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ÖN SÖZ 

 
Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyası və onun 1967-ci il tarixli 
Protokolu altmış ildir ki, qaçqınların beynəlxalq himayəsi rejiminin təməlini təşkil 
edən əsas sənəd rolunu oynayırlar. Bu yubiley ilində Beynəlxalq Himayə 
Bölməsi "Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyar-
lara dair təlimat"ın üçüncü nəşrini buraxmaqdan məmnunluq duyur. "Təlimat" bu 
nəşrdə ona əlavə olunmuş "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prisniplər"lə 
birlikdə təkrar çap olunub.  

1950-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Komissarlığı təsis ediləndən və 1951-
ci il Konvensiyası qəbul olunandan bəri ölkə sərhədlərini keçərək didərgin düşmüş 
şəxslər üçün beynəlxalq himayənin təmin edilməsi olduqca mürəkkəb qlobal vəzifə 
olaraq qalır. Bu "Təlimat" təkrar nəşr edildiyi anda 148 dövlət 1951-ci il Konven-
siyasının və 1967-ci il Protokolunun ya birinin, ya da hər ikisinin iştirakçısıdır. Ötən 
altmış ildə iştirakçıların sayında baş vermiş bu artım göstərir ki, bu sənədlər 
bugünkü didərginlik situasiyalarının əksəriyyətinə hələ də şamil oluna bilər.  

Konvensiya, 1967-ci il Protokolu ilə birlikdə, təqiblər, zorakılıqla müşayiət olunan 
münaqişələr, insan hüquqlarının ciddi pozuntuları və ya digər formada ciddi 
zərər nəticəsində ölkələrindən didərgin düşmüş qaçqınlarla rəftara dair unikal 
qaydalar toplusunu təşkil edir. 1951-ci il Konvensiyasının preambulasında onun 
əsas məqsədlərindən biri qeyd olunub ki, bu da qaçqınlar üçün əsas hüquq və 
azadlıqlarının həyata keçirilməsində mümkün qədər geniş imkanları təmin 
etməkdən ibarətdir. 1951-ci il Konvensiyasının təməl prinsiplərinə ayrı-seçkiliyin 
yolverilməzliyi, şəxsin təhlükə ilə üzləşəcəyi ölkəyə qaytarılmaması, didərginlərin 
başqa ölkənin ərazisinə qanunsuz daxil olmasının və ya orada qanunsuz 
qalmasının cəzalandırılmaması və zaman keçdikcə onlar tərəfindən hüquqların 
əldə edilməsi və istifadəsi daxildir.  

Konvensiya ən müxtəlif sosial-siyasi hadisələr səbəbindən ölkəsini tərk etməli 
olmuş şəxsləri əhatə edən, daim inkişafda olan dinamik sənəd kimi öz təsdiqini 
tapıb. O həmçinin kifayət qədər mütəhərrik xarakterli sənəddir, belə ki, onun 
şərhində yaş, cinsi mənsubiyyət və mədəni müxtəliflik əlamətlərinin nəzərə 
alınmasına yol verilir. "Təlimat"dan və "Rəhbər prinsiplər"dən göründüyü kimi, 
ötən onilliklər ərzində qanunvericiliyin və məhkəmə praktikasının inkişafı hazırda 
mövcud olan və yeni meydana çıxan bir çox aspektlərdə qaçqın statusu üçün 
vəsatətlərin daha dərindən başa düşülməsinə gətirib çıxarıb.  

Bundan əlavə, 1951-ci il Konvensiyasını tamamlayan bir çox regional sənədlər 
işlənib hazırlanıb ki, nəticədə "qaçqın" anlayışı zorla didərgin salınma halları ilə 
bağlı yaranan konkret regional problemlər nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirilib. 
Qaçqın hüququnun təkamülünə beynəlxalq hüququn digər sahələrində, ilk 
növbədə insan hüquqları üzrə beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq humanitar 
hüquqda və beynəlxalq cinayət hüququnda paralel olaraq gedən proseslər də öz 
təsirini göstərib.  
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Bu "Təlimat" ilk dəfə 1979-cu ilin sentyabrında Ali Komissarlığın Proqramının 
İcra Komitəsinə üzv dövlətlərin sorğusu ilə əlaqədar olaraq nəşr edilib. İkinci 
nəşr 1992-ci ildə buraxılıb, həmin nəşrdə qaçqınlara dair beynəlxalq sənədlərə 
qoşulma halları ilə əlaqədar məlumatlar yenilənib. "Təlimat"ın bütövlüyünü 
olduğu kimi saxlamaq üçün bu nəşrdə də ona dəyişiklik edilməyib, hərçənd ki, 
əlavələr yenidən təzələnib.  

Bu "Təlimat"a əlavə olaraq və müxtəlif ölkələrdə 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci 
maddəsinin rəsmi şərhlərində fərqlərin olduğunu nəzərə alaraq, BMTQAK bey-
nəlxalq qaçqın hüququnun konkret məsələlərinə dair hüquqi rəylərini dərc 
etməkdə davam edir. Bu baxımdan BMTQAK, 2001-2002-ci illərdə Konvensiya-
nın qəbulunun 50 illiyinə həsr olunan tədbirlərin ardınca qəbul edilmiş "Himayə 
proqramı"nda nəzərdə tutulduğu kimi, "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsip-
lərin" nəşrini davam etdirir.* Bu "Rəhbər prinsiplər" bu "Təlimat"ı tamamlayır və 
dəqiqləşdirir və onunla əlaqəli şəkildə oxunmalıdır. Bu nəşrə "Rəhbər prinsiplər" 
seriyasının ilk səkkiz buraxılışı daxil edilib.  

Bu nəşrdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsinin əsas komponentlərinə dair 
izahatlar BMTQAK-ın altmış il ərzində topladığı praktiki təcrübəyə, dövlətlərin 
praktikasına, İcra Komitəsinin rəylərinə, elmi ədəbiyyata və milli, regional və bey-
nəlxalq səviyyəli məhkəmə qərarlarına əsaslanır. "Təlimat" və "Rəhbər prinsip-
lər" BMTQAK-ın 1950-ci il tarixli Nizamnaməsinin 1951-ci il Konvensiyasının 35 
və 36-cı maddələri ilə və 1967-ci il Protokolunun II maddəsi ilə əlaqəli şəkildə 
götürülmüş 8-ci bəndində nəzərdə tutulan müşahidə funksiyalarına uyğun olaraq 
dərc edilir.  

"Təlimat" və "Rəhbər prinsiplər" öz fəaliyyətlərində "qaçqın" anlayışının tətbiqini 
həyata keçirən dövlət rəsmilərinin, hakimlərin, praktiki mütəxəssislərin, eləcə də 
BMTQAK-ın personalı üçün rəhbər vəsait kimi nəzərdə tutulub. Ümid edilir ki, 
onlar bütün dünyada qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsində mühüm 
istinadedici vəsait olaraq qalacaq və Konvensiyanın şərhindəki fərqlərin həllinə 
yardımçı olacaqlar.  

 

Volker Türk 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Beynəlxalq 
Himayə Bölməsinin direktoru 

Cenevrə, dekabr 2011-ci il 

                                            
* Bax: BMTQAK, Himayə proqramı, A/AC.96/965/Add.1, 26 iyun 2002-ci il, 1-ci məqsəd, sayt: 
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=3d3e61b84&query=agenda%20for%20protection; 
BMTQAK-ın İcra Komitəsi, Beynəlxalq himayəyə dair ümumi rəy, № 92 (LIII) – 2002, 8 oktyabr 2002-ci il, 
sayt: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dafdce27.html; BMT-nin Baş Assambleyası, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı: Baş Assambleya tərəfindən qəbul edilmiş qətnamə, 6 fevral 
2003-cü il, A /RES/57/187, 6-cı bənd, sayt: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f43553e4.html.  
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ГАЧГЫН СТАТУСУНУН 
МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 
ПРОСЕДУРЛАРЫ ВЯ МЕЙАРЛАРЫ 
ЦЗРЯ ТЯЛИМАТ  
 

(ГАЧГЫНLARЫN СТАТУСУNA DAИR 1951-ЪИ ИЛ КОНВЕНСИЙАСЫ ВЯ 
1967-ЪИ ИЛ ПРОТОКОЛУ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ) 
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ЭИРИШ - «ГАЧГЫН» АНЛАЙЫШЫНЫ 
МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРЯН БЕЙНЯЛХАЛГ СЯНЯДЛЯР 

А. Илкин сянядляр (1921 – 1946 –ъы илляр) 

1. ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг гачгынлар проблеми иля гаршылашан дцнйа 
иътимаиййяти щуманитар мцлащизялярдян чыхыш едяряк гачгынларын мцдафияси вя 
онлара йардым эюстярилмяси функсийасыны юз цзяриня эютцрмцшдцр. 

2. Гачгынларын мцдафияси цчцн бейнялхалг фяалиййят модели Миллятляр Бирлийи тяря-
финндян мцяййянляшдирилмиш, Гачгынларын статусу щаггында 1951-ъи ил Конвен-
сийасынын 1-ъи маддясинин А бюлмясинин 1-ъи параграфында садаланмыш, гачгынларла 
баьлы бир сыра бейнялхалг сазишлярин гябул олунмасы иля тясбит едилмишдир. (ашаьыда 
32-ъи параграфа бах) 

3. Бу сянядлярдя мювъуд тярифляр гачгынларын щяр бир категорийасынын милли 
мяншяйи, тярк етдикляри ярази вя юз дювлятляри тяряфиндян дипломатик мцдафиядян 
мящрум олмаларына мцвафиг сурятдя бюлцнцрляр. Бу ъцр «категорийалара эюря» 
бюлэцнцн шярщи садя олмуш вя кимин гачгын олдуьуну асанлыгла 
мцяййянляшдирмяйя имкан вермишдир. 

4. Илк сянядлярин мцддяаларынын шамил олундуьу шяхслярин индики дюврдя рясмян 
гачгын кими танынмасыны тяляб етмяси ещтималы аз олса да, беля щаллар йарана биляр. 
Онлар щаггында сющбят ашаьыда, ЫЫ фяслин А бюлмясиндя эедяъякдир. 1951-ъи ил 
Конвенсийасындан яввял гябул олунмуш бейнялхалг сянядлярдяки тярифляря уйьун 
эялян шяхсляр адятян «низамнамя гачгынлары» адландырылырлар. 

Б. Гачгынларын статусу щаггында 1951-ъи ил Конвенсийасы 

5. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян аз сонра гачгынлар проблеми щяля дя щялл 
олунмадыьына эюря гачгынларын щцгуги тярифини верян йени бейнялхалг сянядин 
гябул едилмяси зяруряти йаранды. Гачгын категорийалары иля баьлы гябул едилмиш 
сянядлярин явязиня гачгын щесаб олунмалы шяхслярин цмуми тярифини верян ващид 
бир сяняд щазырламаг гярара алынды. Гачгынларын статусу щаггында Конвенсийа 
1951-ъи ил ийун 28-дя БМТ-нин сялащиййятли нцмайяндяляринин конфрансында гябул 
олунду вя 1954-ъц ил апрелин 21-дя гцввяйя минди. Сонракы параграфларда о, 
«1951-ъи или Конвенсийасы» адландырылыр. (Конвенсийанын мятни иля II ялавядя таныш 
ола билярсиниз ). 

В. Гачгынларын статусуна даир Протокол 

6. 1951-ъи ил Конвенсийасында верилян цмуми тярифя эюря гачгын «1951-ъи ил 
йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя вя тягиб гурбаны олмаг барядя 
там ясаслы ещтийатлара эюря вятяндашы олдуьу юлкядян кянарда олан» шяхсдир. 

7. Конвенсийа ишляниб щазырланаркян 1951-ъи ил щядди щюкумятлярин юз 
ющдяликлярини о дюврдя мялум щадисяляр нятиъясиндя гачгын олмуш вя йа артыг баш 
вермиш щадисяляр нятиъясиндя гачгын ола биляъяк шяхслярля мящдудлашдырмаг 
мягсядиля щюкумятлярин истяйиня мцвафиг сурятдя мцяййянляшдирилди.1 
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8. Заман кечдикъя вя гачгынларла баьлы йени вязиййятляр йарандыгъа 1951-ъи ил 
Конвенсийасынын мцддяаларынын тятбигини йени гачгынлара шамил етмяк зяруряти 
мейдана эялди. Нятиъядя гачгынларын статусуна даир Протокол ишляниб щазырланды. 
БМТ-нин Баш Мяълисиндя бахылдыгдан сонра протокол 1967-ъи или йанварын 31-дя 
она гошулмаг истяйян дювлятляр цчцн ачыг елан олунду вя 1967-ъи илин октйабрын 4-
дя гцввяйя минди. 

9. Дювлятляр 1967-ъи ил Протоколуна гошулмагла 1951-ъи ил Конвенсийасында 
верилмиш тярифя уйьун олараг Конвенсийанын ясас мцддяаларыны 1951-ъи ил заман 
щядди олмадан тятбиг етмяйи юз ющдяляриня эютцрцрляр. Конвенсийа иля бу ъцр 
ялагяли олса да Протокол йалныз конвенсийайа цзв олан дювлятляр дейил, истянилян 
дювлятлярин гошула биляъякляри мцстягил бир сяняддир. 

10. Сонракы параграфларда гачгынларын статусуна даир 1967ъи ил Протоколу «1967-ъи 
ил Протоколу» адландырылыр (протоколун мятни иля ЫЫЫ ялавядя таныш ола билярсиниз). 

