ha  lın  da iş  lə  yən müəy  yən 
pe  şə  kar  lar ilə bağ  lı da  xi  li qa  nun tə  rə  fin  dən müəy  yən edi  lən 
giz  li  lik qay  da  la  rı  nın, uşaq  la  rın cin  si is  tis  mar və ya sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin qur  ba  nı ol  du  ğu  na inan  maq üçün ağ  la  ba -
tan sə  bəb  lər möv  cud ol  du  ğu hal  lar  da,   hə  min pe  şə  kar  la  rın bu 
hal  lar ba  rə  də uşaq  la  rın qo  run  ma  sı üçün mə  su  liy  yət da  şı  yan 
xid  mət  lə  rə mə  lu  mat ver  mə  lə  ri  nə ma  neə ya  rat  ma  ma  sı  nı tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür. 

2. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və ya sek  sual xa -
rak  ter  li hə  rə  kət  lər ba  rə  də mə  lu  ma  tı olan və ya bu ha  lın möv -
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cud  lu  ğu ba  rə  də qə  rəz  siz şüb  hə  si olan is  tə  ni  lən şəx  si bu fakt  lar 
ba  rə  də mü  va  fiq xid  mət  lə  rə mə  lu  mat ver  mə  yə hə  vəs  lən  dir -
mək üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

Maddə 13 – Yardım xətləri

Tə rəfl ər dən hər bi ri zəng edən şəxs lə rin giz li li yi, ya xud ano nim li-
yi ni tam şə kil də tə min et mək lə te le fon və ya in ter net qay nar xət-
lə ri ki mi mə lu mat xid mət lə ri ni ya rat maq və on la ra yar dım et mək 
üçün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

Maddə 14 – Zərərçəkmişlərə kömək göstərilməsi

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri qı sa və ya uzun müd də tə psi xi və psi xi-
so sial və ziy yət lə ri nin bər pa sı məq sə di lə qur ban la ra yar dım 
et mək üçün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö-
rür. Bu bən də uy ğun ola raq gö rü lən təd bir lər za ma nı uşa-
ğın fik ri, tə lə ba tı və qay ğı la rı nə zə rə alı nır.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri, da xi li qa nun ve ri ci lik də müəy yən edi-
lən şərt lə rə əsa sən,  qur ban la ra yar dım edil mə sin də iş ti rak 
edən qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı, di gər mü va fiq təş ki lat lar və 
ya və tən daş cə miy yə ti nin di gər ele ment lə ri ilə  əmək daş lıq 
et mək üçün təd bir lər gö rür.

3. Va li deyn lər və ya uşa ğın qay ğı sı na qa lan şəxs lər onun cin si 
is tis ma rı və ya ona qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lər də iş ti-
rak edər lər sə, on da 11-ci mad də nin 1-ci bən din də gös tə ri-
lən mü da xi lə təd bir lə ri nə aşa ğı da kı lar da xil edi lir:

– eh ti mal edi lən ci na yət ka rın təc rid edil mə si nin müm-
kün lü yü;
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– qur  ba  nın ailə  sin  dən təc  rid edil  mə  si  nin müm  kün  lü  yü 
. Bu cür təc  rid edil  mə  nin şərt  lə  ri və müd  də  ti uşa  ğın 
ma  raq  la  rı nə  zə  rə alın  maq  la müəy  yən edi  lir.

4. Tə rəfl ər dən hər bi ri qur ba na ya xın olan şəxs lə rin, la zım gəl-
dik də,  te ra pev tik yar dım, xü su si lə də, tə ci li psi xo lo ji yar dım 
al ma la rı nı tə min et mək üçün la zı mi qa nun ve ri ci lik və ya di-
gər təd bir lər gö rür.

5-ci fəsil – Müdaxilə proqramları və ya tədbirləri

Maddə 15 – Ümumi prinsiplər

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, uşaq-
la ra qar şı sek sual xa rak ter li ci na yət lə rin tö rə dil mə si nin qar şı sı-
nı al maq və ya on la rın sa yı nı mi ni mu ma en dir mək məq sə di lə 
16-cı mad də nin 1 və 2-ci bənd lə rin də nə zər də tu tu lan şəxs lə rə 
qar şı sə mə rə li mü da xi lə proq ram la rı və ya təd bir lə ri ni tə min 
edir və ya dəs tək lə yir. Da xi li qa nun ve ri ci lik də müəy yən edi lən 
şərt lə rə uy ğun ola raq, bu cür proq ram lar və ya təd bir lər dən 
ci na yət pro se si get di yi müd dət ər zin də,  həbs xa na lar da və ya 
həbs xa na lar dan kə nar da is tə ni lən za man əl ça tan ol ma lı dır.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq,  sə-
la hiy yət li or qan lar, xü su si lə də, sə hiy yə və so sial xid mət or qan-
la rı, elə cə də,  məh kə mə or qan la rı və və zi fə si 16-cı mad də nin 
1 və 2-ci bənd lə rin də gös tə ri lən şəxs lər ilə iş apar maq olan 
di gər or qan lar ara sın da tə rəf daş lı ğın və ya əmək daş lı ğın di gər 
for ma la rı nın in ki şa fı nı tə min edir və dəs tək lə yir.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, mü-
va fiq proq ram və ya təd bir lə rin müəy yən edil mə si məq sə di lə, 
bu Kon ven si ya da müəy yən edi lən, 16-cı mad də nin 1 və 2-ci 
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bənd lə rin də nə zər də tu tu lan şəxs lər tə rə fin dən tö rə di lən ci na-
yət əməl lə ri nin təh lü kə li lik də rə cə si və tək rar tö rə dil mə ris ki-
nin müm kün lü yü nün qiy mət lən di ril mə si ni tə min edir.

4. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri da  xi  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nə uy  ğun ola  raq, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən proq  ram və təd  bir  lə  rin ef  fek  tiv  li  yi  nin qiy -
mət  lən  di  ril  mə  si  ni tə  min edir.

Maddə 16 –Müdaxilə proqramları və tədbirlərindən yararlanan 
şəxslər

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, bu 
Kon ven si ya da müəy yən edil miş hər han sı ci na yət əmə li nin tö-
rə dil mə si nə gö rə haq qın da ci na yət işi açıl mış şəxs lə rin 15-ci 
mad də nin 1-ci bən din də qeyd edi lən proq ram və ya təd bir-
lər dən ya rar la na bil mə lə ri ni tə min edir, bu şərt lə ki, bu, mü da-
fiə hü qu qu na, əda lət li və qə rəz siz məh kə mə araş dır ma sıının 
tə ləb lə ri nə və xü su si lə,  təq sir siz lik pre zump si ya sı prin sip lə ri nə 
xə ləl gə tir mə sin və ya zid di nə ol ma sın. 

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, 
bu Kon ven si ya da müəy yən edil miş hər han sı ci na yət əmə li-
nin tö rə dil mə sin də it ti ham edi lən  şəxs lə rin 15-ci mad də nin 
1-ci bən din də qeyd edi lən proq ram və ya təd bir lər dən ya-
rar lan ma la rı nı tə min edir.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, 
uşaq la rın sek sual dav ra nış prob lem lə ri ni həll et mək məq-
sə di lə,  mü da xi lə proq ram la rı və ya təd bir lə ri nin ci na yət 
mə su liy yə ti ya ran dı ğı yaş dan aşa ğı olan şəxs lər də da xil ol-
maq la,  sek sual xa rak ter li ci na yət əmə li tö rət miş uşaq la rın 
in ki şaf tə lə bat la rı na uy ğun iş lə nib ha zır lan ma sı nı və ya hə-
ya ta ke çi ril mə si ni tə min edir. 
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Maddə 17 – Məlumat və razılıq

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, 
16-cı mad də də gös tə ri lən və ba rə lə rin də mü da xi lə proq-
ram la rı və ya təd bir lə ri tək lif edi lən şəxs lə rin bu tək li fin sə-
bəb lə ri haq da mə lu mat lı ol ma la rı nı və bü tün hal lar ba rə də 
mə lu mat lan dı rıl dıq dan son ra proq ram və ya təd bi rin tət bi-
qi nə ra zı lıq ver mə lə ri ni tə min edir.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun ola raq, 
ba rə sin də mü da xi lə proq ra mı və ya təd bir lə ri nin tək lif edil-
di yi şəxs lə rin bu tək lif dən im ti na edə bil mə lə ri ni və tək lif 
mü ha ki mə olun muş şəxs lə rə üçün nə zər də tu tul du ğu hal-
lar da, bu cür şəxs lə rin tək lif dən im ti na nın müm kün nə ti cə-
lə ri ba rə də mə lu mat lı ol ma la rı nı tə min edir.