11. BMT QAK-ın səylərinə baxmayaraq, 2008-ci il 31 iyul tarixinədək 1954-cü 
ilin Konvensiyasını yalnız 63 ölkə ratifikasiya edib və ya qoşulub, müqayisə üçün 
isə Qaçqınların statusuna dair 1951-ci il Konvensiya və/və yaxud 1967-ci il 
protokolunu isə 147 ölkə ratifikasiya edilib və ya qoşulub 

Г.1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун ясас 
мцддяалары 

12. 1951-ъи ил Конвенсийасы вя 1967-ъи ил Протоколу 3 нюв мцддяадан ибарятдир: 

(Ы) Кимин гачгын олуб олмамасы вя вахтиля гачгын олмуш, лакин даща гачгын 
олмайан шяхслярин ясас тярифини ещтива едян мцддяалар. Бу мцддяаларын изащы вя 
тяфсири гачгынларын статусуну мцяййянляшдирмяк вязифясини йериня йетирян шяхсляри 
истигамятляндирмяк цчцн нязярдя тутулмуш бу тялиматын ясас мязмунуну тяшкил 
едир. 

(ЫЫ) Сыьындыглары юлкядя гачгынларын щцгуги статусуну, щцгуг вя вязифялярини 
мцяййянляшдирян мцддяалар. Бу мцддяалар гачгынларын статусунун 
мцяййянляшдирилмяси просесиня тясир эюстярмяся дя, бу вязифянин щяваля 
олундуьу щакимиййят органлары бу мцддяалардан хябярдар олмалыдырлар, беля ки 
онларын гябул етдикляри гярарлар конкрет инсан, йахуд аиля цчцн узунмцддятли тясир 
эцъцня маликдир. 

(ЫЫЫ) Инзибати вя дипломатик бахымдан сянядлярин иърасы иля баьлы диэяр мцддяалар. 
1951-ъи ил Конвенсийасынын 35-ъи маддяси вя 1967-ъи ил Протоколунун ЫЫ маддяси 
разылыьа эялян дювлятлярин БМТ-нин Гачгынларын ишляри цзря Али Комиссарынын 
Идарясинин функсийаларынын иърасы заманы бу тяшкилатла ямякдашлыг етмяк, о 
ъцмлядян бу сянядлярин мцддяаларынын тятбиги цзяриндя нязарятин щяйата 
кечирилмясиня имкан йаратмаг барядя ющдяликляр гойур. 

Д. БМТ-нин Гачгынларын ишляри цзря Али Комиссарынын Идарясинин 
Низамнамяси 

13. А-Ъ бяндляриндя тясвир едилмиш сянядляр гачгын щесаб олунмалы шяхслярин 
тярифини верир вя бу сянядляри имзаламыш тяряфлярдян юз яразиляриндя гачгынлара 
мцяййян статус вермяйи тяляб едир.  
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14. БМТ-нин Гачгынларын ишляри цзря Али Комиссарынын Идаряси (БМТГАК) БМТ-нин 
Баш Мяълисинин гярарына мцвафиг олараг 1 йанвар 1951-ъи ил тарихиндя йарадылды. 
БМТГАК-ын Низамнамяси БМТ-нин 1950-ъи ил декабрын 14-дя гябул етдийи 428 
(б) сайлы гятнамяйя ялавядир. Низамнамяйя уйьун олараг Али Комиссар бу 
идарянин сялащиййятляриня inter alia аид олан гачгынларын бейнялхалг щимайясини 
тямин етмяк вязифясини щяйата кечирир.  

15. Низамнамя Али комиссарын сялащиййятляринин шамил едилдийи шяхслярин тярифини 
верир вя бу тяриф 1951-ъи ил Конвенсийасында верилмиш тярифин ейни олмаса да, бу 
тярифя уйьундур. Бу тярифляря ясасян, Али Комиссар заман щядди2 вя ъоьрафи мящ-
дудиййятдян3 асылы олмайараг гачгынларла баьлы мцвафиг сялащиййятляря маликдир. 

16. Беляликля, БМТГАК-ын низамнамясинин мейарларына уйьун эялян шяхс, 
мяскунлашдыьы юлкянин 1951-ъи ил Конвенсийасына вя йа 1967-ъи ил Протоколуна го-
шулуб-гошулмамасындан, бу сянядлярин истянилян бириня эюря, сыьындыьы юлкянин 
ону гачгын кими таныйыб-танымамасындан асылы олмайараг БМТ-нин Али Комиссары 
тяряфиндян тямин олунан мцдафиясиндян истифадя едир. Али Комиссарын мандатынын 
ящатя даирясиндя олан бу ъцр гачгынлар адятян «мандат гачгынлары» адландырылыр. 

17. Сонракы параграфлардан айдын олаъаг ки, шяхс ейни заманда щям мандат 
гачгыны, щям дя 1951-ъи ил Конвенсийасы, йахуд 1967-ъи Протоколуна уйьун ола-
раг гачгын ола биляр. Ейни заманда, бу шяхс щямин сянядлярдян щеч бириня цзв 
олмАйан юлкядя мяскунлаша, йахуд заман вя йа ъоьрафи мящдудиййят сябябин-
дян «Конвенсийа гачгыны» кими гябул едилмяйя биляр. Бу ъцр щалларда о, 
БМТГАК-ын Низамнамясиня уйьун олараг Али Комиссарын щимайяси иля тямин 
едиляъякдир. 

18. Йухарыда ады чякилмиш 428 (Б) сайлы Гятнамя вя Али Комиссарын Идарясинин 
Низамнамяси гачгынларын проблемляринин щяллиндя щюкумятлярля БМТГАК 
арасында ямякдашлыьа чаьырыр. Али Комиссар гачгынларын бейнялхалг щимайясини 
тямин етмяк, о ъцмлядян бу мясяляйя даир бейнялхалг Конвенсийаларын 
имзаланмасына вя ратификАсийасына кюмяк эюстярмяк, еляъя дя онларын тятбигини 
мцшащидя етмяк вязифясини дашыйан сялащиййятли орган кими мцяййян едилир. 

19. Мцшащидячи функсийалары иля мцшаийят олунан бу ъцр ямякдашлыг Али 
Комиссарын 1951-ъи ил Конвенсийасы вя 1967ъи ил Протоколу цзря гачгын 
статусунун мцяййянляшдирилмяси просесиня мараьы цчцн ясас йарадыр. Бир сыра 
щюкумятляр тяряфиндян тяйин олунмуш гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси 
проседурунда Али комиссара верилмиш рол мцхтялиф дяряъядя якс олунур. 

Е. Гачгынларын статусуна даир реэионал сянядляр 

20. 1951-ъи ил Конвенсийасы, 1967-ъи ил Протоколу вя БМТГАК-ын Низамнамясиндян 
ялавя, хцсусян Африка, Америка вя Авропада гачгынлара даир бир сыра реэионал СА-
зишляр, конвенсийалар вя диэяр сянядляр мювъуддур. Бу реэионал сянядлярдя сыьы-
наъаьын верилмяси, йол сянядляри, дашынма мясяляляри вя с. нязярдян кечирилир. Онларын 
бязиляриндя «гачгын» термини вя йа сыьынаъаг верилян шяхслярин тярифи вардыр. 

21. Латын Америкасында дипломатик вя ярази сыьынаъаьы проблеми бир чох реэионал 
сянядлярдя, о ъцмлядян Бейнялхалг ъинайят щцгугуна даир мцгавилядя 
(Монтевидео, 1989-ъу ил); Екстрадисийа щаггында сазишдя (Каракас, 1911-ъи ил); 
Сыьынаъаг щаггында конвенсийа (Щавана, 1928-ъи ил): сийаси сыьынаъаг щаггында 
конвенсийа (Монтевидео, 1933-ъц ил); Дипломатик сыьынаъаг щаггында конвенсийа 
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(Каракас, 1954-ъц ил) вя Ярази сыьынаъаьы щаггында конвенсийада (Каракас, 
1954ъц ил) нязярдян кечирилир. 

22. 1960-ъу ил сентйабрын 10-да Африка Бирлийи Тяшкилатынын Щюкумят Башчылары 
Мяълисиндя гябул олунмуш, Африкада гачгынлар проблемляринин спесифик ъящятлярини 
низамлайан Конвенсийа даща сонракы реэионал сянядляря аиддир. Бу ковенсийада 
«гачгын» терминин ики щиссядян ибарят тярифи верилир: биринъи щисся 1967-ъи ил 
Протоколундакы тярифин (йяни заман вя ъоьрафи мящдудиййят истисна олмагла, 1951-
ъи ил Конвенсийасындакы тярифин) ейнидир. Икинъи щисся «гачгын» терминини ашаьыдакы 
кими мцяййян едир: 

- «гачгын» мяншяъя мянсуб олдуьу вя йа вятяндашы олдуьу юлкянин бцтцн 
яразисиндя, йахуд айры-айры районларында хариъи тяъавцз, ишьал, йаделлилярин аьалыьы, 
йахуд иътимаи асайишин ъидди шякилдя позан щадисяляр цзцндян йашадыьы йери тярк 
едяряк мяншяъя мянсуб олдуьу вя йа вятяндашы олдуьу юлкядян кянарда 
сыьынаъаг ахтармаг мяъбуриййятиндя галан щяр бир шяхсдир» 

23. Бу тялиматда гачгын статусунун тярифиня йалныз ики универсал ящямиййятли сяняд 
– 1951-ъи ил Конвенсийасы вя 1967-ъи ил Протоколу ясасында бахылыр. 

Я. Сыьынаъаг вя гачгынларла ряфтар 

24. Бу тялимат гачгынларын статусунун мцяййянляшдирилмяси иля баьлы олан 
мясяляляря, йяни онлара сыьынаъаг верилмяси, йахуд гачгын кими танынандан сонра 
щцгуги нюгтейи нязярдян гачгынларла ряфтар мясяляляриня тохунмур. 

25. Сялащиййятли нцмайяндялярин Йекун Актында, щямчинин Конвенсийанын Пре-
амбуласында сыьынаъаьа истинад едилмясиня бахмайараг, ня 1951-ъи ил 
Конвенсийасында, ня дя 1967-ъи ил Протоколунда сыьынаъаг верилмяси мясялясиня 
бахылмыр. Али Комиссар щяр заман БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфиндян мцвафиг олараг 
1948- ъи ил декабрын 10да вя 1967-ъи ил декабрын 14-дя гябул едилмиш Инсан 
Щцгугларынын Цмуми Бяйаннамяси вя Ярази сыьынаъаьы щаггында бяйаннамя 
рущунда алиъянаб сийасятя чаьырыр.  

26. Дювлятлярин яразисиндя гачгынларла ряфтара эялдикдя, бу мясяля 1951-ъи ил 
Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун ясас мцддяалары иля низамланыр. 
Бундан ялавя, 1951-ъи ил Конвенсийасыны гябул етмиш Сялащиййятли нцма-
йяндялярин Конфрансынын Йекун актынын Е тювсиййясиня диггят йетирмяк лазымдыр: 

Конфранс цмидвар олдуьуну билдирир ки, Гачгынларын статусу щаггында Конвенсийа 
мцгавиля чярчивяляриндян чыхан юрняйя чевриляъяк, бцтцн дювлятляр ону рящбяр 
тутаъаг вя конвенсийанын мцддяаларына уйьун эялмяйян, амма онларын 
яразисиндя гачгын кими галан шяхсляр цчцн имкан дахилиндя щямин Конвенсийада 
нязярдя тутулмуш режим йарадаъаглар. 

27. Бу тювсийя дювлятляря «гачгын» тярифинин мейарларына там уйьун эялмяйян 
шяхслярля баьлы йарана биляъяк проблемляри щялл етмяк имканы верир. 
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Ы ЩИССЯ 

ГАЧГЫН СТАТУСУНУН МЦЯЙЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ МЕЙАРЛАРЫ 

Ы ФЯСИЛ - ЯСАС ПРИНСИПЛЯР 

28. 1951-ъи или Конвенсийасына мцвафиг олараг, тярифдя якс олунмуш мейарлара 
уйьун эялян шяхс гачгын сайылыр. Бу онун гачгын статусуну рясмян мцяй-
йянляшдирилдийи мягама гядяр лабцд сурятдя баш верир. Шяхсин гачгын статусунун 
тясдиг едилмяси ону гачгын етмир, йалныз онун гачгын олдуьуну елан едир. Шяхси 
гачгын едян бунун тясдиглянмяси дейил, щямиг шяхсин гачгын олмасыдыр. 

29. Гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси просеси 2 мярщялядя баш верир. 
Яввяла, бу щадисяйя аид фактларын айдынлашдырлмасы лазымдыр. Икинъиси бу фактлара 
1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протколунун тярифлярини тятбиг етмяк 
эярякдир. 

30. 1951-ъи ил Конвенсийасынын кимин гачгын олмасыны мцяййянляшдирян мцддяала-
ры «аид етмя», «хитам», «истисна» адланан 3 щиссядян ибарятдир. 

31. Аид етмя щаггында бяндляр гачгын олмаг цчцн шяхсин уйьун эялмяли олдуьу 
мейарлары мцяййянляшдирир. Бу бяндляр гачгын статусу тярифини вермяк цчцн 
мцсбят ясас йарадыр. Хитам вя истисна бяндляри мянфи мяна дашыйыр – биринъиси 
гачгынын даща гачгын щесаб едилмямяли олдуьу шяртляри эюстярир, икинъиси ися 
шяхсин аид етмя бяндляринин мцсбят мейарларына уйьун эялся дя, 1951-ъи ил 
Конвенсийасынын тятбиги даирясиндян истисна едилмяси щалларыны садалайыр. 
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ЫЫ ФЯСИЛ - АИДЕТМЯ ЩАГГЫНДА БЯНДЛЯР 

А. ТЯРИФЛЯР 

(1) НИЗАМНАМЯ ГАЧГЫНЛАРЫ 

32. 1951-ъи ил Конвенсийасынын 1А (1) маддяси низамнамя гачгынларынын, йяни 
Конвенсийадан яввялки бейнялхалг сянядлярин мцддяаларына ясасян гачгын 
щесаб олунан шяхсляри нязярдян кечирир. Бу мцддяа эюстярир ки: «бу Конвен-
сийанын мягсядляриня уйьун олараг, «гачгын» анлайышы ашаьыдакы шяхсляря шамил 
едиля биляр: 

1) 1926-ъы ил 12 май вя 1928-ъи ил 30 ийун сазишляри, 1933-ъц ил 28 октйабр вя 1938-ъи 
ил 10 феврал Конвенсийалары, 1939-ъу ил 14 сентйабр Протоколу вя йа Бейнялхалг 
Гачгынлар Тяшкилатынын низамнамясиня ясасян гачгын щесаб олунан шяхс; 

Бейнялхалг Гачгынлар Тяшкилатынын фяалиййяти дюврцндя гябул етдийи гачгын 
статусундан имтина гярарлары бу бюлмянин 2ъи бяндиндя мцяййянляшдирилмиш 
шяртляря ъаваб верян шяхсляря гачгын статусу верилмясиня мане олмур». 