6-cı fəsil – Maddi cinayət hüquq normaları

Maddə 18 – Seksual xarakterli hərəkətlər

1. Hər bir Tə rəf aşa ğı da sa da la nan qəs dən tö rə dil miş əməl lə rə 
gö rə ci na yət mə su liy yə ti ni müəy yən et mək üçün bü tün zə-
ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür:

 a mil li qa nun ve ri ci li yin mü va fiq müd dəala rı na uy ğun ola raq 
sek sual akt üçün qa nu ni ya şa çat ma mış uşa ğa qar şı sek-
sual xa rak ter li hə rə kət lər et mək;

 b uşağa qarşı  aşağıdakı şəkildə seksual xarakterli hərəkətlər 
etmək :

– məcburiyyət, güc, hədə-qorxu yolu ilə; yaxud
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– uşa ğın eti ba rın dan, onun üzə rin də sə la hiy yət dən və 
ya tə sir dən sui-is ti fa də edə rək, ha be lə ailə da xi lin də; 
ya xud

– uşa ğın, xü su si lə də, əq li və ya fi zi ki əlil li yi və ya ası lı və-
ziy yət də ol ma sı sə bə bi ilə, kö mək siz və ziy yə tin dən sui-
is ti fa də edə rək. 

2. Yu  xa  rı  da  kı 1-ci bən  din məq  sə  di üçün, tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri 
uşaq ilə cin  si əla  qə  yə im  kan ve  rən mi  ni  mum yaş həd  di  ni 
müəy  yən edir. 

3. 1.a bən di nin müd dəala rı az yaş lı lar ara sın da qar şı lıq lı ra zı-
lıq la baş ve rən cin si əla qə hal la rı na şa mil edil mir. 

Maddə 19 –Uşaq fahişəliyi ilə bağlı cinayət əməlləri

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri aşa ğı da sa da la nan qəs dən tö rə dil miş 
əməl lə rin kri mi nal laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də zə ru ri qa nun-
ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür:

 a uşağı fahişəliyə cəlb etmə və ya uşağı fahişəlik etməyə 
təhrik etmə;

 b uşa ğı fa hi şə lik lə məş ğul ol ma ğa məc bur et mə və ya uşa-
ğın fa hi şə lik et mə sin dən gə lir əl də et mə və ya bu cür 
məq səd lər üçün uşa ğı di gər for ma da is tis mar et mə;

 c uşaq fahişəliyi xidmətlərindən istifadə etmə.

2. Bu mad də nin məq səd lə ri üçün “uşaq fa hi şə li yi” de dik-
də, ödə niş, vəd və ya əvəz lə mə nin mü qa bi lin də, bu nun 
uşa ğa və ya üçün cü şəx sə çat ma sın dan ası lı ol ma ya raq, 
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uşa ğın sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rə cəlb edil mə si ba şa 
dü şü lür.

Maddə 20 –Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı cinayət əməlləri

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri aşa ğı da gös tə ri lən əməl lə rin kri mi nal-
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də bü tün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya 
di gər təd bir lə ri gö rür:

 a uşaq pornoqrafiyası materiallarının istehsalı;

 b uşaq por noq ra fi ya sı ma te rial la rı nın tək lif edil mə si və ya 
təq dim edil mə si;

 c uşaq por noq ra fi ya sı ma te rial la rı nın ya yıl ma sı və ya ötü-
rül mə si;

 d uşaq por noq ra fi ya sı ma te rial la rı nın şəx si is ti fa də və ya 
baş qa şəxs üçün alın ma sı;

 e uşaq pornoqrafiyası materiallarına sahib olma;

 f in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı va si tə si lə 
uşaq por noq ra fi ya sı ma te rial la rı nın qəs dən əl də edil mə si.

2. Bu mad də nin məq səd lə ri üçün , “uşaq por noq ra fi ya sı” de-
dik də real və ya qey ri-real açıq-ay dın sek sual hə rə kət lər 
edən uşa ğı gös tə rən, ya xud baş lı ca ola raq sek sual məq səd-
lər üçün uşa ğın cin siy yət or qan la rı nı nü ma yiş et di rən is tə-
ni lən ma te rialı ba şa dü şü lür.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri aşa ğı da kı hal lar da por noq ra fik ma te-
rialın is teh sa lı və bu cür ma te riala sa hib ol ma ilə bağ lı 1.a və 



114

e. bənd lə ri ni tam və ya qis mən tət biq et mə mək hü qu qu nu 
özün də sax la ya bi lər: 

– əs  lin  də möv  cud ol  ma  yan uşa  ğın si  mul  ya  si  ya edil  miş və 
ya real təs  vir  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı və ya bun  la  ra sa  hib ol -
ma; 

– 18-ci mad  də  nin 2-ci bən  din  də müəy  yən edi  lən ya  şa 
çat  mış uşaq  la  rın şə  kil  lə  ri  nin on  lar tə  rə  fin  dən, on  la  rın 
ra  zı  lı  ğı ilə, yal  nız şəx  si is  ti  fa  də üçün ha  zır  lan  ma  sı və 
bun  la  ra sa  hib ol  ma. 

4. Tərəflərdən hər biri 1.f bəndini tam və ya qismən tətbiq 
etməmək hüququnu özündə saxlaya bilər.

Maddə 21 – Uşağın pornoqrafik hərəkətlərdə iştirakı ilə bağlı 
cinayət əməlləri

1. Tərəflərdən hər biri aşağıda sadalanan qəsdən törədilmiş 
əməllərin kriminallaşdırılması istiqamətində bütün zəruri 
qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür:

 a uşağı pornoqrafik tamaşalarda  iştiraka cəlb etmə və ya 
uşağı bu cür tamaşalarda iştiraka təhrik etmə;

 b uşağı pornoqrafik hərəkətlərdə iştiraka məcbur etmə 
və ya uşağın bu cür hərəkətlərdə iştirakından gəlir əldə 
etmə və ya uşağı bu məqsədlə başqa formada istismar 
etmə;

 c pornoqrafik tamaşalarda uşağın iştirak etdiyini bilərək bu 
cür tamaşalarda tamaşaçı kimi iştirak etmə.
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2. Tə rəfl ər dən hər bi ri  1.a və ya b. bənd lə ri nə mü va fiq ola-
raq, 1.c bən di nin uşaq la rı cəlb et mə və ya məc bur et mə 
hal la rı na tət bi qi ni məh dud laş dır maq hü qu qu nu özün də 
sax la yır. 

Maddə 22 – Uşaqları əxlaqsız əməllərə cəlb etmə

Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri 18-ci mad  də  nin 2-ci bən  din  də müəy  yən 
edi  lən yaş həd  di  nə çat  ma  mış uşa  ğın, sek  sual xa  rak  ter  li məq  səd -
lər üçün,  hət  ta, uşaq özü iş  ti  rak et  mə  sə be  lə, sek  sual xa  rak -
ter  li hə  rə  kət və ya cin  si fəaliy  yət səh  nə  lə  ri  ni iz  lə  mə  si  nə qəs  dən 
sə  bəb ol  ma  ğa gö  rə  ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nin müəy  yən edil  mə  si 
üçün  zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

Maddə 23 – Seksual xarakterli məqsədlər üçün uşaqların dilə 
tutulması

Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri yet  kin  lik ya  şı  na çat  mış şəxs tə  rə  fin  dən  in -
for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı va  si  tə  si  lə, 18-ci 
mad  də  nin 1.a bən  din  də, ya  xud 20-ci mad  də  nin 1-ci bən  din  də 
müəy  yən edi  lən ci  na  yət əməl  lə  ri  nin hər han  sı  nı tö  rət  mək məq -
sə  di  lə, 18-ci mad  də  nin 2-ci bən  din  də müəy  yən edi  lən yaş həd -
di  nə çat  ma  mış uşaq  la qəs  dən, baş tut  ma  sı üçün real ad  dım  lar ilə 
mü  şa  yiət olu  nan, gö  rüş tək  li  fi  nin edil  mə  si  nə gö  rə ci  na  yət mə -
su  liy  yə  ti  nin müəy  yən edil  mə  si üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya 
di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

Maddə 24 – Kömək etmə, təhrik etmə və cəhd etmə

1. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri, bu Kon  ven  si  ya  da nə  zər  də tu  tul  muş 
ci  na  yət əməl  lə  ri  nin hər han  sı bi  ri  nin  tö  rə  dil  mə  si  nə qəs -
dən kö  mək et  mə, ya  xud, təh  rik et  mə  nin ci  na  yət əmə  li sa -
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yıl  ma  sı üçün zə  ru  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lər 
gö  rür.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri, bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş 
əməl lə rin hər han sı bi ri nin  tö rə dil mə si nə qəs dən cəhd et-
mə nin ci na yət əmə li sa yıl ma sı üçün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və 
ya di gər təd bir lər gö rür.

3. Tərəflərdən hər biri 2-ci bəndi 20-ci maddənin 1.b, d. e. və 
f. bəndlərinə,21-ci maddənin 1.c. bəndinə, 22-ci və 22-ci 
maddələrə əsasən  müəyyən edilmiş cinayət əməllərinə tam 
və ya qismən tətbiq etməmək hüququnu özündə saxlayır.