33. Йухарыдакы сянядлярин садаланмасы кечмишля ялагяни, даща еркян дюврлярдя 
бейнялхалг иътимаиййятин гайьысы обйектиня чеврилмиш гачгынларын бейнялхалг щима-
йясиндя варислийи тямин етмяк мягсядини эцдцр. Артыг гейд олундуьу кими (йуха-
рыда 4-ъц параграфа бах), бу сянядляр юз ящямиййятинин бюйцк щиссясини итирмишдир 
вя онларын бу тялиматда мцзакиряси практик ящямиййятя малик олмазды. Бунунла 
йанашы, щямин сянядлярин истянилян бириня эюря гачгын сайылан шяхс автоматик 
олараг 1951-ъи ил Конвенсийасы цзря гачгын сайылыр. Демяли «Нансен паспорту»4, 
йахуд Бейнялхалг Гачгынлар Тяшкилатынын вердийи «гачгын статусу сертификат»ынын 
сащиби, 1951-ъи ил Конвенсийасынын хитам вя йа истисна мцдяаларындан бири она 
тятбиг олунмадыьы вахтадяк, 1951-ъи ил Конвенсийасы цзря гачгын сайылмалыдыр. Бу, 
щямчинин Низамнамя гачгынларынын саь олан ушагларына да шамил едилир. 

(2) 1951-ъи ил Конвенсийасында Цмуми Тяриф 

34. 1951-ъи ил Конвенсийасынын 1А(2) маддясиня ясасян «гачгын» анлайышы 

 «1951-ъи ил йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя вя ирги, дини 
яламят, вятяндашлыг, мцяййян сосиал група мянсубиййят вя йа сийаси ягидя 
цзцндян тягиб гурбаны олмаг барядя там ясаслы ещтийатлара эюря вятяндашы 
олдуьу юлкядян кянарда олан вя щямин юлкянин щимайясиндян истифадя едя 
билмяйян вя йа бу ъцр ещтийатлар цзцндян истифадя етмяк истямяйян; вя йа 
мцяййян вятяндашлыьы олмадан вя щямин щадисяляр нятиъясиндя яввял адятян 
йашадыьы юлкядян кянарда галараг, бу ъцр ещтийатлар цзцндян орайа гайыда 
билмяйян вя гайытмаг истямяйян щяр бир шяхся шамил олунур. 

Бу цмуми тяриф ашаьыда мцфяссял шякилдя нязярдян кечирилир. 

Б. Терминлярин тяфсири 

(1) 1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр 

35. 1951-ъи ил заман мящдудиййятинин сябяби Эиришин 7-ъи параграфында изащ олу-
нур. 1967-ъи ил Протоколунун нятиъясиндя бу заман мящдудиййяти юз ямяли 
ящямиййятини хейли итирмишдир. Она эюря дя «щадися» сюзцнцн тяфсири дювлятлярин 
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1951-ъи ил Конвенсийасынын иштиракчысы олан, лакин 1967-ъи ил Протоколунун иштиракчысы 
олмайан йалныз кичик бир щиссясини марагландырыр5. 

36. 1951-ъи ил Конвенсийасында «щадисяляр» сюзцнцн тярифи верилмямишдир, лакин бу 
сюз «ярази вя йа дярин сийаси дяйишикликляря, щямчинин яввял баш вермиш дяйишиклик-
лярин нятиъяси олан мцнтязям, мягсядйюнлц тягибляря сябяб олан бюйцк ящямий-
йятли щадисяляр6 кими баша дцшцлцр. Заман мящдудиййяти еля щадисяляря аиддир ки, 
шяхс бу щадисялярин баш вердийи анда дейил, онларын нятиъясиндя гачгына чеврилир вя 
бу мящдудиййят гачгынын юз юлкясини тярк етдийи вахта шамил олунмур. Гачгын 
заман мящдудиййятиндян яввял вя йа сонра юлкясини тярк едя биляр, бир шяртля ки, 
онун тягиб олунмагдан ещтийат етмяси эюстярилян заман щцдудундан яввял баш 
вермиш «щадисялярля» вя йа щямин щадисялярин сонракы нятиъяси иля баьлы олсун.7 

(2) Тягиб Гурбаны Олмаг Барядя Там Ясаслы Ещтийатлар 

а) Цмуми тящлил 

37. «Тягиб гурбаны олмаг барядя там ясаслы ещтийатлар» тярифин ясас ифадясидир. О, 
Конвенсийа мцяллифляринин гачгынын характеристикасынын ясас цнсцрляри барядя 
нюгтейи-нязярини якс етдирир. Бу ифадя гачгынларын категорийалар цзря (йяни юз 
юлкясинин щимайясиндян мящрум олан мцяййян мяншяли шяхсляр групу олараг) 
мцяййянляшдирилмясинин яввялки методларыны мцвафиг ясаслар цзря «ещтийат» 
барядя ясас консепсийа иля явяз едир. Ещтийатлар субйектив характер дашыдыьына 
эюря бу тяриф гачгын кими танынмаг цчцн мцраъият етмиш шяхсин вязиййятиня 
субйектив цнсцр ялавя едир. Она эюря дя гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси 
цчцн яризячинин мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя вязиййят барядя мцлащизя иряли 
сцрмяздян яввял онун ифадяси гиймятляндирилмялидир. 

38. «Ещтийат» цнсцрцня, йяни шцурун вязиййятиня вя субйектив шяртляря «там 
ясаслы» тярифи ялавя олунур. Беляликля, гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси 
заманы тякъя шяхсин дцшцнъя тярзи дейил, щям дя дцшцнъя тярзинин обйектив 
вязиййятля ясасландырылмасы нязярдя тутулур. Она эюря дя «там ясаслы ещтийатлар» 
термининя субйектив вя обйектив цнсцрляр дахилдир вя там ясаслы ещтийатларын щяги-
гятян мювъуд олуб-олмадыьыны мцяййян едяркян щяр ики цнсцр нязяря алынмалыдыр. 

39. Ещтимал олунур ки, яэяр шяхс сярэцзяшт ахтармырса, йахуд садяъя олараг 
дцнйаны эюрмяк истямирся, ади шяраитдя ъидди сябябляр олмаса, щеч вахт евини вя 
юлкясини тярк етмяз. Ъидди вя баша дцшцлян сябябляр чох ола биляр, лакин онлардан 
йалныз бири гачгыны мцяййян етмяк цчцн сечилмишдир нязярдя тутула биляр. 
Садаланан сябябляря эюря, «тягиб гурбаны олмаг барядя там ясаслы ещтийатлар» 
ифадяси спесифик шяраити эюстяряряк гачмаьын бцтцн диэяр сябяблярини тярифдян 
кянарлашдырыр. Бу ифадя аълыг вя йа тябии фялакят гурбанларына (яэяр онлар щямчинин 
йухарыда эюстярилян сябябляря эюря тягиб гурбаны олмаг бярядя там ясаслы 
ещтийат щисси кечирмирлярся) шамил олунмур. Бунунла беля, бу ъцр диэяр щаллар гач-
гын статусунун мцяййянляшдирилмяси просеси иля ялагядар олмайа билмяз, чцнки 
яризячинин вясатятини дцзэцн тящлил етмяк цчцн бцтцн щаллар нязяря алынмалыдыр. 

40. Субйектив цнсцрцн гиймятляндирилмяси яризячинин шяхсиййятинин гиймятляндирил-
мясиндян айрылмаздыр, чцнки охшар шяраитдя мцхтялиф фярдлярин психоложи реаксийалары 
фяргляня биляр. Мющкям сийаси, йахуд дини ягидяйя малик бир шяхс ися бу ъцр 
мющкям ягидяйя малик олмайа биляр. Бир шяхс гачмаг щаггында тялясик гярар 
гябул едя билдийи щалда, диэяри юз эедишини диггятля планлашдыра биляр. 
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41. Статусун мцяййянляшдирилмясиндя субйектив амилин бюйцк ящямиййятини ня-
зяря алараг, мювъуд фактлар ясасында вясатятин кифайят гядяр айдынлашдырыла билмя-
дийи щалларда онларын щягигятя уйьунлуьуну гиймятляндирмяк лазымдыр. Яризячинин 
шяхси вя аиля щяйатынын хцсусиййятляри, онун бу вя йа диэяр ирги, дини, милли, сосиал 
вя йа сийаси групларда иштиракы, юз вязиййяти щаггында мцлащизяси, шяхси тяърцбяси, 
башга сюзля, онун мцраъиятинин илкин сябябинин ясаслы ещтийат олуб-олмамасыны 
сцбут едя билян щяр бир шей нязяря алынмалыдыр. Ещтийат мянтиги олмалыдыр. Бунунла 
йанашы, яэяр ишин бцтцн щалларыны нязяр алмагла шцурун бу вязиййятиня щагг 
газандырмаг мцмкцндцрся, шиширдилмиш ещтийат щисси дя ясаслы сайыла биляр. 

42. Обйектив цнсцрляря эялинъя, яризячинин ифадясини гиймятляндирмяк лазымдыр. 
Гачгын статусунун мцяййянляшдирилмясиня мясул олан сялащиййятли щакимиййят 
органлары яризячинин мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядяки шяраит барядя ряй 
формалашдырмалары ваъиб дейилдир. Лакин яризячинин билдирдикляри мцъярряд шякилдя 
нязярдян кечириля билмяз, мяншя юлкясиндя мювъуд вязиййят контекстиндя 
гиймятляндирилмялидир. Яризячинин мяншяъя мянсуб олдуьу юлкянин шяраитини билмяк 
ясас мягсяд олмаса да онун ифадясинин щягигятя уйьун олуб олмадыьынын 
мцяййянляшдирилмясиндя чох мцщцм бир цнсцрдцр. Цмумиййятля, яэяр яризячи 
мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя давамлы галмасынын тярифдя эюстярилян сябябляря 
эюря дюзцлмяз олдуьуну, йахуд эери гайыдаъаьы щалда щямин сябябляр цзцндян 
дюзцлмяз олаъаьыны аьлабатан дялиллярин кюмяйи иля сцбут едя билирся, онун 
ещтийатлары там ясаслы сайылмалыдыр. 

43. Бу мцлащизялярин яризячинин шяхси тяърцбясиня ясасланмасы ваъиб дейилдир. 
Мясялян, онун достлары, гощумлары, мянсуб олдуьу ирги вя сосиал групун диэяр 
цзвляринин башына эялмиш щадисяляр онун да эеъ-тез тягиб гурбаны олмагла баьлы 
ещтийатынын там ясаслы олдуьуну эюстяря биляр. Мясяляйя яризячинин мяншяъя 
мянсуб олдуьу юлкянин ганунларынын, хцсусиля онларын тятбиги цсулунун да 
аидиййаты ола биляр. Лакин щяр шяхсин вязиййяти фярди шякилдя гиймятляндирилмялидир. 
Чох танынмыш бир шяхсиййятин тягиб олунмасы ещтималы танынмайан шяхся нисбятян 
даща чох ола биляр. Бцтцн бу амилляр, йяни шяхсин характери, онун кечмиши, нцфузу, 
рифащ щалы вя йа фикрини ифадя етмя тярзи онун тягиб олунмагдан ещтийат етмясинин 
«там ясаслы олмасы» гянаятиня эятириб чыхара биляр. 

44. Гачгын статусунун адятян фярди шякилдя мцяййянляшдирилмяли олмасына 
бахмайараг, еля вязиййятляр йарана биляр ки, шяраитин тяляби иля инсан груплары 
йашайыш йерини дяйишдикдя бу групларын щяр бир цзвц фярди гайдада гачгын щесаб 
олуна билярляр. Беля вязиййятлярдя тяъили йардым эюстярмяк зяруряти мейдана эялир 
вя сырф ямяли сябябляря эюря групун щяр бир цзвц цчцн гачгын статусуну фярди 
гайдада мцяййян етмяк гейри-мцмкцн олур. Она эюря дя, гачгынларын стату-
сунун «груп щалында мцяййянляшдирилмяси» цсулу тятбиг едилир. Бу цсула эюря, 
групун щяр бир цзвц prima facie (яксини эюстярян дялил олмайанда) гачгын сайылыр. 

45. Яввялки параграфда нязярдян кечирилмиш вязиййятлярдян башга, яризячи юзцнцн 
шяхсян ня цчцн тягиблярдян ещтийат етмяси иля баьлы инандырыъы сябябляри тягдим 
етмялидир. Ещтимал етмяк олар ки, яэяр шяхс 1951-ъи ил Конвенсийасында садаланан 
сябяблярдян бириня эюря артыг тягиб гурбаны олмушса, демяли, онун тягиб гурбаны 
олмагдан ещтийат етмяси там ясаслыдыр. Лакин «ещтийат» сюзц тякъя щягигятян 
тягиб едилмиш шяхся дейил, щям дя тягиб олунмаг тящлцкяси тюрядя билян 
вязиййятлярдян ъан гуртармаг истяйян шяхсляря дя шамил олунур. 

46. «Тягибдян ещтийат» вя йа щятта «тягиб» ифадяляри адятян гачгынларын нормал 
лцьят тяркибиня хас дейилдир. Гачгынын вязиййятинин тягибля баьлы олдуьуна 
бахмайараг, о, надир щалларда «тягибдян ещтийат» ифадясини дилиня эятирир. Бундан 
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ялавя, мцяййян конкрет ряй вя йа етигадларына эюря язиййят чякмиш гачгын 
психоложи сябябляря эюря щисс-щяйяъаныны вя вязиййятини сийаси терминлярля тясвир 
етмяк игтидарында олмайа биляр.  

47. Яризячинин ещтийатларынын ясаслы олуб-олмамасынын стандарт эюстяриъиси онун 
етибарлы милли паспортунун олмасыдыр. Бязян сюйляйирляр ки, паспорта малик олмаг 
ону верян щакимиййят органларынын паспорт сащибини тягиб етмяк фикриндя 
олмадыьыны эюстярир, якс тягдирдя щямин шяхся паспорт верилмязди. Бязи щалларда 
бу доьру олса да, бир чох шяхсляр сийаси бахышларыны ачыгламадан юлкяни тярк 
етмяйин гануни цсулундан истифадя едирляр, чцнки бу бахышлар барядя дювлят 
органларынын мялуматынын олмасы онлары дювлят органлары иля мцнасибятлярдя 
тящлцкяли вязиййятя сала биляр. 

48. Беляликля, паспортун олмасы онун сащибинин лойаллыьынын ашкарлыьы вя йа 
ещтийатларын олмамасы эюстяриъиси сайыла билмяз. Паспорт, юз юлкясиндя арзу 
олунмайан шяхся паспорт, щятта онун чыхыб эетмясини тямин етмяк мягсяди иля 
вериля биляр. Еля щаллар да олур ки, паспорт ганунсуз ялдя едилир. Беляликля, етибарлы 
милли паспорта малик олмаг гачгын статусу алмаг цчцн манея дейилдир. 

49. Диэяр тяряфдян, яэяр яризячи ясаслы сябябляр олмадан щимайясини арзу 
етмядийини иддиа етдийи юлкянин етибарлы паспортуну сахламагда тякид едирся, бу 
онун «там ясаслы ещтийатлар» щаггында бяйанатларынын щягигилийини шцбщя ойада 
биляр. Гачгын кими танынан шяхс адятян юз милли паспортуну сахламыр.  

50. Лакин гачгын статусунун мейарларына уйьун эялян шяхсин юз милли паспортуну 
сахламасы вя йа хцсуси разылашмалар ясасында мяншяъя мянсуб олдуьу юлкянин 
щакимиййят органларындан йени паспорт алмасы кими мцстясна щаллар да ола биляр. 
Яэяр бу ъцр щаллар милли паспорт сащибинин габагъадан иъазя олмадан юз юлкясиня 
гайыда билмясини нязярдя тутмурса, бу, гачгын статусу иля бир арайа сыьа биляр. 

(b) Тягиб 

51. «Тягиб»ин щамы тяряфиндян гябул олунмуш тярифи йохдур вя бу ъцр тярифи ифадя 
етмяк цчцн эюстярилян чохсайлы ъящдляр бюйцк уьур газана билмямишдир. 1951-ъи 
ил Конвенсийасынын 33-ъц маддясиндя беля бир гянаятя эялмяк олар ки, ирги, дини, 
милли, сийаси ягидяляр вя йа щяр щансы сосиал група мянсубиййят сябябляриня эюря 
щяйат вя азадлыг цчцн тящлцкя тюрянмяси тягибдир. 

52. Диэяр зяряр вуран щярякятлярин вя йа тящдидлярин тягибя аид олуб-олмамасы щяр 
бир ишин щалларындан, о ъцмлядян яввялки параграфда сющбят эедян субйектив 
цнсцрлярдян асылыдыр. Тягибдян ещтийатын субйектив характери конкрет шяхсин ряйини 
щиссляринин гиймятляндирилмясини тяляб едир. Йалныз бу ряйи вя щиссляри нязяря 
алмагла щямин шяхсин ялейщиня мювъуд олан, йахуд ещтимал едилян тядбирляри 
эютцр-гой етмяк олар. Фярдлярин психоложи гурулушундакы фярглярдян вя щяр бир 
щадисянин щалларындан асылы олараг тягибин мигйасынын тяфсири дяйишир. 

53. Бундан ялавя, яризячи бязян диэяр дцшмянчилик амилляри иля (о ъцмлядян 
мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя цмуми тящлцкяли шяраит) чуьлашан, юзцнцн тягиб 
кими гиймятляндирмядийи мцхтялиф тясирляря (о ъцмлядян мцхтялиф формаларда 
айрысечкилийя) мяруз гала биляр. Беля щалларда мцхтялиф цнсцрлярин мяъмусу 
яризячинин шцуруна еля тясир едир ки, бу, «мяъму ясасда» тягиб олунмаг барясин-
дя там ясаслы ещтийат цчцн иддиа кими мцяййян едиля биляр. Бурада щансы мяъму 
сябяблярин гачгын статусу верилмясиня даир там ясаслы тяляблярин артмасына сябяб 
ола билмяси барядя цмуми бир гайда ишляйиб щазырламаг, ялбяття, мцмкцн дейилдир. 
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Бу, шцбщясиз бцтцн щаллардан, о ъцмлядян конкрет ъоьрафи, тарихи вя етноложи 
шяртлярдян асылы олаъагдыр. 

(в) Айры-сечкилик 

54. Бир чох юлкялярдя мцхтялиф груплара мцнасибятдя фяр-гляр, бюйцк вя йа кичик 
мигйасда, щягигятян мювъуддур. Бу ъцр фяргляря эюря даща пис мцнасибятя 
мяруз галан шяхсляр щеч дя щямишя тягиб гурбаны олмурлар. Йалныз мцяййян щал-
ларда, мясялян, айры-сечкилик тядбирляри бу шяхсляря ясаслы зийан вуран нятиъяляря, 
йяни пул газанмаг, дини айинляри иъра етмяк, нормал тящсил алмаг щцгугларынын 
ъидди мящдудиййятляриня эятириб чыхардыгда беля айры-сечкилик тягибя бярабяр 
тутулур. 

55. Юзлцйцндя айры-сечкилик тядбирляри ъидди характер да-шымаса да, яэяр онлар 
айры-сечкилийя мяруз галан шяхслярдя эяляъякдя щяйатларынын тящлцкядя ола 
биляъяйи иля баьлы аьыр дуйьулар йарадырса, тягиб олунмаг горхусунун артмасына 
сябяб ола биляр. Юзлцйцндя тягибя бярабяр тутулан бу ъцр айры-сечкилик тядбирляриня 
тяриф веряркян щяр щалда бцтцн шяраит нязяря алынмалыдыр. Шяхс артыг беля айры-
сечкилик тядбирляринин гурбаны олмушса вя демяли, мяъму цнсцр мювъуддурса, 
тягибдян ещтийат щаггында бяйанат, ялбяття, даща ясаслы олар.8 

(г) Ъяза 

56. Тягиби ади ганун позунтусуна эюря верилян ъязадан фяргляндирмяк лазымдыр. 
Бу ъцр позунтулара эюря тягибдян вя йа ъязадан гачан шяхсляр бир гайда олараг, 
гачгын дейилдирляр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, гачгын ядалят мящкямясиндян 
эизлянян шяхс дейил, щагсызлыьын гурбаны вя потенсиал гурбандыр.  

57. Амма йухарыда эюстярилян бу фяргляндириъи ъящят бязян кифайят гядяр айдын 
олмайа биляр. Щяр шейдян яввял, ади ганун позунтусунда тягсири олан шяхс тярифин 
мянасына эюря тягибя бярабяр тутулан щядсиз аьыр ъязайа мяруз гала биляр. 
Бундан ялавя, тярифдя эюстярилян сябябя эюря (мясялян, ушаьа «гейри-гануни» 
дини юйцдляр верилмяси цчцн) мящкямя гайдасында ъинайят ъязасы иля баьлы тягиб 
дя тягибя бярабяр тутула биляр. 

58. Икинъиси, еля щаллар ола биляр ки, шяхс гануна зидд щярякятиня эюря тягибдян вя 
ъязадан ещтийат етмякдян ялавя, «тягиб гурбаны олмаг барядя там ясаслы 
ещтийат» щисси дя кечиря биляр. Беля щалларда щямин шяхс гачгындыр. Бунунла беля, 
яризячийя истисна бяндляриндян бирини тятбиг етмяк цчцн онун ъинайятинин ня 
дяряъядя ъидди характер дашыдыьыны мцяййян етмяк лазымдыр.9 

59. Мящкямя тягибин диэяр мцлащизяляр цзря тягибя бярабяр олуб–олмадыьыны 
мцяййян етмяк цчцн щямин юлкянин ганунвериъилийиня нязяр салмаг лазымдыр: 
Чцнки еля щаллар олур ки, ганунвериъилик щамылыгла гябул олунмуш инсан щцгуглары 
стандартларына уйьун эялмир. Лакин чох вахт ганунун юзц дейил онун тятбиги цсулу 
айры-сечкилик характери дашыйыр. Мясялян: «иътимаи асайиш»ин позулмасына эюря, о 
ъцмлядян памфлетлярин йайылмасына эюря мящкямя тягиби бу няшрин сийаси 
мязмуну шяхсиййятин тягиб едилмяси васитяси ола биляр 

60. Беля щалларда диэяр юлкянин ганунвериъилийинин гиймятляндирилмясиндя ашкар 
чятинликлярля ялагядар олараг милли щакимййят органлары даща чох юз милли ганун-
вериъилийини мейар эютцряряк гярар гябул едя билярляр. Лакин иштиракчы юлкяляр 
гаршысында мцтляг ющдяликляр гойан вя 1951-ъи ил Конвенсийасынын бир чох иштиракчы 
юлкяляринин гошулдуьу инсан щцгугларына даир мцхтялиф бейнялхалг сянядлярин, 
хцсусян Инсан щцгуглары щаггында бейнялхалг пактлар принсипляриня мцраъият 
етмяк даща файдалы ола биляр. 
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г) Мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядян ганунсуз эетмянин вя йа иъазясиз 
онун щцдудларындан кянарда галманын нятиъяляри 

61. Бир сыра юлкялярин ганунвериъилийиндя юлкядян ганунсуз эедян вя йа иъазясиз 
хариъдя галан вятяндашлар цчцн сярт ъяза тядбирляри нязярдя тутулур. Яэяр шяхсин 
юлкядян ганунсуз эетмяси вя йа иъазясиз хариъдя галмасы сябябиндян бу ъцр 
сярт ъязайа лайиг олдуьуна инанмаг цчцн ясас варса, онун гачгын сайылмасына 
о щалда щагг газандырмаг олар ки, шяхсин эетмясинин вя йа хариъдя галмасынын 
сябябляри 1951ъи ил Конвенсийасынын 1А (2) маддясиндя садаланан сябябляря 
уйьун эялсин. 

(д) Игтисади мигрантларын гачгынлардан фярги 

62. Мигрант тярифдя садаланан сябяблярдян фяргли сябябляря эюря кюнцллц сурятдя 
юлкясини тярк едиб башга йеря кючян шяхсдир. О буну щяйат тярзини дяйишмяк вя йа 
сярэцзяшт арзусу иля, аиля вя йа фярди характерли диэяр сябябляря эюря едя биляр. 
Яэяр шяхс йалныз игитсади мцлащизяляря эюря чыхыб эедирся гачгын дейил, игтисади 
мигрантдыр. 

63. Лакин игитсади мигрант иля гачгын арасында фярг чох заман йайьын олур, неъя 
ки, яризячинин мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя игитсади вя сийаси тядбирляр арасында 
фярг щеч дя щямишя дя айдын олмур. Йашайыш шяраитиня тясир едян игитисади 
тядбирлярин башга, айры-айры групларын ялейщиня йюнялдилмиш ирги, дини вя йа сийаси 
мягсядляр вя йа ниййятляр дя мювъуд ола биляр. Яэяр игтисади тядбирляр ящалинин 
мцяййян щиссясинин игтисади вязиййятини сарсыдырса (мясялян, айры-айры етник вя йа 
дини груплары тиъарят щцгугундан мящрум едилярся, онлара гаршы айры-сечкилик вя йа 
щядсиз верэи гойулурса) бундан зяряр чякянляр шяраитин тязйиги иля юлкяни тярк едиб 
гачгына чевриля биляр. 

64. Бунун цмуми характер дашыйан игтисади (йяни айры-сечкилик гойулмадан бцтцн 
ящалийя шамил олунан) тядбирлярдян зяряр чякянляря аид олуб-олмамасы шяраитдян 
аслыдыр. Цмуми характер дашыйан игтисади тядбирлярин гябул олунмасында юзлцйцндя 
щяля гачгын статусу алмаг цчцн вясатятя ясас вермир. Диэяр тяряфдян, илк 
бахышдан юлкяни тярк етмяк цчцн игтисади сябяб эюрцнян щал яслиндя сийаси амиля 
чевриля биляр, бу шяхсин сийаси бахышлары ися онун игтисади тядбирляри юзлцйцндя гябул 
етмямясиня нисбятян даща ъидди нятиъяляря эятириб чыхара биляр. 

(е) Тягибин диэяр мянбяляри 

65. Адятян тягиб юлкянин щакимиййят органларынын щярякятляриня аид олур. Бу 
щямчинин щямин юлкянин ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш гайдайа щюрмят 
етмяйян ящалинин бир щиссяси тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Дцнйяви режимин 
мювъуд олдуьу, лакин ящалинин хейли щиссяси юз щямвятянляриня етигадына щюрмят 
бяслямядийи юлкядя дини дюзцлмязлик бу гябилдяндир. Яэяр йерли ящали тяряфиндян 
ъидди айры-сечкилийя ясасланан вя йа ляйагяти алчалдан щярякятляр едилирся, 
щакимиййят органлары да буна дюзцрся вя йа сямяряли мцдафияни тямин етмякдян 
бойун гачырырса вя йа буна гадир дейился, бу ъцр щярякятляр тягиб сайыла биляр. 