Maddə 25 – Konvensiyanın məkana və şəxslərə görə qüvvəsi

1. Aşağıdakı hallarda, Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyaya 
əsasən müəyyən edilmiş cinayət əməllərindən hər hansı 
biri  ilə bağlı yurisdiksiyanı müəyyən etmək üçün lazımi 
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görür, əgər cinayət 
əməli:

 a onun ərazisində törədilibsə; yaxud

 b həmin tərəfin bayrağı altında üzən gəmidə törədilibsə; 
yaxud

 c həmin tərəfin qanunları üzrə qeydiyyata alınmış təyyarədə 
törədilibsə; yaxud

 d öz vətəndaşlarının biri tərəfindən törədilibsə; yaxud

 e onun ərazisində daimi yaşayış yeri olan şəxs tərəfindən 
törədilibsə.
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2. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri bu Kon  ven  si  ya  da nə  zər  də tutl  muş, onun 
və  tən  daş  la  rın  dan bi  ri və ya  onun əra  zi  sin  də daimi ya  şa  yan 
şəxs tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən ci  na  yət əmə  li  nə bu Kon  ven  si  ya  nın 
müd  dəala  rı  nın şa  mil edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də zə  ru  ri qa  nun -
ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si  nə səy gös  tə  rir.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri Kon ven si ya nı im za la yar kən və ya ra ti-
fi ka si ya, qə bu let mə, təs diq və ya qo şul ma sə nə di ni təq dim 
edər kən,  Av ro pa Şu ra sı Baş Ka tib li yi nə ün van la nan bə yan-
na mə ilə bə yan edə bi lər ki, bu mad də nin 1.e bən din də 
müəy yən edi lən yu ris dik si ya qay da la rı nı tət biq et mə mək və 
ya xü su si hal lar da  tət biq et mək hü qu qu nu özün də sax la yır.

4. Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya nın 18, 19-cu mad də lə-
rin də, 20-ci mad də si nin 1.a bən din də və 21-ci mad də si nin 
1.a və b. bənd lə rin də nə zər də tu tu lan ci na yət əməl lə ri üz rə 
is tin taq hə ya ta ke çir mək üçün Kon ven si ya nın 1.d bən di nə  
əsa sən müəy yən edi lən qüv və si nin əmə lin tö rə dil di yi əra-
zi də ci na yət sa yı lıb-sa yıl ma ma sın dan ası lı ol ma ya raq şa mil 
edil mə si üçün bü tün zə ru ri qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd-
bir lə ri gö rür.

5. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  yar  kən və ya ra  ti -
fi  ka  si  ya, qə  bu  let  mə, təs  diq və ya qo  şul  ma sə  nə  di  ni təq  dim 
edər  kən,  Av  ro  pa Şu  ra  sı Baş Ka  tib  li  yi  nə ün  van  la  nan bə  yan -
na  mə ilə bə  yan edə bi  lər ki, və  tən  da  şın daimi ya  şa  yış ye  ri 
hə  min tə  rə  fin əra  zi  sin  də  dir  sə, Kon  ven  si  ya  nın qüv  və  si  ni bu 
mad  də  nin 4-cü bən  di  ni 18-ci mad  də  nin 1.b. bən  di  nin ikin  ci 
və üçün  cü ab  zas  la  rın  da nə  zər  də tu  tu  lan ci  na  yət əməl  lə  ri  nə 
şa  mil et  mə  mək hü  qu  qu  nu özün  də sax  la  yır.

6. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri bu Kon  ven  si  ya  nın 18, 19-cu mad  də  lə -
rin  də, 20-ci mad  də  si  nin 1.a bən  din  də və 21-ci mad  də  sin  də 
nə  zər  də tu  tul  muş  ci  na  yət əməl  lə  ri üz  rə is  tin  taq hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  si üçün 1.d və e. bənd  lə  ri  nə əsa  sən müəy  yən edi  lən 
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Kon  ven  si  ya  nın qüv  və  nin ci  na  yət işi  nin açıl  ma  sı üçün yal  nız 
zə  rər  çək  miş tə  rə  fin  dən mə  lu  mat ve  ril  mə  si və ya şəx  sin əra -
zi  sin  də əmə  li tö  rət  di  yi döv  lət tə  rə  fin  dən it  ti  ham edil  mə  si 
şər  tin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq şa  mil edil  mə  si üçün bü  tün la  zı  mi 
qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

7. Tə rəfl ər dən hər bi ri, eh ti mal edi lən ci na yət kar onun əra zi-
sin də olar sa və ci na yət ka rı yal nız ma lik ol du ğu və tən daş lıq 
sə bə bi ilə di gər tə rə fə ekst ra di si ya et mir sə, bu Kon ven si ya-
da nə zər də tu tul muş ci na yət əməl lə ri nə bu Kon ven si ya nın 
qüv və si nin şa mil edil mə si is ti qa mə tin də hla zı mi qa nun ve ri-
ci lik və ya di gər təd bir lər gö rür.

8. Bir dən ar tıq Tə rəf bu Kon ven si ya ya əsa sən müəy yən edil-
miş, ci na yət əmə li ol du ğu eh ti mal edi lən əməl ilə bağ lı yu-
ris dik si ya id diası irə li sü rər sə, aidiy ya tı olan Tə rəfl ər, la zım 
gəl dik də, is tin ta qın hə ya ta ke çi ril mə si üçün ən uy ğun yu ris-
dik si ya nı müəy yən et mək üçün öz ara la rın da məs lə hət ləş-
mə apa rır lar.

9. Bey nəl xalq hü qu qun ümu mi qay da la rı nı poz ma dan, bu 
Kon ven si ya hər han sı Tə rə fin öz da xi li qa nun ve ri ci li yi nə uy-
ğun ola raq hə ya ta ke çir di yi hər han sı ci na yət yu ris dik si ya sı-
nı is tis na et mir.

Maddə 26 – Korporativ məsuliyyət

1. Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyaya əsasən müəyyən 
edilmiş, hüquqi şəxsdə mühüm vəzifə tutan fiziki şəxs 
tərəfindən:

 a hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə;

 b hüquqi şəxsin adından qərar qəbul etmək səlahiyyətinə;
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 c hü qu qi şəxs da xi lin də nə za rə ti hə ya ta ke çir mək sə la hiy-
yə ti nə 

əsas la na raq, tək və ya hü qu qi şəx sin hər han sı or  qa  nı  nın bir nü -
ma  yən  də  si ola  raq, hü  qu  qi şəx  sin ma  raq  la  rı na  mi  nə tö  rə  dil  miş 
ci  na  yət əmə  li  nə gö  rə hü  qu  qi şəx  sin mə  su  liy  yət da  şı  ma  sı  nı tə  min 
et  mək üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik və di  gər təd  bir  lər gö  rür. 

2. Ar tıq 1-ci bənd də nə zər də tu tul muş  hal lar dan əla və, bu 
Kon ven si ya ya əsa sən müəy yən edil miş ci na yət əmə li nin 
1-ci bənd də is ti nad edi lən hü qu qi  şəx sin rəh bər li yi al tın-
da fəaliy yət gös tə rən fi zi ki şəxs tə rə fin dən hü qu qi şəx sin  
ma raq la rı na mi nə tö rə dil mə si hü qu qi şəxs  tə rə fin dən  
ki fa yət qə dər nə za rət edil mə mə si nə ti cə sin də müm kün 
ol muş dur sa, Tə rəfl ər dən hər bi ri  bu cür əmə lin tö rə dil-
mə si nə gö rə hü qu qu şəx sin mə su liy yət da şı ma sı nı tə min 
et mək üçün qa nun ve ri ci lik və di gər təd bir lər gö rür. 

3. Tə rə fin hü qu qi prin sip lə rin dən ası lı ola raq, hü qu qi şəx sin 
mə su liy yə ti ci na yət, mül ki və ya in zi ba ti mə su liy yət ola bi lər.

4. Bu cür mə su liy yə tə cəlb et mə ci na yət əmə li ni tö rət miş fi zi ki 
şəxs lə rin ci na yət mə su liy yə ti ni ara dan qal dır mır.

Maddə 27 – Sanksiya və tədbirlər

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya ya əsa sən müəy yən edil-
miş ci na yət əməl lə ri nin, on la rın ağır lı ğı nı nə zə rə al maq la, 
ef fek tiv, mü tə na sib və kə sər li şə kil də cə za lan dı rıl ma sı nı tə-
min et mək üçün la zı mi qa nun ve ri ci lik və di gər təd bir lə ri 
gö rür. Bu sank si ya la ra ekst ra di si ya ya əsas ve rən azad lıq dan 
məh ru met mə ni eh ti va edən cə za lar da xil dir. .



120

2.  Tə rəfl ər dən hər bi ri 26-cı mad də yə uy ğun ola raq mə su liy-
yə tə cəlb edil miş hü qu qi şəxs lə rə, ci na yət ic raatı və ya di gər 
qay da da tət biq edi lən pul cə ri mə lə ri nin və aşa ğı da sa da la-
nan di gər təd bir lər də da xil ol maq la ef fek tiv, mü tə na sib və 
kə sər li sank si ya la rın tət biq edil mə si üçün la zı mi qa nun ve ri-
ci lik və di gər təd bir lə ri gö rür: 

 a dövlət imtiyazlarından və ya yardımından məhrumetmə;

 b kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququndan 
müvəqqəti və ya daimi məhrum edilmə;

 c məhkəmə nəzarətinin tətbiq edilməsi:

 d hüquqi şəxsin ləğv edilməsinə dair məhkəmə qərarı.

3. Tərəflərdən hər biri aşağıdakıların həyata keçirilməsi üçün 
zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:

 a aşağıdakıların aşkarlanmasının və müsadirəsinin təmin 
edilməsi:

– bu Kon ven si ya ya uy ğun ola raq müəy yən edil miş ci na-
yət əməl lə ri nin tö rə dil mə si üçün is ti fa də edi lən mal-
lar, sə nəd lər və di gər va si tə lər;

– bu cür ci na yət əməl lə ri nin tö rə dil mə si nə ti cə sin də əl-
də edi lən gə lir lər, ya xud də yə ri bu cür gə lir lə rə uy-
ğun gə lən əm lak;

 b bu Kon ven si ya ya uy ğun ola raq müəy yən edil miş hər han sı 
ci na yət əmə li nin tö rə dil mə si za ma nı is ti fa də edi lən müəs-
si sə nin, vic dan lı üçün cü tə rəfl ə rin hü quq la rı na xə ləl gə-
tir mə dən,  mü vəq qə ti və ya bir də fə lik bağ lan ma sı, ya xud 
uşaq lar la tə mas ha lın da pe şə kar və ya kö nül lü fəaliy yət 



121

gös tə rən və ci na yət əmə li ni bu fəaliy yə ti hə ya ta ke çi rər-
kən  tö rə dən  ci na yət ka rın bu fəaliy yə ti hə ya ta ke çir mə si-
nə mü vəq qə ti və ya bir də fə lik qa da ğa qo yul ma sı.

4. Tərəfl ər dən hər bi ri ci na yət kar lar ilə bağ lı, va li deyn lik hü qu-
qun dan məh ru met mə, ya xud,  mü ha ki mə olun muş şəxs lər 
üzə rin də nə za rət və mü şa hi də nin hə ya ta ke çi ril mə si ki mi 
di gər təd bir lər tət biq edə bi lər. 

5. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri bu Kon  ven  si  ya  ya uy  ğun ola  raq müəy -
yən edi  lən is  tə  ni  lən ci  na  yət əmə  li  nin qur  ban  la  rı üçün qa -
baq  la  yı  çı və yar  dım proq  ram  la  rı  nın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə ci  na  yət yo  lu ilə əl  də edil  miş gə  lir  lə  rin və ya bu 
mad  də  yə uy  ğun ola  raq mü  sa  di  rə edil  miş əm  la  kın xü  su  si 
fon  da ve  ril  mə  si  ni tə  min edə bi  lər.

Maddə 28 – Ağırlaşdırıcı hallar

Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri aşa  ğı  da  kı hal  la  rın, bu hal  la  rın, ci  na  yət əmə -
li  nin həl  le  di  ci his  sə  si  ni təş  kil et  mə  di  yi  ni nə  zə  rə ala  raq, da  xi  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 ci  na  yət əməl  lə  ri ilə bağ  lı 
sank  si  ya  lar müəy  yən edi  lən za  man ağır  laş  dı  rı  cı hal  lar ki  mi nə -
zər  dən ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün la  zı  mi qa  nun  ve  ri  ci  lik və 
ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür:

 a cinayət əməli nəticəsində zərərçəkmişin fiziki və əqli 
sağlamlığına ağır zərər dəyməsi ;

 b cinayət əməlindən əvvəl və ya cinayət əməlinin törədilməsi 
zamanı işgəncə və ya ağır zorakılıq hərəkətlərinin edilməsi;

 c cinayət əməlinin köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə qarşı 
törədilməsi;
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 d cinayət əməlinin ailə üzvü, uşaqla yaşayan şəxs və 
ya səlahiyyətindən sui-istifadə edən şəxs tərəfindən 
törədilməsi;

 e cinayət əməlinin bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi;

 g cinayət əməlinin mütəşəkkil cinayət dəstə tərəfindən 
törədilməsi;

 g cinayətkarın əvvəllər eyni xarakterli cinayət əməlinə görə 
məhkum olunması.

Maddə 29 – Əvvəlki məhkumluqlar 

Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş ci na yət 
əməl lə ri nin tö rə dil mə si nə gö rə cə za müəy yən edər kən di gər tə-
rə fin bu ci na yət əməl lə ri ilə bağ lı əv vəl lər çı xar dı ğı hökm lə rin 
nə zə rə alın ma sı na im kan ya rat maq üçün la zı mi qa nun ve ri ci lik və 
di gər təd bir lə ri gö rür.

7-ci fəsil– İstintaq, cinayət təqibi və prosessual hüquq 
normaları

Maddə 30 – Prinsiplər

1. Tə  rəfl  ər  dən hər bi  ri is  tin  taq və məh  kə  mə pro  se  si  nin uşa  ğın 
əsas ma  raq  la  rı  nı nə  zə  rə ala  raq və onun hü  quq  la  rı  na hör -
mət gös  tə  rə  rək hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün la  zı -
mi qa  nun  ve  ri  ci  lik və ya di  gər təd  bir  lə  ri gö  rür.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri is tin taq və məh kə mə pro se si nin  uşa ğın 
ke çir di yi sar sın tı nın də rin ləş dir mə si nə sə bəb ol ma ma sı və 
əda lət bər qə rar ol duq dan son ra, la zım gəl dik də, yar dı mın 
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gös tə ril mə si ni tə min edə rək,  zə rər çək miş lə rə mü na si bət də  
qo ru yu cu  ya naş ma ya sa diq qa lır lar. 

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri is tin taq və məh kə mə pro se si nin priori-
tet qay da da və heç bir əsas sız lən gi mə ol ma dan hə ya ta ke-
çi ril mə si ni tə min edir. 

4. Tə rəfl ər dən hər bi ri bu fə si lə əsa sən hə ya ta ke çi ri lən təd-
bir lə rin İn san hü quq la ri və əsas azad liq la ri haq qın da Kon-
ven si ya nın 6-cı mad də si nə uy ğun ola raq, özü nü mü da fiə 
hü qu qu nu, əda lət li və qə rəz siz məh kə mə araş dır ma sı hü-
qu qu nu poz ma ma sı nı tə min edir.  

5. Tə rəfl ər dən hər bi ri öz da xi li qa nun ve ri ci li yi nin əsas prin-
sip lə ri nə uy ğun ola raq aşa ğı da kı qa nun ve ri ci lik və ya di gər 
təd bir lə ri gö rür:

– la zım gəl dik də, giz li əmə liy yat la rın ke çi ril mə si nə ica zə 
ve rə rək, bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş ci na yət 
əməl lə ri üz rə  ef fek tiv  is tin taq və məh kə mə pro se si-
nin hə ya ta ke çi ril mə si; 

- in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı va-
si tə si lə ötü rü lən, təq dim edi lən fo to şə kil lər və ya 
audiovi zual çə ki liş lər ki mi uşaq por noq ra fi ya sı ma-
te rial la rı nı təh lil et mək lə, is tin taq or qan la rı və ya di-
gər or qan la ra 20-ci mad də də nə zər də tu tul muş ci-
na yət əməl lə rin dən zə rər çək miş şəxs lə rin şəx siy yə ti ni 
müəy yən et mək üçün im ka nın ya ra dıl ma sı. 

Maddə 31 – Ümumi qoruma  tədbirləri

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri aşa ğı da kı təd bir lə ri hə ya ta ke çir mək 
yo lu ilə ci na yət və məh kə mə pro se si nin bü tün mər hə lə lə-