(3) «Ирги, дини, милли яламят, мцяййян сосиал група мянсубиййят вя 
сийаси ягидяляр цзцндян» 

(а) Цмуми тящлил 

66. Гачгын сайылмаг цчцн шяхс йухарыда эюстярилян сябяблярдян бириня эюря 
тягиблярин гурбаны олмагдан там ясаслы ещтийат етдийи барядя дялилляр тягдим ет-
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мялидир. Тягибин бу сябяблярдян биринин, йахуд икисинин вя даща чохунун няти-
ъясиндя йаранмасы ящямиййят кясб етмир. Чох вахт яризячи тягиб едилмясинин 
сябяблярини билмяйя дя биляр. Бунунла беля, юз вязиййятинин там тяфсилаты иля тящлил 
етмяк гачгынын вязифяси дейилдир. 

67. Ишин фактларыны юйряняркян мцвяккилин вязифяси тягибин сябябини вя йа 
сябяблярини мцяййянляшдирмяк вя онларын 1951-ъи ил Конвенсийасына уйьун эялиб-
эялмядийини щялл етмякдир. Айдын мясялядир ки, тягибин сябябляри бу мцхтялиф 
истигамятлярдя гисмян цст-цстя дцшяъякдир. Чох вахт бир шяхсля, мясялян, дини вя 
йа милли група, йахуд щяр икисиня мянсуб олан сийаси рягибля баьлы олан бирдян чох 
цнсцр мювъуд олаъаг вя бу сябяблярин бир шяхсдя вящдятинин онун там ясаслы 
ещтийатынын гиймятляндирилмясиня бирбаша аидиййаты олаъагдыр. 

(б) Ирг 

68. Бу щалда ирг щамылыгыла гябул олунмуш мянада «иргляр» адландырылан етник 
групларын бцтцн нювляри дя дахил олмагла ян эениш мянада баша дцшцлмялидир. Чох 
вахт бу, щямин ящали арасында азлыг тяшкил едян ващид мяншяли спесифик сосиал 
група мянсубиййятля баьлыдыр. Ирги яламятляря эюря айры-сечкилик инсан щцгугларынын 
ян рцсвайчы позунтусу кими бцтцн дцнйа иътимаиййяти тяряфиндян пислянмишдир. Она 
эюря дя ирги айры-сечкилик тягибин мювъудлуьу фактынын мцяййянляшдирилмясиндя ян 
ящямиййятли цнсцрдцр. 

69. Ирги мянсубиййятя эюря айры-сечкилик 1951-ъи ил Кон-венсийасынын мянасына 
эюря тягибя бярабяр тутулур. Бу мящз еля бир щалдыр ки, ирги айры-сечкилик нятиъясиндя 
инсан ляйагятинин алчалдылмасы ян ади вя айрылмаз инсан щцгуглары иля бир арайа 
сыьмыр, йахуд ирги сянядляря етинасызлыг ъидди нятиъяляря эятириб чыхара билир. 

70. Адятян мцяййян ирги група ади мянсубиййят факты гачгын статусу барядя 
кифайят гядяр ясас вермир. Лакин еля вязиййятляр йарана биляр ки, бу група тясир 
едян конкрет щаллар нятиъясиндя група мянсубиййят юзлцйцндя тягибдян ещтийат 
етмяк цчцн ясас веря биляр. 

(в) Дин 

71. Инсан щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамя вя Пакт фикир, виъдан вя дини 
етигад азадлыьыны елан едир: Дини етигад азадлыьы шяхсиййятин сярбяст шякилдя юз ети-
гадыны дяйишмяк вя ону ачыг ифадя етмяк, еляъя дя дини тящсил алмаг, дини айинляри 
вя мярасимляри иъра етмяк азадлыьыны ещтива едир. 

72. «ДИни яламятя» эюря тягиб мцхтялиф формаларда, о ъцмлядян дини иъмаларда 
ишитиракын, килсяйя эизли вя йа ачыг эетмяйин, дини мярасимлярин иърасынын гадаьан 
олунмасында, йахуд юз дини айинляринин иъра едян вя йа мцяййян динин иъмайа 
мянсуб олан шяхсин ъидди айры-сечкилийя мяруз галмасында тязащцр едя биляр. 

73. Садяъя олараг мцяййян дини иъмайа мянсубиййят адятян гачгын статусу 
щаггында вясатят цчцн кифайят гядяр ясас вермир. 

(г) Миллийят 

74. Бу контексдя «миллийят» анлайышы йалныз вятяндашлыг кими баша дцшцлмямялидир. 
О щямчинин етник вя йа дил групуна мянсубиййяти дя ящатя едир вя бязян «ирг» 
анлайышына уйьун эяля биляр. Милли мянсубиййятя эюря тягиб милли (етник, дил) азлыьа 
гаршы дцшмянчилик мцнасибятинин вя тядбирлярини ящатя едя биляр вя юзлцйцндя 
тягиб олунмаг барясиндя там ясаслы ещтийатлар йарадар. 
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75. Бир дювлятин сярщядляри дахилиндя ики вя даща чох милли (етиник, дил) групун 
мювъудлуьу мцнагишяли вязиййятляр, щямчинин тягиб, йахуд тягибля щядялянмя 
вязиййятляри йарада биляр. Яэяр милли груплар арасында мцнагишя сийаси щярякатла 
баьлы олурса, хцсусян сийаси щярякат «миллийят» анлайышына бярабяр тутулурса, милли 
яламятя эюря тягибин сийаси ягидяляря эюря тягибдян айырмаг щеч дя щямишя асан 
олмур. 

76. Яксяр щаларда милли яламятя эюря тягиб милли азлыьа мянсуб шяхслярдя горху 
щисси йаратса да, бир чох гитялярдя еля щаллар олмушдур ки, чохлуг тяшкил едян група 
мянсуб шяхс щаким азлыьын тягибиндян ещтийат етмишдир. 

(д) Мцяййян сосиал група мянсубиййят 

77. «Мцяййян сосиал груп» адланан мяншяйи, адятляри вя сосиал статусу ейни олан 
шяхсляри ящатя едир. Бу яламятя эюря тягиб олунмагдан ещтийатла баьлы вясатят 
диэяр сябябляря эюря, йяни ирги, дини, йахуд милли сябябляря эюря тягиб олунмагдан 
ещтийатла баьлы мцраъиятлярля цст-цстя дцшя биляр. 

78. Бу ъцр хцсуси сосиал група мянсубиййят о щалда тягибин илкин сябяби ола биляр 
ки, бу групун щюкумятя лойаллыьына инам олмасын, йахуд онун цзвляринин сийаси 
мягсядляри, цстцн тутдуьу дяйярляр вя йа игтисади фяалиййяти, йахуд юзлцйцндя бу 
сосиал групун мювъудлуьу щюкумятин сийасяти цчцн манея йаратсын. 

79. Адятян щяр щансы сосиал група мянсубиййят гачгын статусунун танынмасы 
цчцн вясатятя там ясас вермир. Лакин еля хцсуси щаллар йарана биляр ки, бу 
мянсубиййят тягибдян ещтийат етмяк цчцн кифайят едяр. 

(д) Сийаси ягидя 

80. Щюкумятин тяряфдар олдуьу сийаси ягидялярдян фяргли ягидянин мювъудлуьу 
юзлцйцндя гачгын статусу щаггында вясатят цчцн ясас вермир вя яризячи юз 
ягидясиня эюря тягиб гурбаны олмагдан там ясаслы ещтийат етдийини сцбута 
йетирмялидир. Бу заман нязярдя тутулур ки, яризячи щакимиййят органлары цчцн 
мягбул олмайан ягидянин сащибидир, чцнки онларын сийасятини вя методларыны тянгид 
едир. Щямчинин нязярдя тутулур ки, щакимиййят органлары щямин шяхсдя бу ягидянин 
олмасына диггят йетирмишляр. Мцяллимин вя йа йазычынын сийаси ягидясинин 
мющкямлийи дя ящямиййят кясб едя биляр, буну ися ишин щалларынын имкан вердийи 
дяряъядя мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 

81. Тярифдя «сийаси ягидяляриня эюря» тягибдян сющбят эется дя, ифадя олунмуш 
фикир иля яризячинин язиййят чякдийи вя йа ещтийат етдийи мцвафиг тядбирляр арасында 
сябяб ялагясини мцяййян етмяк щеч дя щямишя мцмкцн олмур. Чох надир 
щалларда бу ъцр тядбирляр ифадя олунан «ягидяйя» там ясасланыр. Чох вахт бу 
тядбирляр мювъуд игтидара гаршы эуйа ъинайят ямялляриня эюря ъяза шяклини алыр. 
Она эюря дя яввялъя яризячинин давранышына сябяб олан сийаси ягидясини 
айдынлашдырмаг вя онун юз вясатятиндя эюстярдийи кими, бу ягидянин тягибя эятириб 
чыхардыьы вя йа чыхара биляъяйи фактыны сцбут етмяк лазымдыр. 

82. Йухарыда эюстярилян «сийаси ягидяйя эюря» дедикдя нязярдя тутулур ки, яризячи 
йа ифадя олунмуш, йа да щакимиййят органларынын диггятини ъялб етмиш ягидянин 
сащибидир. Бурада щямчинин еля вязиййятляр йарана биляр ки, яризячинин щяля юз 
ягидясинин ифадя етмядийиня бахмайараг, мянтигля ещтимал етмяк олар ки, бу 
ягидя эеъ-тез ифадя олунаъаг вя нятиъядя яризячи щакимиййят органлары иля 
мцнагишяйя эиряъякдир. Яэяр буну мянтигля ещтимал етмяк оларса, онда яризячи 
сийаси ягидясиня эюря тягиблярдян ещтийат едян шяхс кими нязярдян кечириля биляр. 
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83. Сийаси ягидясиня эюря тягиб гурбаны олмагдан ещтийат етдийини билдирян яризячи 
мяншяъя мянсуб олдуьу юлкянин щакимиййят органларынын онун ягидясиндян 
хябярдар олдуглары сцбута йетирмяйя борълу дейилдир. О юз сийаси ягидясини эизлядя 
биляр, щяр-щансы айры-сечкилийя, йахуд тягибя щеч вахт мяруз галмайа билярди. Лакин 
юз щюкумятинин щимайясиндян вя йа эери гайытмагдан имтинайа даир садя бир факт 
яризячинин щягиги шцур вязиййятини вя тягиб гурбаны олмагдан ещтийат етдийини цзя 
чыхара биляр. Беля бир шяраитдя там ясаслы ещтийатлара аид тестляр яризячини эери 
гайыдаркян цз-цзя эяля биляъяйи нятиъяляринин гиймятляндирилмяси ясасында гурулма-
лыдыр. Бу о ъцмлядян «йериндя» гачгынлар10 адландырылан гачгынлара да шамил едилир. 

84. Шяхс сийаси щярякятляриня эюря тягибя вя йа ъязайа мяруз галдыгда сийаси 
ягидясиня, йахуд сийаси щярякятляриня эюря тягибя мяруз галмасы арасында фярг 
гойулмалыдыр. Яэяр тягиб сийаси сябябляря эюря щяйата кечирилмиш ъязаландырылан 
щярякятин нятиъясидирся вя ещтимал олунан ъяза щямин юлкянин ясас ганунла уй-
ьун эялирся, юзлцйцндя бу ъцр тягибдян ещтийат етмяси яризячини гачгына чевирмир. 

85. Сийаси ганунпозанынын гачгын щесаб олунуб-олунмасынын бир чох диэяр 
амиллярдян асылыдыр. Ганун позунтусуна эюря тягиб шяраитиндян асылы олараг гануну-
позаны сийаси ягидясиня эюря вя йа бунун ифадя етмясиня эюря ъязаландырмаг цчцн 
бящаня ола биляр, щямчинин сийаси ганунпозанын тюрятдийи ганун позунтусуна эюря 
щядсиз сярт, йахуд ясассыз ъязайа мяруз галдыьыны эцман етмяк цчцн тутарлы 
сябябляр ола биляр. Бу ъцр щядсиз сярт, йахуд ясассыз ъяза тягибя бярабяр тутулур.  

86. Сийаси ганунпозан гачгын сайыла билярми мясялясинин щяллиндя ашаьыдакы цнсцрляри 
нязяря алмаг лазымдыр: яризячинин шяхсиййяти, сийаси ягидяси, щярякятляринин сябяби 
тюрятдийи ямялин мащиййяти: тягибин характери вя сябябляри: вя нящайят, тягибин 
ясасландыьы ганунун мащиййяти. Бу цнсцрляр эюстярилян шяхсин щягигятян тягиб 
гурбаны олмагданмы ещтийат етдийини, йохса тюрятдийи щярякятляря эюря ганун цзря 
тягибя вя ъязайа мяруз галмагданмы ещтийат етдийини айдынлашдырмаьа кюмяк едир. 

(4) «Вятяндашы Олдуьу Юлкядян Кянарда Галмаг» 

(а) Цмуми тящлил 

87. Бу контекстдя «миллиййят» дедикдя «вятяндашлыг» нязярдя тутулур. «Вятян-
дашы олдуьу юлкядян кянарда галан» ифадяси вятяндашлыьы олмайан шяхслярдян 
фяргли олараг вятяндашлыьы олан шяхсляря аиддир. Яксяр щалларда гачгынлар мяншяъя 
мянсуб олдуглары юлкянин вятяндашлыьыны сахлайырлар. 