124

rin də, zə rər çək miş lə rin şa hid ki mi eh ti yac la rı da da xil ol-
maq la, on la rın hü quq və ma raq la rı nı qo ru maq üçün la zı mi 
qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür:

 a zə rər çək miş lə rin mə lu mat al maq hü qu qun dan im ti na et-
mə dik lə ri hal da, on la ra hü quq la rı və ya rar la na bi lə cək lə ri 
xid mət lər ba rə də mə lu mat ver mək, et dik lə ri şi ka yət nə ti-
cə sin də gö rü lən təd bir lər, irə li sü rül müş it ti ham lar, is tin-
taq və araş dır ma la rın ge di şa tı, on la rın bu pro ses də  ro lu, 
elə cə də, on la rın iş lə ri üz rə çı xa rı lan qə rar lar ba rə də on la-
ra mə lu mat ve ril mə si;

 b ən azı qur ban la rın və on la rın ailə lə ri nin təh lü kə yə mə ruz 
qa la bi lə cək lə ri hal lar da, la zım gəl dik də, on la ra ci na yət 
mə su liy yə ti nə cəlb edil miş və ya məh kum edil miş şəx sin 
mü vəq qə ti və ya qə ti su rət də azad lı ğa bu ra xıl dı ğı ba rə də 
mə lu ma tın ve ril mə si; 

 c da xi li qa nu nun pro ses sual nor ma la rı na uy ğun ola raq, 
zə rər çək miş şəxs lə rə bir ba şa və ya va si tə çi lik yo lu ilə  
ifa də ver mək, sü but la rı təq dim et mək və öz fi kir lə ri ni, 
eh ti yac la rı nı və na ra hat lıq la rı nı bil dir mək im ka nı nın ve-
ril mə si;

 d qur ban la rın hü quq və ma raq la rı nın la zı mi qay da da təm sil 
edil mə si və nə zə rə alın ma sı üçün on la rın mü va fiq yar dım 
xid mət lə ri ilə tə min edil mə si;

 e qur ban la rın şəx si hə yat la rı nın to xu nul maz lı ğı nı qo ru-
maq, şəx siy yət lə ri ni və xa ri ci gö rü nüş lə ri ni giz li sax-
la maq və da xi li qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq, on la rın 
şəx siy yət lə ri nin müəy yən edil mə si nə sə bəb ola bi lə cək 
hər han sı in for ma si ya nın açıq lan ma sı nın qar şı sı nın al-
maq;
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 f qur ban la rı, elə cə də, on la rın ailə lə ri ni və on la rın xey ri nə 
şa hid lik edən şəxs lə ri  hə də-qor xu, qi sas və tək rar ci na-
yət dən zə rər çək mək dən qo ru maq;

 g sə la hiy yət li or qan lar uşa ğın ma raq la rı ba xı mın dan fərq li 
qə rar ver mə dik də və ya is tin taq və məh kə mə pro se si bu 
cür tə ma sı tə ləb et mə dik də, məh kə mə də və hü quq-mü-
ha fi zə or qan la rın da zə rər çək miş lər və ci na yət kar ara sın da 
tə ma sın qar şı sı nı al maq.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri, zə rər çək miş lə rin sə la hiy yət li or qan lar la 
ilk gö rü şün dən baş la ya raq,  on la rın mü va fiq məh kə mə pro-
se si və in zi ba ti pro ses ba rə də mə lu mat əl də edə bil mə lə ri ni 
tə min edir.

3. Tə rəfl ər dən hər bi ri zə rər çək miş lə rin, on lar üçün ci na yət 
pro se sin də tə rəf sta tu su əl də et mək müm kün ol du ğu za-
man, uy ğun he sab edil di yi təq dir də, pul suz gös tə ri lən hü-
qu qi yar dım dan is ti fa də edə bil mə lə ri ni tə min edir. 

4. Da xi li qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq, zə rər çək miş ci na yət 
pro se sin də tə rəf ol duq da və va li deyn lik və zi fə si da şı yan 
şəxs lər, on lar və zə rər çək miş ara sın da ma raq la rın toq quş-
ma sı sə bə bi ilə, zə rər çək mi şi bu cür ci na yət pro se sin də 
təm sil et mək hü qu qun dan məh rum edil miş lər sə, tə rəfl ər-
dən hər bi ri məh kə mə or qan la rı na zə rər çək miş üçün xü su si 
nü ma yən də tə yin et mək im ka nı ve rir.  

5. Tə rəfl ər dən hər bi ri da xi li qa nun ve ri ci li yin müd dəala rı na 
uy ğun ola raq, qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lər va si tə si lə 
ilə, qrup la ra, fond la ra, cə miy yət lə rə və ya hö ku mət və qey-
ri-hö ku mət təş ki lat la rı na bu Kon ven si ya ya əsa sən müəy yən 
edil miş ci na yət əməl lə ri üz rə ke çi ri lən ci na yət pro ses lə ri za-
ma nı, zə rər çək miş lə rin ra zı lı ğı ilə on la ra yar dım/dəs tək gös-
tər mə yə im kan ve rir.   
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6.  Tə rəfl ər dən hər bi ri bu mad də nin şərt lə ri nə uy ğun ola raq 
zə rər çək miş lə rə ve ri lən mə lu mat la rın on la rın ya şı na və in ki-
şaf sə viy yə lə ri nə uy ğun ola raq, həm çi nin on la rın ba şa düş-
dük lə ri dil də ve ril mə si ni tə min edir.

Maddə 32 – Cinayət işinin açılması

Tə rəfl ər dən hər bi ri bu Kon ven si ya da nə zər də tu tul muş ci na yət 
əməl lə ri üz rə is tin taq və ci na yət tə qi bi nin hə ya ta ke çi ril mə si nin 
bu cür ci na yət əmə li ba rə də qur ban tə rə fin dən mə lu mat ve ril-
mə si və ya it ti ham irə li sü rül mə sin dən ası lı ol ma ma sı nı və hət-
ta,  qur ban öz ifa də lə ri ni ge ri gö tür sə be lə, is tin taq və məh kə mə 
pro se si nin da vam et mə si ni tə min et mək üçün la zı mi qa nun ve ri-
ci lik və ya di gər təd bir lər gö rür.

Maddə 33 – Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti 

Tə rəfl ər dən hər bi ri 18, 19-cu mad də lə rin 1.a və b. bənd lə ri nə, və 
21-ci mad də nin 1.a bən din də nə zər də tu tul muş ci na yət əməl lə ri 
üz rə ci na yət tə qi bi nə baş la maq üçün ci na yət mə su liy yə ti nə cəlb 
et mə müd də ti nin, ci na yət əmə li nin ağır lı ğı na mü tə na sib qay-
da da, zə rər çək miş yet kin lik ya şı na çat dıq dan son ra ci na yət tə-
qi bi nin ef fekt li şə kil də hə ya ta ke çir mə yə ki fa yət edə cək qə dər 
da vam et mə si ni tə min et mək üçün la zı mi qa nun ve ri ci lik və ya 
di gər təd bir lər gö rür.

Maddə 34 – İstintaq 

1. Tə rəfl ər dən hər bi ri is tin ta qın hə ya ta ke çi ril mə si üçün 
mə su liy yət da şı yan  şəxs lə rin, qu rum la rın və ya xid mət-
lə rin uşaq la rın cin si is tis ma rı və ya on la ra qar şı sek sual 
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xa rak ter li hə rə kət lər ilə mü ba ri zə sa hə sin də  ix ti sas laş-
ma la rı nı və ya hə min an da tə lim al ma la rı nı tə min et mək 
üçün la zım ola bi lə cək təd bir lə ri hə ya ta ke çi rir. 

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri qur ba nın hə qi qi ya şı ilə bağ lı qey-
ri-müəy yən li yin ci na yət pro se si nin baş la ma sı na ma ne ol-
ma ma sı üçün la zı mi qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lər 
gö rür.

Maddə 35 – Uşağın dindirilməsi

1. Tərəflərdən hər biri aşağıdakıların təmin edilməsi üçün 
lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirlər görür:

 a uşa ğın din di ril mə si fakt ba rə də sə la hiy yət li or qan la ra mə-
lu mat ve ril dik dən son ra heç bir əsas sız lən gi mə ol ma dan 
baş la yır.

 b uşağın dindirilməsi, lazım gəldikdə, bu məqsəd üçün 
yaradılmış və ya qurulmuş yerdə aparılır;

 c uşa ğın din di ril mə si bu məq səd üçün tə lim keç miş pe şə-
kar lar tə rə fin dən apa rı lır;

 d mümkün olduqda və lazım gəldikdə,  uşağın bütün 
dindirilmələri eyni şəxs tərəfindən aparılır;

 e dindirilmələrin sayı mümkün olduğu qədər az olmalı və 
yalnız, cinayət prosesinin həyata keçirilməsi məqsədilə 
aparılmalıdır;

 f hə min şəxs lə bağ lı əsas lan dı rıl mış və ək si ni nə zər də tu tan 
qə rar çı xa rıl ma dıq ca,  uşa ğı qa nu ni nü ma yən də si və ya la-
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zım gəl dik də, onun se çi mi ilə yet kin lik ya şı na çat mış şəxs 
mü şa yiət edə bi lər.

2. Tə rəfl ər dən hər bi ri qur ban la apa rı lan bü tün din dir mə lə-
rin və ya la zım gəl dik də,  yet kin lik ya şı na çat ma mış şa hid lə 
apa rı lan bü tün din dir mə lə rin vi deolen tə ya zıl ma sı nı və bu 
vi deolen tə ya zıl mış din di ril mə lə rin da xi li qa nun ve ri ci li yin 
müəy yən et di yi qay da la ra uy ğun ola raq məh kə mə pro se si 
za ma nı sü but ki mi qə bul edil mə si ni tə min et mək üçün la zı-
mi qa nun ve ri ci lik və ya di gər təd bir lə ri gö rür.

3. Zərərçəkmişin yaşı qeyri-müəyyən olarsa və zərərçəkmişin 
azyaşlı olduğuna dair tutarlı əsaslar mövcud olarsa, 1 və 2-ci 
bəndlərdə göstərilən tədbirlər onun yaşının təyin edilməsi 
müddətində tətbiq edilir. 