88. Гачгын статусу алмаг цчцн ясас тяляб вятяндашлыьы олан яризячинин, вятяндашы 
олдуьу юлкядян кянарда галмасыдыр. Бу гайдадан истисна йохдур. Шяхс юз юлкясинин 
йурисдиксийасы алтында олан яразидя галдыгда бейнялхалг мцдафия ишя гарыша билмяз.11 

89. Она эюря дя яризячи вятяндашы олдуьу дювлятин тягибиндян ещтийат етдийини бил-
дирирся, онун щягигятян бу юлкянин вятяндашы олуб-олмадыьыны мцяййян етмяк 
лазымдыр. Бу заман онун вятяндашлыьы вар вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсдир. 
Щямин шяхсин вятяндашлыьы там йягин мцяййянляшдириля билмяйяндя онун гачгын 
статусу вятяндашлыьы олмайан шяхс кими мцяййян едилир, йяни вятяндашы олдуьу 
юлкя явязиня яввялъя йашадыьы юлкя щесаба алыныр. 

90. Йухарыда эюстярилдийи кими, яризячинин тягиб гурбаны олмаг барясиндя там ясаслы 
ещтийатлары онун вятяндашы олдуьу юлкяйя аид олмалыдыр. О, вятяндашы олдуьу юлкядян 
ещтийат юлкядян ещтийат етмирся, бу юлкя тяряфиндян щимайя эюзлямякдя щаглыдыр. Бу 
щалда онун бейнялхалг мцдафияйя ещтийаъы йохдур вя буна эюря дя гачгын дейилдир. 
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91. Тягибиндян ещтийатын гачгынын вятяндашы олдуьу юлкянин бцтцн яразисиня аид 
олмасы ваъиб дейилдир. Беля ки, миллятлярарасы тоггушмалар вя йа вятяндаш 
мцщарибяси шяраитиня бярабяр тутулан диэяр ъидди ихтишашлар заманы конкрет етник вя 
милли груп бу юлкянин яразисинин йалныз бир щиссясиндя тягиб едиля биляр. Беля 
щалларда шяраити нязяря алмадан, шяхсин юлкянин диэяр щиссясиндя сыьынаъаг тапа 
билмясини ещтимал едяряк она гачгын статусу вермякдян имтина етмяк олмаз. 

92. Бирдян чох вятяндашылыьы олан шяхслярин вязиййяти ашаьыда 106 вя 107-ъи 
параграфларда нязярдян кечирилир. 

93. Вятяндашлыг милли паспортун мювъудлуьу иля сцбут едиля биляр. Бу паспортун 
сащиби олмаг прима фаъие презумпсийасы йарадыр ки, яэяр паспортун юзцндя башга 
щал эюстярлимяйибся, паспортун сащиби ону вермиш юлкянин вятяндашыдыр. Шяхсин 
паспорту вермиш юлкянин вятяндашы олдуьуну эюстярян паспортун сащиби бу 
юлкянин вятяндашлыьына малик олмадыьыны сюйлямяк цчцн йетярли ясаслара малик 
олмалыдыр, мясялян, сцбут етмялидир ки, онун паспорту «илтифат паспорту» дейилян 
сяняддир (милли щакимиййят органлары тяряфиндян бу юлкянин вятяндашы олмайан 
шяхсляря верилян, ади милли паспорта бянзяйян паспорт). Лакин паспорт сащибинин 
паспортун она сяйащят заманы илтифат хатириня верилдийи барядя ясассыз бяйанаты 
онун вятяндашлыьынын тякзиби цчцн кифайят дейилдир. Мцяййян щалларда паспорту 
вермиш щакимиййят органларындан мялумат алмаг мцмкцн олур. Яэяр беля 
мялуматы алмаг вя йа лазыми мцддят ярзиндя алмаг мцмкцн дейился, мцвяккил 
яризячинин ящвалатыны бцтцн диэяр ъящятлярини юлчцб-бичяряк онун дедикляринин 
щягигятя уйьунлуьу мясялясини щялл етмялидир. 

(б) «Йериндя» гачгынлар 

94. Гачгын адланмаг цчцн шяхсин юз юлкясинин щцдудларындан кянарда галмасы 
тяляби щеч дя онун юлкяни гейри-гануни йолла вя йа там ясаслы ещтийатлар цзцндян 
щюкмян тярк етмяси демяк дейилдир. Бир мцддят хариъдя галдыгдан сонра о, гач-
гын статусу истямяйи гярара ала биляр. Юлкяни тярк етдийи мягамда гачгын 
олмайан, лакин сонралар гачгына чеврилян шяхс «йериндя» гачгын адланыр. 

95. Шяхс мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя олмадыьы мцддятдя баш вермиш щадися-
ляр нятиъясиндя «йериндя» гачгына чеврилир. Дипломатлар, хариъдя ишляйян башга рясми 
шяхсляр, щярби ясирляр, тялябяляр, мигрант фящляляр вя диэярляри хариъдя йашадыглары 
дюврдя гачгын статусу алмаг цчцн мцраъият етмиш вя гачгын кими танынмышлар. 

96. Шяхс артыг статусу танынмыш гачгынларла бирляшмяк вя йа йашадыьы юлкядя юз 
сийаси бахышларыны ифадя етмяк кими щярякятляри нятиъясиндя «йериндя» гачгына 
чевиря биляр. Бу ъцр щярякятлярин тягиб гурбаны олмаг барясиндя там ясаслы 
ещтийатларын тясдиги цчцн кифайят едиб-етмядийини бцтцн щаллар мцкяммял юйрянил-
дикдян сонра мцяййянляшдирилмялидир. Бу ъцр щярякятлярин онун мянсуб олдуьу 
юлкянин щакимиййят органларынын хябяри ола-ола едилиб-едилмядийиня вя бу щярякят-
ляря щакимиййят органларынын веря биляъяйи реаксийайа хцсуси диггят йетирилмялидир. 

(5) «Щямин юлкянин щимайясиндян истифадя едя билмяйян вя йа бу ъцр 
ещтийатлар цзцндян истифадя етмяк истямяйян» 

97. Ашаьыда 6-ъы йарымбюлмядя нязярдян кечирилян ифадядян фяргли олараг бу 
ифадя вятяндашлыьы олан шяхсляря аиддир. Юз щюкумятинин щимайясиндян истифадя 
едя билмясиндян вя йа истифадя етмяк истямямясиндян асылы олмайараг бу 
щимайядян истифадя етмяйян шяхс гачгындыр. 
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98. Бу ъцр щимайядян истифадя етмяк имканы олмамасы бу шяхсин ирадясиндян 
асылы олмайан щалларын нятиъясидир. Мясялян, мцщарибя вязиййяти, вятяндаш 
мцщарибяси вя йа диэяр аьыр сарсынтылар гачгынлара вятяндашы олдуглары юлкя тяряфин-
дян щимайя олунмаьа имкан вермир, йахуд бу щимайяни гейри-сямяряли едир. 
Яризячи вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясини рядд едя биляр. Яризячи щимайядян 
бу ъцр имтинасыны тягиб гурбаны олмагдан ещтийат етмяси иля тясдиг едя биляр вя йа 
ясасландырыла биляр, яслиндя ися бу, тягиб цнсцрц ола биляр. 

99. Щимайядян имтинанын ня демяк олдуьу ишин щалларына мцвафиг сурятдя 
мцяййян едилмялидир. Яэяр мялум олса ки, яризячи адятян онун щямвятянляриня 
эюстярилян хидмятлярдян (йяни милли паспортдан, йахуд онун мцддятинин узадылма-
сындан, йахуд юз яразисиня гайытмагдан) имтина етмишдир, онда бу, тярифя эюря 
щимайядян имтина сайыла биляр. 

100. «Етмяк истямяйян» анлайышы вятяндашы олдуьу юлкянин щюкумятинин щимайясини 
гябул етмякдян имтина едян гачгынлара аиддир.12 Онун мянасыны «бу ъцр ещтийатлар 
цзцндян» ифадяси ачыр. Шяхс юз юлкясинин щимайясиндян истифадя етмяк истядикдя, 
онун бу арзусу, бир гайда олараг, «тягиб гурбаны олмаг барясиндя там ясаслы 
ещтийатлара эюря» юз юлкясинин щцдудларындан кянарда галмаг факты иля бир арайа 
сыьмыр. Бцтцн щалларда яэяр юз юлкясинин щимайяси гябул олунурса вя там ясаслы 
ещтийатлара эюря бу щимайядян имтина цчцн щеч бир ясас йохдурса, онда щямин 
шяхс бейнялхалг мцдафияйя ещтийаъ дуймур вя гачгын дейилдир. 

(6) «Вя йа мцяййян вятяндашлыьы олмайан вя щямин щадисяляр 
нятиъясиндя яввял йашадыьы юлкядян кянарда галан, бу ъцр ещтийатлар 
цзцндян орайа гайыда билмяйян вя йа гайытмаг истямяйян» 

101. Вятяндашлыьы олмайан гачгынлара (апатридляря) аид олан бу ифадя вятяндашлыьы 
олан гачгынлара даир яввялки ифадяни тамамлайыр. Вятяндашлыьы олмайан гачгынларын 
щаггында «вятяндашы олдуьу юлкя» ифадяси, «онун ахырынъы йашадыьы юлкя» ифадяси 
иля, «щимайясиндян истифадя етмяк истямяйян» ифадяси ися «орайа гайытмаг 
истямяйян ифадяси иля явяз олунмушдур. Вятяндашлыьы олмайан гачгынларла баьлы 
щалда, ялбяття, яввял йашадыьы юлкянин «щимайясиндян истифадя» мясяляси ортайа 
чыхмыр. Цстялик, тяриф эюстярилян сябябляря эюря яввял йашадыьы юлкяни бир дяфя тярк 
етдикдян сонра бу ъцр шяхсин орайа гайытмаг имканы олмур. 

102. Гейд етмяк лазымдыр ки, вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щеч дя щамысы гач-
гын дейилдир. Бунун цчцн онлар тярифдя эюстярилмиш сябябляря эюря яввял йаша-
дыглары юлкядян кянарда галмалыдырлар. Яэяр беля сябябляр йохдурса, вятяндашлыьы 
олмайан шяхс гачгын дейилдир. 

103. Бу сябябляр апатридин «яввял йашадыьы» вя эуйа ещтийат юлкяйя тятбигян ня-
зярдян кечирилмялидир. 1951-ъи ил Конвенсийасынын лайищясинин мцяллифляри бу юлкяни 
щямин шяхсин йашадыьы, тягиблярдян язиййят чякдийи вя йа гайыдарса язиййят 
чякдийиндян ещтийат етдийи юлкя» кими мцяййян етмишляр.13 

104. Вятяндашлыьы олмайан шяхсин йашадыьы юлкялярин сайы бирдян чох ола биляр вя о, 
бирдян чох юлкянин тягибиндян ещтийат едя биляр. Тяриф щеч дя тяляб етмир ки, апатрид 
онларын щеч бири цзря мейарлара уйьун эялсин. 

105. Яэяр вятяндашлыьы олмайан шяхс юзцнцн «ади йашайыш йери олан юлкяйя» 
мцнасибятдя бир дяфя гачгын кими танынмышса, сонралар йашадыьы юлкяни дяйишдирмяси 
онун гачгын статусуна тясир етмяйяъякдир. 
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(7) Икили Вя Йа Чохлу Вятяндашлыг 

1951-ъи ил Конвесийасынын 1-ъи маддясинин А(2) бюлмясинин 2-ъи параграфында 
дейилир: 

«Щяр щансы шяхс бир нечя юлкянин вятяндашыдырса, «вятяндашы олдуьу юлкя» 
ифадяси онун вятяндашы олдуьу юлкялярдян щяр бирини билдирир вя яэяр беля 
шяхс там ясаслы ещтийатлардан доьан щягиги сябяб эюстярмядян вятяндашы 
олдуьу юлкянин щимайясиндян мящрум шяхс сайылмыр». 

106. Хцсуси изащат тяляб етмяйян бу мцддяанын мягсяди икили вя йа чохлу 
вятяндашлыьы олан вя вятяндашы олдуьу юлкялярин щеч олмаса биринин щимайясиндян 
истифадя едя билян бцтцн шяхсляри гачгынлар сырасындан истисна етмякдир. Бцтцн 
щалларда, яэяр шяхс вятяндашы олдуьу юлкянин щимайяси иля тямин олунурса, бу 
бейнялхалг мцдафиядян цстцн тутулур.   

107. Бунунла йанашы икили вя йа чохлу вятяндашлыьы олан яризячи иля баьлы щала 
бахаркян щцгуги мянада вятяндашлыьын мювъудлуьу иля мцвафиг дювлятин щимайя-
синин олмасы арасында фярги эюрмяк лазымдыр. Еля щаллар ола биляр ки, яризячи ещтийат 
етмядийи юлкянин вятяндашы олсун, лакин бу вятяндашлыг сямярясиз ола билсин, чцнки 
бу адятян юз вятяндашларына верилян щимайяйя сябяб олмур. Бу вятяндашлыьын 
сямярясизлийини мцяййян етмяздян яввял щимайя цчцн мцраъият едилмяли вя 
щимайяни вермякдян имтина олунмалыдыр. Яэяр щимайя етмякдян шцурлу имтина 
йохдурса, лазыми вахт ярзиндя ъавабын олмамасы имтина кими гиймятляндириля биляр. 

(8) Ъоьрафи ящатя 

108. 1951-ъи ил Конвенсийасы щазырланаркян бир сыра юлкяляр беля бир арзу ифадя 
етмишдиляр ки, юлчцлярини яввялъядян мцяййянляшдирилмяси мцмкцн олмайан 
ющдяликляр орайа салынмасын. Бу арзу, йухарыда дейилдийи кими, 1951-ъи илдя баьлы 
заман мящдудиййятинин дахил едилмясиня эятириб чыхартды. (35ъи вя 36-ъы параграфлара 
бах.) Бязи щюкумятлярин арзусуна ъаваб олараг 1951-ъи ил Конвенсийасы разылыьа 
эялян тяряфляря Конвенсийа цзря ющдяликлярини Авропада баш верян щадисяляр 
нятиъясиндя гачгын олмуш шяхслярля мящдудлашдырмаг имканы да верди. 