 Maddə 36 –Cinayət mühakimə icraatı

1. Hüquq sahəsində çalışan insanların müstəqilliyini 
tənzimləyən normalara lazımi qaydada əməl etməklə, 
tərəflərdən hər biri məhkəmə prosesinə cəlb edilən bütün 
şəxslərin, xüsusilə də hakimlərin, dövlət ittihamçılarının və 
vəkillərin uşaqların hüquqları və uşaqların cinsi istismarı 
və onlara qarşı seksual hərəkətlərlə əlaqədar təlimlər 
keçilməsinin təmin edilməsi üçün lazımi qanunvericilik və 
ya digər tədbirləri görür.

2. Tərəflərdən hər biri öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür ki:

 a hakim məhkəmə baxışının qapalı iclasda keçirilməsi üçün 
sərəncam verə bilsin;
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 b zərərçəkmiş məhkəmədə baxışında bilavasitə iştirak 
etmədən, müvafiq rabitə texnologiyaları vasitəsilə 
məhkəmə zalında ifadə verə bilsin.

8-ci fəsil – Məlumatların qeydə alınması və saxlanması

Maddə 37 – Cinsi toxunulmazlığa qarşı cinayət əməllərinə görə 
məhkum edilmiş şəxslər barəsində məlumatların qeyd edilməsi 
və saxlanması

1. Bu Konvensiyaya əsasən müəyyən edilmiş cinayət 
əməllərinin qarşısının alınması və bu əməllər üzrə cinayət 
təqibinin həyata keçirilməsi üçün Tərəflərdən hər biri şəxsi 
məlumatların qorunmasına dair müvafiq müddəalara və 
yerli qanunvericiliyin müəyyən etdiyi digər müvafiq hüquq 
və zəmanətlərə uyğun olaraq, bu Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş cinayət əməlini törətmiş şəxsin şəxsiyyətinə 
və genetik profilinə (DNT) aid məlumatları toplamaq və 
saxlamaq üçün lazımi qanunvericilik və digər tədbirləri 
görür.

2. Tərəflərdən hər biri Konvensiyanı imzalayarkən və ya 
ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma sənədini 
depozitə verərkən, Avropa Şurasının Baş Katibinə 1-ci 
bəndin məqsədləri üçün məsuliyyət daşıyan vahid milli 
qurumun adını və ünvanını təqdim edir.

3. Tərəflərdən hər biri 1-ci bənddə qeyd edilən  məlumatın 
daxili qanunda və müvafiq beynəlxalq sənədlərdə müəyyən 
edilən şərtlərə uyğun olaraq digər Tərəfin səlahiyyətli 
orqanına ötürülə bilməsi üçün lazımi qanunvericilik və digər 
tədbirləri görür.
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9-cu fəsil – Beynəlxalq əməkdaşlıq

Maddə 38 – Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə ümumi prinsiplər və 
tədbirlər

1. Tə rəfl ər aşa ğı da kı məq səd lə rə nail ol maq üçün bu Kon ven-
si ya nın müd dəala rı na uy ğun ola raq və va hid və ya iki tə rəf-
li qay da da qa nun ve ri ci lik və da xi li qa nun ve ri ci lik əsa sın da 
ra zı laş dı rıl mış mü va fiq bey nəl xalq və re gional sə nəd lər və 
ra zı laş ma lar va si tə si lə bir-bir lə ri ilə əmək daş lıq edir lər:

 a uşaq la rın cin si is tis ma rı nın və sek sual xa rak ter li hə rə kət-
lə rin qar şı sı nın alın ma sı və bu cür hal la ra qar şı mü ba ri zə 
apa rıl ma sı;

 b qurbanların qorunması və onlara köməklik göstərilməsi;

 c bu Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş cinayət 
əməlləri ilə bağlı istintaq və ya məhkəmə prosesi.

2. Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyaya əsasən müəyyən 
edilmiş və qurbanların yaşadığı ərazidə deyil, digər tərəfin 
ərazisində törədilmiş cinayət əməli barədə qurbanlarının 
yaşadıqları Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına şikayət edə 
bilmələri üçün lazımi qanunvericilik və digər tədbirləri 
görür.

3. Ci na yət iş lə ri və ya ra zı laş ma möv cud ol du ğu za man ekst-
ra di si ya ilə bağ lı qar şı lıq lı hü qu qi yar dım gös tə rən tə rəf 
bu cür ra zı laş ma nın ol ma dı ğı tə rəf dən hü qu qi yar dım və 
ya ekst ra di si ya ilə bağ lı sor ğu alar sa, o bu Kon ven si ya nı ci-
na yət iş lə ri və ya bu Kon ven si ya ya uy ğun ola raq müəy yən 
edil miş ci na yət əməl lə ri nə gö rə ekst ra di si ya ilə bağ lı qar şı-
lıq lı hü qu qi yar dım üçün hü qu qi əsas he sab edə bi lər. Tə-
rəfl ər dən hər bi ri məq sə dəuy ğun ol du ğu za man uşaq la rın 
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cin si is tis ma rı və on la ra qar şı sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı və bu əməl lə rə qar şı mü ba ri zə nin üçün-
cü döv lət lə rin ma raq la rı na mi nə hə ya ta ke çi ri lən yar dım 
proq ram la rı na da xil edil mə si nə səy gös tə rir.

Fəsil X – Monitorinq mexanizmi

Maddə 39 – Tərəflərin Komitəsi

1. Tərəflər Komitəsinin tərkibi Konvensiya tərəflərinin 
nümayəndələrindən təşkil olunur.

2. Tə rəfl ər Ko mi tə si Av ro pa Şu ra sı nın Baş Ka ti bi tə rə fin dən ça-
ğı rı lır. Onun bi rin ci yı ğın ca ğı onun cu im za la yan tə rə fin ra ti-
fi ka si ya sı ilə bu Kon ven si ya qüv və yə min di yi ta rix dən son ra 
bir il ər zin də ke çi ri lir. Son ra kı yı ğın caq lar tə rəfl ə rin ən azı 
üç də bi ri və ya Baş Ka tib tə rə fin dən tə ləb et di yi za man ke-
çi ri lir.

3. Tərəflər Komitəsi öz prosedur qaydalarını qəbul edir.

Maddə 40 – Digər nümayəndələr

1. Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sı, İn san hü quq la ri 
üz rə Ko mis sar, Ci na yət prob lem lə ri üz rə Av ro pa Ko mi tə si 
(CDPC), elə cə də  Av ro pa Şu ra sı nın di gər mü va fiq hö ku mət-
lə ra ra sı ko mi tə lə ri nin hər bi ri Tə rəfl ər Ko mi tə si nə nü ma yən-
də tə yin edir lər.

2. Na zir lər Ko mi tə si Av ro pa Şu ra sı ilə məs lə hət ləş mə lər apar-
dıq dan son ra Av ro pa Şu ra sı nın di gər or qan la rı nı Tə rəfl ər Ko-
mi tə si nə nü ma yən də tə yin et mə yə də vət edə bi lər lər.
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3. Və tən daş cə miy yə ti nü ma yən də lə ri, xü su si lə də qey ri-hö-
ku mət təş ki lat la rı Av ro pa Şu ra sı nın mü va fiq qay da la rı ilə 
müəy yən edil miş pro se du ra əməl et mək lə, Tə rəfl ər Ko mi tə-
si nə mü şa hi də çi qis min də qə bul edi lə bi lər lər.

4. Yu xa rı da qeyd edi lən 1-ci – 3-cü bənd lə rə uy ğun ola raq tə-
yin edil miş nü ma yən də lər səs ver mə hü qu qu ol ma dan Tə-
rəfl ər Ko mi tə si nin yı ğın caq la rın da iş ti rak edir lər.

Maddə 41 –Tərəflər Komitəsinin funksiyaları

1. Tə rəfl ər Ko mi tə si bu Kon ven si ya nın tət bi qi nə nə za rət edir. 
Tə rəfl ər Ko mi tə si nin pro se dur qay da la rı bu Kon ven si ya nın 
tət bi qi nin qiy mət lən di ril mə si pro se du ru nu müəy yən edir.

2. Tə  rəfl  ər Ko  mi  tə  si döv  lət  lə  rin uşaq  la  rın cin  si is  tis  ma  rı və 
on  la  ra qar  şı sek  sual xa  rak  ter  li hə  rə  kət  lə  rin qar  şı  sı  nı al  maq 
po  ten  sialı  nı tək  mil  ləş  dir  mək üçün döv  lət  lər ara  sın  da mə  lu -
mat  la  rın və ya  rar  lı təc  rü  bə  lə  rin top  lan  ma  sı  na, təh  li  li  nə və 
mü  ba  di  lə edil  mə  si  nə yar  dım gös  tə  rir.