109. Мцвафиг сурятдя 1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин в бюлмясиндя 
нязярдя тутулур ки: 

1) Бу Конвенсийа 1-ъи маддянин А бюлмясиндя ишлядилян «1951-ъи ил 
йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр» сюзляри:  

а) «1951-ъи ил йанварын1-дяк Авропада баш вермиш щадисяляр»  

б) «1951-ъи ил йанварын 1-дяк Авропада вя йа диэяр йерлярдя баш вермиш 
щадисяляр демякдир»: Разылыьа эялян щяр дювлят бу конвенсийа ясасында 
эютцрдцйц ющдяликляр барясиндя эюстярилян мяналардан щансыса тяряфдар олду-
ьуну имзалама, ратификасийа вя йа гошулма мягамында дягиг эюстяряъякдир. 

2) Алтернатив «а» мянасыны гябул етмиш щяр щансы разылыьа эялян Дювлят 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында Баш Катибин хябярдар едилмякля истянилян вахт 
алтернатив «б» мянасыны гябул едяряк цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин ящатя 
даирялярини эенишляндиря биляр» 

110. Бу Тялимат редактя олунан мягамда 1951-ъи ил Конвенсийасынын иштиракчылары-
нын цмуми сайындан 9 юлкя «а» вариантына – «Авропада баш вермиш щадисяляр»14 
вариантыны тяряфдары иди. Дцнйанын диэяр районларындан олан гачгынлар бу юлкялярин 
бязиляриндя сыьынаъаг тапдыгларына бахмайараг, бир гайда олараг, онлара 1951-ъи 
ил Конвенсийасынын мянасына эюря гачгын статусу верилмясиндян имтина едирлир. 
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III ФЯСИЛ - СТАТУСУН ХИТАМЫ 

А. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

111. Статусун хитамы адланан бяндлярдя (1951-ъи или Конвенсийасынын 1-ъи 
маддяси С бюлмясинин 1-6-ъы параграфлары) гачгынын юз гачгынлыьыны итирмяси шяртляри 
садаланыр. Щямин бяндляр беля бир мцлащизяйя ясасланыр ки, бейнялхалг щимайяйя 
ещтийаъ йохдурса, бу ъцр щимайя эюстярилмямялидир. 

112. Бир дяфя верилмиш гачгын статусу хитам бяндляриндян бири она аид олмайынъа 
гцввядя галыр.15 Статусун мцяййянляшдирилмясиня бу ъидди мцнасибят гачгынларда 
беля бир инамын мющкямляндирилмяси зярурятиндян иряли эялир ки, мянсуб олдуглары 
юлкядяки шяраитдя мцвяггяти дяйишикликляр нятиъясиндя онларын статусуна йенидян 
бахылмайаъагдыр. 

113. 1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин С бюлмясиндя беля бир шярт гойулур: 

- «Бу конвенсийасынын мцддяалары А бюлмясинин тярифиня уйьун эялян шяхся 
ашаьыдакы щалларда даща шамил едиллмир:» 

1) Вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян кюнцллц сурятдя йенидян истифадя 
етдикдя 

2) Вятяндашлыгдан мящрум олуб ону йенидян кюнцллц сурятдя ялдя етдикдя 

3) Йени вятяндашлыг ялдя етдикдя вя йени вятяндашы олдуьу юлкянин щимайя-
синдян истифадя етдикдя 

4) Тягибдян ещтийат етдийиня эюря тярк етдийи вя йа щцдудларындан кянарда 
галдыьы юлкядя кюнцллц сурятдя йенидян мяскунлашдыгда 

5) Гачгын сайылмасына ясас вермиш щаллар даща мювъуд олмадыьына эюря 
вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян артыг имтина едя билмядикдя 

Бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндинин тярифиня уйьун эялян гачгынлар вя-
тяндашы олдуглары юлкянин щимайясиндян имтина етмяк цчцн яввялки тягибляр-
дян иряли эялян кифайят гядяр ясаслар эюстяря билмирся, бу бяндин мцддяала-
ры щямин гачгынлара шамил олунмур: 

6) Гачгын сайылмасына ясас вермиш щаллар даща мювъуд олмадыьына эюря 
яввял адятян йашадыглары юлкяйя гайыда билдикдя: яэяр бу маддянин А 
бюлмясинин 1-ъи бяндинин тярифиня уйьун эялян гагчынлар яввял адятян 
йашадыглары юлкяйя гайытмагдан имтина етмяк цчцн яввялки тягиблярдян иряли 
эялян кифайят гядяр ясаслар эюстяря билирлярся, бу бяндин мцддяалары щямин 
гачгынлара шамил олунмур. 

114. Статусун хитамына даир алты бяндин илк 4 бянди гачгынын вязиййятиндя онун юз 
шяхси тяшяббцсц иля баш верян дяйишикликляри якс етдирир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

(1) вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиня кюнцллц гайытма 

(2) вятяндашлыьыны кюнцллц бярпа етмя 

(3) йени вятяндашлыг ялдя етмя 

(4) яввялляр тягиб гурбаны олмагдан ещтийат етдийи юлкяйя йашамаг цчцн 
кюнцллц гайытма 
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115. Статусун хитамына даир ики ахырынъы бянд – 5-ъи вя 6-ъы бяндляр бу шяхсин 
тягибдян ещтийат етдийи юлкядя баш вермиш дяйишикликляря ялагядар ону гачгына 
чевирмиш сябяблярин мювъуд олмадыьына эюря бейнялхалг щимайянин артыг юзцнц 
доьрултмамасы анламына ясасланыр. 

116. Статусун хитамына даир бяндляр характеръя негатив олуб мцфяссял садаланыр. 
Лакин онлары мящдудлашдырыъы принсип кими баша дцшмяк лазымдыр вя аналоэийа 
принсипи цзря щеч бир башга сябяб гачгын статусуну эери алмаг цчцн ясас веря 
билмяз. Айдын мясялядир ки, яэяр гачгын бу вя йа диэяр сябябя эюря даща гачгын 
щесаб олунмаг истямирся, онун бу статусда галмасынын давам етмясиндян вя 
она бейнялхалг щимайя верилмясиндян сющбят эедя билмяз. 

117. 1-ъи маддянин С бюлмясиня гачгын статусунун ляьви мясялясиня бахылмыр, 
лакин сонралар мялум ола биляр ки, статус алмыш шяхс гачгын кими танынмалыйды, 
мясялян, ашкара чыхыр ки, гачгын статусу фактларын тящрифи йолу иля алынмышдыр вя йа 
бу шяхсин башга вятяндашлыьы вардыр вя йа ишя аид фактлар яввялъядян бялли олсайды, 
о истисна бяндляриндян бириня уйьун эялярди. Беля щалларда онун гачгын кими 
танынмасы гярары, бир гайда олараг, ляьв едилир. 

Б. ТЕРМИНЛЯРИН ТЯФСИРИ 

(1) вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиня кюнцллц гайытма 

1951-ъи ил Конвенсийасынын Ы маддясинин Б бюлмясинин 1-ъи параграфында дейилир: 

- «вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян кюнцллц сурятдя йенидян истифадя 
етдикдя:» 

118. Статусун хитамы иля баьлы олан бу бянд вятяндашлыьа малик олан вя юз 
юлкясинин щцдудларындан кянарда галан гачгынлара аиддир (вятяндашы олдуьу 
юлкяйя щягигятян йашамаьа гайыдан гачгынын вязиййяти статусун хитамына аид 4-
ъц бянддя нязярдян кечирилир). Юз юлкясинин щимайясини кюнцллц сурятдя йенидян 
хащиш етмиш гачгынын бейнялхалг щимайяйя ещтийаъы йохдур. Бу хащиши иля о, 
нцмайиш етдирмишдир ки, артыг «вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясини хащиш едя 
блмядийи вя етмяк истямядийи» вязиййятдя дейилдир. 

119. Статусун хитамына даир бу бянддя 3 шярт нязярдя тутулур. 

 а) кюнцллцлцк: гачгын кюнцллц щярякят етмялидир 

 б) ниййят: гачгын вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясини йенидян хащиш етмяк 
мягсяди иля ниййятли щярякят етмялидир 

 в) бярпа: гачгын щягигятян беля бир щимайяйя наил олмалыдыр 

120. Яэяр гачгын кюнцллц щярякят етмирся, о, гачгын олараг галыр. Яэяр арзу хилафына 
олараг мяскунлашдыьы юлкянин щакимиййят органларындан вятяндашы олдуьу юлкянин 
щимайясиндян йеня дя истифадя етмяк ниййяти кими гиймятляндириля билян щярякят 
етмяк, мясялян, милли паспорт цчцн консуллуьа мураъият етмяк сярянъамы 
алмышдырса, йалныз бу сярянъама табе олдуьуна эюря гачгынлыьыны итирмир. О 
ирадясиндян асылы олмайан сябябляр цзцндян вятяндашы олдуьу юлкянин щимайя 
тядбирляриня ял ата биляр. Мясялян, она юз юлкясиндя юлкялярин мящкямяляринин 
бошанма щагда гярары бейнялхалг мигйасда танынмайаъагдыр. Беля щярякят мцвафиг 
юлкянин «щимайясиндян истифадя етмяйя кюнцллц сурятдя йенидян башламаг кими 
гиймятляндириля билмяз вя щямин шяхсин гачгын статусуну итирмясиня эятириб чыхармыр. 
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121. Гачгын статусу мящз беля бир шяраитдян итирилмишдир мясялясини айдынлаш-
дыраркян юз юлкясинин щимайясиндян истифадя етмяйя щягигятян йенидян башламаьа 
щямин юлкянин щакимиййят органлары иля тясадцфи, ящямиййятсиз ялагяляр арасында 
фярги мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Яэяр гачгын милли паспорт хащиш едир вя алырса, 
йахуд онун гцввясини йенидян бярпа едирся, бу о демякдир ки, якс сцбутлар 
йохдурса, о, вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян истифадя етмяк истяйир. Диэяр 
тяряфдян, охшар шяраитдя башга вятяндашлыьа малик шяхсляр кими щярякят етмякля 
щяр щансы юлкянин щакимиййят органларындан бязи сянядлярин, мясялян, доьум вя 
йа евлянмя щаггында шящадятнамя алынмасы вя йа буна бянзяр диэяр 
хидмятлярдян истифадянин йенидян башланмасы кими нязярдян кечириля билмяз. 

122. Вятяндашы олдуьу юлкянин щакимиййят органларынын щимайясини истяйян 
гачгына йалныз бу ъцр щимайя верилдикдя бу щимайядян истифадянин йенидян 
башландыьыны тясдиг етмяк олар. Гачгынын вятяндашы олдуьу юлкяйя гайытмаг истяйи 
щимайядян истифадянин йенидян башланмасыны ян тез-тез тясадцф олунан щалыдыр. 
Гачгынын гейдиййат щаггында яризя вермяси ону щеч дя гачгынлыгдан мящрум 
етмир. Диэяр тяряфдян, юлкяйя гайытмаг щаггында иъазя вя йа гайытмаг цчцн милли 
паспорт алынмасы гачгын статусунун хитамы кими гиймятляндириляъякдир.16 Лакин бу, 
репатриантын вятяня гайытмасыны асанлашдырмаг цчцн она кюмяк эюстярилмясини, о 
ъцмлядян, БМТГАК тяряфиндян кюмяк эюстярилмясини истисна етмир. 

123. Гачгын юз юлкясинин щцдудларындан кянарда галараг йа вятяндашы олдуьу 
юлкянин щимайясиндян йенидян истифадя етмяк, йа да юлкясиня гайытмаг ниййяти иля 
кюнцллц сурятдя милли паспорт ала биляр. Йухарыда эюстярилдийи кими, бу ъцр сяняд 
алмасы иля о адятян гачгынлыгдан чыхыр. Яэяр сонралар о, щямин ниййятлярдян имтина 
едирся, онун гачгын статусу йенидян мцяййян олунмалыдыр. О, фикрини ня цчцн 
дяйишдирдийини изащ етмяли вя гачгын олдуьу шяраитдя принсипиал дяйишикликлярин баш 
вермядийини сцбут етмялидир. 

124. Милли паспорт алынмасы вя йа онун мцддятинин узадылмасы мцяййян 
мцстясна щалларда гачгын статусунун хитамы иля нятиъялянмяйя дя биляр. Бу, о 
щалда баш веря биляр ки, милли паспорт сащибинин хцсуси разылыг олмадан юз 
вятяндашы одуьу юлкяйя гайытмасына иъазя верилмясин. 

125. Яэяр гачгын яввялляр йашадыьы юлкяйя милли паспортла дейил, мясялян, инди 
галдыьы юлкядя верилмиш йол сянядляри иля эедирся, бязи юлкяляр тяряфиндян о йенидян 
юз юлкясинин щимайясиндян истифадя етмиш вя йа статусун хитамы щаггында 
эюстярилян бяндя эюря юз гачгын статусуну итирмиш шяхс щесаб олунур. Лакин бу 
ъцр щаллар фярди хцсусиййятляря эюря гиймятляндирилмялидир. Гоъа вя йа хястя 
валидейня баш чякмяк гачгынын юз кечмиш юлкяси иля мцнасибятляриня бир ъцр тясир 
эюстярир, онун мязуниййятини кечирмяк вя йа ишэцзар ялагяляр йаратмаг цчцн юз 
юлкясиня мцнтязям сяфярляри ися тамам башга ъцр тясир эюстярир. 

(2) Вятяндашлыьын кюнцллц ялдя едилмяси 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин С бюлмясинин 2-ъи параграфында дейилир 

-«Вятяндашлыгдан мящрум олуб, ону йенидян кюнцллц ялдя етдикдя» 

126. Бу бянд яввялки бяндя охшардыр. О, тягиб гурбаны олмаг барясиндя там 
ясаслы ещтийатлара эюря гачгынын юз юлкясинин вятяндашлыьындан мящрум олуб 
йенидян ону кюнцллц сурятдя ялдя етмяси щалларына аиддир. 