3. Tə rəfl ər Ko mi tə si, həm çi nin la zım gəl dik də:

 a bu Kon  ven  si  ya ilə bağ  lı ola  raq mey  da  na çı  xan hər han  sı 
prob  le  min və bu Kon  ven  si  ya  ya dair ve  ri  lən hər han  sı bə -
yan  na  mə və ya edi  lən qeyd-şər  tin tə  si  ri  nin müəy  yən edil -
mə  si də da  xil ol  maq  la, bu Kon  ven  si  ya  nın sə  mə  rə  li şə  kil  də 
is  ti  fa  də  si  nə və tət  bi  qi  nə yar  dım gös  tə  rir;

 b bu Kon ven si ya nın tət bi qi ilə bağ lı mey da na çı xan hər 
han sı bir mə sə lə ilə bağ lı rəy ve rir və əhə miy yət li hü qu qi, 
si ya si və ya tex no lo ji in ki şaf pro ses lə ri ba rə də mə lu mat 
mü ba di lə si nin apa rıl ma sı na yar dım gös tə rir;
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4. Bu mad də yə uy ğun ola raq öz funk si ya la rı nın hə ya ta ke çi ril-
mə sin də Tə rəfl ər Ko mi tə si nə Av ro pa Şu ra sı nın Ka tib li yi yar-
dım gös tə rir.

5. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi (CDPC) dövrü 
qaydada bu maddənin 1, 2 və 3-cü bəndində göstərilən 
fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlandırılır.

11-ci fəsil – Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə

Maddə 42 – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq hüquqları 
Konvensiyası və onun uşaq alveri, uşaq fahişəliyi və uşaq 
pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolu ilə əlaqə

Bu Kon ven si ya Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın uşaq hü quq la rı 
Kon ven si ya sı və onun uşaq al ve ri, uşaq fa hi şə li yi və uşaq por-
noq ra fi ya sı na dair Fa kül ta tiv Pro to ko lu nun müd dəala rın dan irə li 
gə lən hü quq və öh də lik lə rə xə ləl gə tir mir, hə min sə nəd lər də nə-
zər də tu tu lan mü da fiəni ge niş lən dir mək və müəy yən olun muş 
stan dart la rı in ki şaf et dir mək və ta mam la maq məq sə di gü dür. 

 Maddə 43 –Digər beynəlxalq aktlarla əlaqə

1. Bu Kon ven si ya, tə rəfl ə rin tə rəf daş lıq et dik lə ri və ya tə rəf-
daş la rı ola caq la rı və bu Kon ven si ya nın tən zim lə di yi mə sə-
lə lə rə dair müd dəalar dan iba rət olan və cin si is tis mar və ya 
sek sual xa rak ter li hə rə kət lə rin qur ban la rı olan uşaq la rı da ha 
yük sək sə viy yə də qo ru ma və yar dım ilə tə min edən di gər 
bey nəl xalq sə nəd lə rin müd dəala rın dan irə li gə lən hü quq və 
öh də lik lə rə xə ləl gə tir mir.

2. Bu Kon  ven  si  ya  nın Tə  rəfl  ə  ri bir-bir  lə  ri ilə bu Kon  ven  si  ya  nın 
əha  tə et  di  yi mə  sə  lə  lər üz  rə Kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  na əla -
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və et  mək və ya bun  la  rı güc  lən  dir  mək məq  sə  di  lə, ya  xud, bu 
Kon  ven  si  ya  da əks olu  nan prin  sip  lə  rin tət  bi  qi  nə yar  dım et  mək 
məq  sə  di  lə iki  tə  rəfl  i və ya çox  tə  rəfl  i sa  ziş  lər bağ  la  ya bi  lər  lər.

3. Av ro pa İt ti fa qı nın mü va fiq mə sə lə lə ri tən zim lə yən və xü su si 
hal la ra tət biq edi lən qay da la rı möv cud dur sa, Av ro pa İt ti fa-
qı nın üzv lə ri olan Tə rəfl ər öz qar şı lıq lı mü na si bət lə rin də bu 
Kon ven si ya nın məq səd və mə ra mı na və bu Kon ven si ya nın 
di gər Tə rəfl ər ara sın da tam şə kil də tət bi qi nə xə ləl gə tir mə-
dən, Av ro pa İt ti fa qı nın hə min qay da la rı nı tət biq edir lər. 

12-ci fəsil – Konvensiyaya düzəlişlər

Maddə 44 – Düzəlişlər

1  Tə rə fin bu Kon ven si ya ya dü zə liş edil mə si ilə bağ lı irə li sür-
dü yü 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 isə, Av ro pa Şu ra sı nın üzv döv lət lə-
ri nə, Kon ven si ya nın bü tün  tə rəfl ə ri nə, Av ro pa İt ti fa qı na və 
45-ci mad də nin 1-ci bən di nin müd dəala rı na uy ğun ola raq 
bu Kon ven si ya nı im za la maq üçün də vət edil miş hər han sı 
döv lə tə və 46-cı mad də nin 1-ci bən di nin müd dəala rı na uy-
ğun ola raq bu Kon ven si ya ya qo şul maq üçün də vət edil miş 
hər han sı Döv lə tə gön də ri lir.

2. Tə rə fin tək lif et di yi hər han sı dü zə liş ba rə də Ci na yət prob-
lem lə ri üz rə Av ro pa Ko mi tə si nə (CDPC) mə lu mat ve ri lir və 
o, Na zir lər Ko mi tə si nə hə min tək lif edi lən dü zə liş ba rə də öz 
rə yi ni təq dim edir.

3. Na zir lər Ko mi tə si tək lif edi lən dü zə li şi və CDPC-nin təq dim 
et di yi rə yi nə zər dən ke çi rir və bu Kon ven si ya ya Tə rəf olan 
üzv ol ma yan döv lət lər ilə məs lə hət ləş mə lər apar dıq dan 
son ra dü zə li şi qə bul edə bi lər.
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4. Na zir lər Ko mi tə si nin qə bul et di yi is tə ni lən dü zə li şin mət ni 
bu mad də nin 3-cü bən di nə uy ğun ola raq qə bul edil mə si 
üçün tə rəfl ə rə təq dim edi lir.

5. Bu mad də nin 3-cü bən di nə uy ğun ola raq qə bul edi lən hər 
han sı dü zə liş bü tün tə rəfl ə rin Baş Ka ti bi dü zə li şi qə bul et mə lə-
ri haq da mə lu mat lan dır dıq la rı ta rix dən son ra bir ay lıq müd də-
tin ba şa çat ma sın dan son ra kı ayın bi rin ci gü nü qüv və yə mi nir.

13-cü fəsil – Yekun müddəalar

Maddə 45 –İmzalanma və qüvvəyə minmə

1. Bu Kon ven si ya Av ro pa Şu ra sı nın üzv döv lət lə ri nin, onun ha-
zır lan ma sın da iş ti rak et miş üzv ol ma yan döv lət lə rin, elə cə 
də,  Av ro pa İt ti fa qı nın im za la ma sı üçün açıq dır.

2. Bu Kon ven si ya təs diq edil mə li, qə bul edil mə li və ya bə yə nil-
mə li dir. Təs diq et mə qə bul et mə və ya bə yə nil mə haq qın da 
sə nəd lər 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 azı 3 üz vü da xil ol maq-
la 5 im za la yan tə rə fin əv vəl ki bən din müd dəala rı na uy ğun 
ola raq Kon ven si ya nın müd dəala rı nı qə bul et dik lə ri haq da 
ra zı lıq la rı nı bil dir dik lə ri ta rix dən son ra kı üç ay müd də ti ba şa 
çat dıq dan son ra gə lən ayın bi rin ci gü nü qüv və yə mi nir.

4. Kon  ven  si  ya son  ra  dan Kon  ven  si  ya  ya əsa  sən öh  də  lik gö  tür -
mə  yə ra  zı  lıq ver  miş 1-ci pa  raq  raf  da qeyd edi  lən  is  tə  ni  lən 
döv  lət və ya Av  ro  pa İt  ti  fa  qı üçün  ra  ti  fi  ka  si  ya, qə  bul et  mə və 
ya təs  diq sə  nə  di  nin de  po  zi  tə təq  dim edil  di  yi ta  rix  dən son -
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ra  kı üç ay  lıq müd  dət ba  şa çat  dıq  dan son  ra gə  lən ayın bi  rin -
ci gü  nü qüv  və  yə mi  nir.

Maddə 46 – Konvensiyaya qoşulma

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 bu Kon ven si ya nın Tə rəfl ə ri ilə məs lə hət-
ləş mə apar dıq dan və on la rın yek dil ra zı lıq la rı 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 nın üzv ol ma yan döv lə ti Av ro pa Şu ra sı Ni zam-
na mə si nin 20.(d) mad də sin də nə zər də tu tu lan ək sər səs 
çox lu ğu ilə qə bul edil miş qə rar və Na zir lər Ko mi tə si tər ki-
bi nə da xil ol maq sə la hiy yə ti nə ma lik Mü qa vi lə döv lət lə ri nin 
nü ma yən də lə ri nin yek dil səs çox lu ğu əsa sın da bu Kon ven-
si ya ya qo şul ma ğa də vət edə bi lər.

2. Kon ven si ya Kon ven si ya ya qo şu lan is tə ni lən döv lət üçün Kon-
ven si ya qo şul ma haq qın da sə nə din Av ro pa Şu ra sı nın Baş Ka ti-
bi nə de po zi tə  təq dim edil di yi  ta rix dən son ra kı üç ay lıq müd dət  
ba şa çat dıq dan son ra gə lən ayın bi rin ci gü nü qüv və yə mi nir.

Maddə 47 – Konvensiyanın ərazi üzrə tətbiqi

1. İs tə ni lən döv lət və ya Av ro pa İt ti fa qı Kon ven si ya nı  im za la yan 
za man və ya ra ti fi ka si ya, qə bu let mə, təs diq və ya qo şul ma 
haq qın da sə nə di ni de po zi tə təq dim edən za man bu Kon ven-
si ya nın tət biq edi lə cə yi əra zi və ya əra zi lə ri bil di rə bi lər.

2. Hər han sı tə rəf is tə ni lən son ra kı ta rix də Av ro pa Şu ra sı nın 
Baş Ka ti bi nə ün van la nan bə yan na mə ilə bu Kon ven si ya nı 
bu bə yan na mə də qeyd edi lən və hə min tə rə fin bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin də mə su liy yət da şı dı ğı və ya adın dan tə şəb-
büs irə li sür mək sə la hiy yə ti ol du ğu hər han sı di gər əra zi yə 
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tət biq edə bi lər.  Kon ven si ya bu cür əra zi üçün Baş Ka tib 
tə rə fin dən bu cür bə yan na mə nin qə bul edil di yi ta rix dən 
son ra kı üç ay lıq müd də ti ba şa çat dır dan son ra gə lən ayın 
bi rin ci gü nü qüv və yə mi nir.

3. Yu xa rı da kı iki bən də əsa sən ve ril miş bə yan na mə,  Av ro pa Şu-
ra sı nın Baş Ka ti bi nə bil di riş ver mək lə, bu cür bə yan na mə də 
qeyd edil miş is tə ni lən əra zi ilə bağ lı ge ri gö tü rü lə bi lər. Bə-
yan na mə nin ge ri gö tü rül mə si bil di ri şin Baş Ka tib tə rə fin dən 
qə bul edil di yi ta rix dən son ra kı üç ay lıq müd dət ba şa çat dıq-
dan son ra gə lən ayın bi rin ci gü nü qüv və yə mi nir.

Maddə 48 – Qeyd-şərtlər

Aş  kar şə  kil  də müəy  yən edi  lən qeyd-şərt  lər is  tis  na ol  maq  la bu 
Kon  ven  si  ya  nın is  tə  ni  lən müd  dəası ilə bağ  lı heç bir qeyd-şərt edi  lə 
bil  məz, Hər han  sı qeyd-şərt is  tə  ni  lən vaxt ge  ri gö  tü  rü  lə bi  lər.

Maddə 49 – Denonsasiya

1. Hər hansı tərəf istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinin 
adına bildiriş ünvanlamaqla bu Konvensiyadan imtina edə bilər.

2. Bu cür imtina bu cür bildirişin Baş Katib tərəfindən qəbul 
edildiyi tarixdən sonrakı üç aylıq müddət başa çatdıqdan 
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.

Maddə 50 – Bildiriş

Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş Ka  ti  bi Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın üzv döv  lət  lə  ri  nə, 
Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  yan is  tə  ni  lən döv  lə  tə, Kon  ven  si  ya  ya tə  rəf 
olan is  tə  ni  lən döv  lə  tə, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na, 45-ci mad  də  yə uy  ğun 
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ola  raq bu Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  maq üçün də  vət edil  miş is  tə  ni  lən 
döv  lə  tə və 46-cı mad  də  nin müd  dəala  rı  na uy  ğun ola  raq bu Kon -
ven  si  ya  ya qo  şul  maq də  və  ti al  mış is  tə  ni  lən döv  lə  tə aşa  ğı  da  kı  lar 
ba  rə  də mə  lu  mat ve  rir:

 a hər hansı imza;

 b ratifikasiya, qəbul edilmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında 
hər hansı sənədin depozitə təqdim edilməsi;

 c 45 və 46-cı maddələrə uyğun olaraq bu Müqavilənin 
qüvvəyə mindiyi istənilən tarix;

 d 44-cü maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı 
düzəliş və bu cür düzəlişlərin qüvvəyə mindiyi tarix;

 e 48-ci maddəyə əsasən edilmiş hər hansı qeyd-şərt;

 f 49-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq edilən hər 
hansı imtina;

 g bu Konvensiya ilə bağlı istənilən digər qanun, bildiriş və 
ya məlumat.

Yu  xa  rı  da  kı  la  rın təs  di  qi ola  raq aşa  ğı  da im  za  la  rı  nı təq  dim et  mək ki -
mi la  zı  mi sə  la  hiy  yət ve  ril  miş şəxs  lər bu Kon  ven  si  ya  nı im  za  la  mış  lar.

Lan  za  rot  də, 25 okt  yabr 2007-ci il ta  rix  də, in  gi  lis və fran  sız dil  lə  rin -
də tər  tib edil  miş  dir, hər iki dil  də olan mətn ey  ni hü  qu  qi qüv  və  yə 
ma  lik  dir, bir nüs  xə  də Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın ar  xiv  lə  ri  nə sax  lan  maq üçün 
təq  dim edi  lir. Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Baş Ka  ti  bi təs  diq edil  miş nüs  xə  lə  ri 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın hər bir üzv döv  lə  ti  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 
bu Kon ven si ya ya qo şul maq üçün də vət edil miş is tə ni lən döv lə tə 
təq dim edir. 



Əlavə II 
Imzalar və ratifikasiyalar cədvəli
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Uşaqların cinsi istismar və seksual xarakterli 
hərəkətlərdən qorunması haqqında Konvensiyası-
CETS No. 201

Mü qa vi lə üzv döv lət lər, 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 və 
di gər üzv ol ma yan döv lət lə rin qo şul ma sı üçün açıq dır. 

İmzalamaq üçün açıqdır Qüvvəyə minmə

Yer: Lanzarot Şərtlər: Avropa Şurasının ən azı 3 üzv
Tarix: 25.10.2007 dövləti daxil olmaqla 5 ratifikasiya
 Tarix: 01.07.2010

İmza və Ratifikasiyaların 12.12.11 tarixinə olan vəziyyəti

Avropa Şurasının üzv dövlətləri

Dövlətlər İmza Ratifikasiya

Albaniya 17.12.2008 14.04.2009

Andorra

Ermənistan 29.09.2010

Avstriya 25.10.2007 25.02.2011

Azərbaycan 17.11.2008
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Dövlətlər İmza Ratifikasiya

Belçika 25.10.2007

Bosniya və 
Herseqovina

12.10.2011

Bolqarıstan 25.10.2007

Xorvatiya 25.10.2007 21.09.2011

Kipr 25.10.2007

Çexiya Respublikası

Danimarka 20.12.2007 18.11.2009

Estoniya 17.09.2008

Finlandiya 25.10.2007 09.06.2011

Fransa 25.10.2007 27.09.2010

Gürcüstan 12.03.2009

Almaniya 25.10.2007

Yunanıstan 25.10.2007 10.03.2009

Macarıstan 29.11.2010

İslandiya 04.02.2008
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Dövlətlər İmza Ratifikasiya

İrlandiya 25.10.2007

İtaliya 07.11.2007

Latviya

Lixtenşteyn 17.11.2008

Latviya 25.10.2007

Lüksemburq 07.07.2009 09.09.2011

Malta 06.09.2010 06.09.2010

Moldova 25.10.2007

Monako 22.10.2008

Çernoqoriya 18.06.2009 25.11.2010

Niderland 25.10.2007 01.03.2010

Norveç 25.10.2007

Norveç 25.10.2007

Portuqaliya 25.10.2007

Rumıniya 25.10.2007 17.05.2011

Rusiya Federasiyası
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Dövlətlər İmza Ratifikasiya

San Marino 25.10.2007 22.03.2010

Serbiya 25.10.2007 29.07.2010

Slovakiya 
Respublikası

09.09.2009

Sloveniya 25.10.2007

İspaniya 12.03.2009 05.08.2010

İsveç 25.10.2007

İsveçrə 16.06.2010

Keçmiş Yuqoslav 
Respublikası 
Makedoniya 

25.10.2007

Türkiyə 25.10.2007

Ukrayna 14.11.2007

Böyük Britaniya 05.05.2008
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Dövlətlər İmza Ratifikasiya

Kanada

Müqəddəs Məqam 
(Vatikan)

Yaponiya

Meksika

Amerika Birləşmiş 
Ştatları

Avropa Şurasına üzv olmayan dövlətlər

Beynəlxalq Təşkilatlar

Təşkilatlar İmza Ratifikasiya

Avropa İttifaqı

Ratifikasiya ilə müşayiət olunmayan 
imzaların cəmi sayı 

28

Ratifikasiya/qoşulmaların cəmi sayı 15
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