127. Яэяр яввялки бяндя эюря, вятяндашлыьы олан шяхс бу вятяндашлыгдан иряли 
эялян щимайядян йенидян истифадя етдикдя гачгынлыгдан чыхырса, бу бяндя (маддя 
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1С (2) эюря, о явялляр мящрум олдуьу вятяндашлыьы йенидян ялдя етдикдя юз 
статусуну итирир.17 

128. Вятяндашлыьын бярпасы кюнцллц олмалыдыр. Ганунла вя йа гярарла вятяндашлыг 
верилмяси бу вятяндашлыг бирбаша вя йа долайысы иля гябул олунана гядяр 
вятяндашлыьын кюнцллц ялдя едилмяси щесаб олунмур. Гачгын юз истяйи иля яввялки 
вятяндашлыьы ялдя едя билярся дя, ня гядяр ки, о бу гярара эялмямишдир, юз 
гачгынлыьыны итирмир. Яэяр яввялки вятяндашлыг ганунла верилмишдирся, гачгын о 
щалда щямин вятяндашлыьы йенидян кюнцллц ялдя етмиш сайылыр ки, о бу гярары шцурлу 
сурятдя гябул етсин: бир шяртля ки, яввялки вятяндашлыьы бярпа етмяк ниййятинин 
олмадыьыны тясдиг едян хцсуси сябябляр эюстярмиш олмасын. 

(3) Йени вятяндашлыьын щимайясинин ялдя едилмяси 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин С бюлмясинин 3-ъц параграфында дейилир: 

-«йени вятяндашлыг ялдя етдикдя вя йени вятяндаш олдуьу юлкянин 
щимайясиндян истифадя етдикдя», 

129. Вятяндашлыьын бярпасы щалында олдуьу кими цчцнъц хитам бянди дя беля бир 
принсипя ясасланыр ки, вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян истифадя едян 
шяхсин бейнялхалг щимайяйя ещитийаъы йохдур. 

130. Гачгынын ялдя етдийи вятяндашлыг адятян онун йашадыьы юлкянин вятяндашлыьы 
олур. Бир юлкядя йашайан гачгын бязян башга юлкянин вятяндашлыьыны ялдя едя 
биляр. Яэяр бу, йени вятяндашлыьы вермиш юлкянин щимайяси иля нятиъялянирся, шяхсин 
гачгынлыг статусуна да хитам верилир. Бу ваъиб шярт «йени вятяндашы олдуьу юлкянин 
щимайясиндян истифадя етдикдя» ифадяси иля битир. 

131. Яэяр шяхс йени вятяндашлыг алыб гачгынлыгдан чыхдыгдан сонра йени 
вятяндашы олдуьу юлкядян там ясаслы ещтийат етдийини билдирирся, бу, тамамиля ейни 
вязиййят йарадыр вя шяхсин статусу йени вятяндашы олдуьу юлкядян там ясаслы 
ещтийат етдийини билдирирся, бу, тамамиля йени вязиййят йарадыр вя шяхсин статусу 
йени вятяндашы олдуьу юлкяйя тятбигян мцяйййянляшдирилмялидир. 

132. Йяни вятяндашлыьын ялдя едилмяси иля баьлы гачгын статусуна хитам верилмишдирся, 
йени вятяндашлыг ися итирилмишдирся, вятяндашлыьын итирилмяси щалларындан асылы олараг 
гачгын статусу бярпа едиля биляр. 

(4) Тягиб тящлцкяси олмуш юлкядя кюнцллц мяскунлашма 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин С бюлмясинин 4-ъц бяндиндя дейилир: 

-«Тягибдян ещтийат етдийиня эюря тярк етдийи вя йа щцдудларындан кянарда галдыьы 
юлкядя кюнцллц сурятдя йенидян мяскунлашдыгда» 

133. Бу дюрдцнъц хитам бянди щям вятяндашлыьы олмайан гачгынлара аиддир. Бу 
бянд мяншяъя мянсуб олдуглары вя йа яввял йашадыглары юлкяйя гайытмыш, щяля дя 
сыьындыглары юлкядя йашайараг биринъи вя йа икинъи хитам бяндляриня эюря 
гачгынлыгдан чыхмамыш гачгынлара шамил олунур. 

134. Бу бянд кюнцллц «мяскунлашма»йа аиддир. Бяндшяхсин вятяндашы олдуьу юлкяйя 
вя йа яввял йашадыьы юлкяйя даими йашайыш мягсяди иля гайытмасы кими баша 
дцшцлмялидир. Гачгынын милли паспортсуз, лакин мясялян, йашадыьы юлкядя верилмиш йол 
сянядляри иля юзцнцн яввялки юлкясиня мцвяггяти эетмяси, онун «мяскунлашмасы» 
демяк дейилдир вя бу бяндя эюря гачгын статусунун итирмясиня сябяб олмур.18 
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(5) Гачгын олмасына сябяб галмайан вятяндашлар 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин с бюлмясинин 5-ъи бяндиндя дейилир: 

- «Гачгын кими танынмасына ясас вермиш щаллар даща мювъуд олмадыьына эюря 
вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян истифадя етмякдян артыг имтина едя 
билмядикдя. 

Яэяр бу маддянин а бюлмясинин 1-ъи параграфына уйьун эялян гачгынлар 
вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян имтина етмяк цчцн яввялки тягиблярдян 
иряли эялян кифайят гядяр ясаслар эюстяря билирлярся, бц бяндин мцддяалары щямин 
гачгынлара шамил олунмур. 

135. «Щаллар» юлкядя тягибдян ещтийат цчцн ясас ещтимала эюря арадан галдыра 
билян кюклц дяйишикликляря аиддир. Гачгынын ещтийат етмясиня сябяб олан щалларда, 
ола билсин, мцвяггяти дяйишикликляря аиддир. Гачгынын ещтийат етмясиня сябяб олан 
щалларда ади, ола билсин, мцвяггяти дяйишикликляря, кюклц дяйишикликляри тясбит 
етмяйян шяраит бу бяндин тятбиги цчцн кифайят дейилдир. Принсип етибариля гачгынын 
бейнялхалг щимайя васитясиля тямин олунан тящлцкясизлик щиссиня зийан 
вурмамагдан ютрц онун статусуна тез-тез йенидян бахылмалыдыр. 

136. Бу бяндин икинъи параграфында биринъи параграфын хитам мцддяасындан истисна 
нязярдя тутулмушдур. Бурада шяхсин кечмишдя чох ъидди тягибя мяруз галмасы вя 
буна эюря дя щятта мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядя кюклц дяйишикликляр баш верся дя 
гачгынлыьыны горуйуб сахламасы иля баьлы хцсуси вязиййятдян сющбят эедир вя 1А (1) 
маддясиня истинад эюстярир ки, истинад «низамнамя гачгынлары»на шамил едилир. 1951-ъи 
ил Конвенсийасынын ишляниб щазырланаркян гачгынларын бу нювц чохлуг тяшкил едирди. 
Лакин бу истисна тякъя низамнамя гачгынларына дейил, башга нюв гачгынлара да шамил 
олуна билян чох мцщцм щуманитар принсипи якс етдирир. Тез-тез етираф едилир ки, юзц, 
йахуд аиляси тягибин гяддар формаларындан язаб чякян шяхсдян йенидян вятяня 
гайытмаг ниййяти эюзлямяк лазым дейилдир. Юлкясиндя режимин дяйишмясиня бахмайа-
раг гачгынын шцурунда кечмиш щадисяляр гаврайышында олдуьу кими, ящалийя мцна-
сибятдя дя там дяйишиклик баш вермяйя биляр. 

(6) Гачгын олмасына сябяб галмамыш вятяндашлыьы олмайан шяхсляр 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин С бюлмясинин 6-ъы бяндиндя дейилир: 

-«гачгын кими танынмасына ясас верян щаллар даща мювъуд олмадыьына эюря 
адятян йашадыьы юлкяйя гайыда биляр 

Яэяр бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндинин тярифиня уйьун эялян гачгынлар 
яввял адятян йашйдыглары юлкяйя гайытмагдан имтина етмяк цчцн яввялки 
тягиблярдян иряли эялян кифайят гядяр ясаслар эюстяря билирлярся, бу бяндин 
мцддяалары щямин гачгынлара шамил олунмур.» 

137. Бу алтынъы вя ахырынъы хитам бянди бешинъи бяндя паралелдир вя вятяндашлыьы 
олан шяхсляря аиддир. Бу бянд йалныз вятяндашлыьы олмайан вя яввял адятян 
йашадыглары юлкяйя гайытмаг имканына малик шяхсляря шамил олунур. 

138. «Щаллар» бешинъи бянддяки кими йозулмалыдыр. 

139. Гейд етмяк лазымдыр ки, яввял адятян йашадыьы юлкядя шяраитин дяйишмясиндян 
асылы олмайараг щямин шяхс орайа гайытмаг имканына малик олмалыдыр. Вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр цчцн бу щеч дя щямишя мцмкцн олмур. 
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ЫВ ФЯСИЛ - ИСТИСНА БЯНДЛЯРИ 

А. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

140. 1951-ъи Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин Д, Е вя Ф бюлмяляринин 
мцддяаларында нязярдя тутулур ки, 1-ъи маддянин тярифиня эюря гачгын 
характеристикасына малик олан бязи шяхсляр гачгын статусундан истисна едилирляр. Бу 
шяхсляр цч група бюлцнцрляр: биринъи груп (маддя 1, бюлмя Д) Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты тяряфиндян щимайя вя йардым алмыш шяхслярдян ибарятдир: икинъи груп 
(маддя 1, бюлмя Е) бейнялхалг щимайяйя ещтийаъы олан кими танынмамыш 
шяхслярдян ибарятдир: цчцнъц груп (маддя 1, бюлмя Ф) бейнялхалг щимайяйя лайиг 
сайылмайан шяхсляри ящатя едир. 

141. Адятян гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси просесиндя бу бяндляря 
уйьун олараг истиснайа эятириб чыхаран фактлар ашкар едилир. Лакин еля щаллар да ола 
биляр ки, истиснаны тясдиг едян фактлар йалныз шяхс гачгын кими танынандан сонра 
мялум олар. Беля щалларда истисна бяндляри яввял гябул олунмуш гярарын ляьвини 
нязярдя тутур. 

Б. Истифадя олунан терминлярин шярщи 

(1) Бирляшмиш миллятляр тяшкилаты тяряфиндян щимайя вя йардым алмыш 
шяхсляр 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин Д бюлмясиндя дейилир: 

-«Бу Конвенсийасынын мцддяалары щазырда Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
гачгынларын ишляри цзря Али Комиссарындан башга, Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын диэяр орган вя йа идаряляринин щимайясиндян вя йа йардымындан 
истифадя едян шяхсляря шамил олунмур. Щямин шяхслярин вязиййяти Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълисинин мцвафиг гятнамяляриня уйьун олараг 
гяти низама салынана гядяр бу ъцр щимайяйя вя йа йардыма сон гойулмуш 
олдугда щямин шяхсляр автоматик олараг бу Конвенсийадан иряли эялян 
щцгуглары ялдя едирляр.» 

142. Бу бяндляр цзря истисна Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Гачгынлар Цзря Али 
Комиссардан башга, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын орган вя йа идаряляринин 
щимайя вя йа йардымыны алмыш щяр бир шяхся шамил едилир. Бу ъцр щимайя вя йа 
йардым яввялляр мювъуд олмуш Корейанын бярпасы цзря БМТ-нин Аэентлийи 
(ЙУНКРА) тяряфиндян эюстярилмишдир вя щазырда ишлярин тяшкилиня йардым цзря йахын 
Шярг Аэентлийи (ИТЙША) тяряфиндян эюстярилир. Бу ъцр вязиййятляр эяляъякдя дя 
йарана биляр. 

143. Фялястин гачгынларына эялдикдя, гейд етмяк лазымдыр ки, ИТЙША йалныз Йахын 
Шяргин мцяййян яразиляриндя фяалиййят эюстярир вя юзцнцн щимайя вя йардымыны 
йалныз бу районун щцдудларында щяйата кечирир. Беляликля, Фялястиндян олан вя бу 
зонанын щцдудларындан кянарда галан гачгын эюстярилян йардымдан иситифадя етмир 
вя 1951-ъи ил Конвенсийасынын мейарларына эюря гачгын статусуна намизяд кими 
нязярдян кечириля биляр. Адятян буну мцяййянляшдирмяк кифайят едир ки, ону 
ИТЙША-нын щимайяси вя йардымы алтына алан щаллар йеня дя мювъуддур вя о, 
истисна бяндлярдян бириня эюря гачгынлыгдан чыхмыр вя Конвенсийанын мцмкцн 
тятбиг даирясиндян кянар едилмир. 
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(2) Бейнялхалг щимайяйя ентийаъы олан сайылмайан шяхсляр 

1951-ъи Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин Е бюлмясиндя дейилир: 

-«Бу Конвенсийанын мцддяалары йашадыглары юлкянин вятяндашлыьы иля баьлы 
щцгуг вя вязифяляри щямин юлкянин сялащиййятли щакимиййят органлары 
тяряфиндян танынан шяхсляря шамил олунмур.» 

144. Бу мцддяа якс тягдирдя гачгын статусу алмаьа йарарлы шяхс кими тювсиф 
едиля билян вя гябул олундуглары юлкянин вятяндаш щцгугларынын бюйцк щиссясини 
алмыш, лакин формал вятяндашлыг алмамыш шяхсляря аиддир. (онлары чох вахт «милли 
гачгынлар адландырырлар). Онлары гябул едян юлкянин ящалиси чох вахт гачгынларла 
ейни етник група аид олур19. 

145. Бу бяндя уйьун олараг истисна цчцн ясас ола биляъяк«щцгуг вя 
вязифяляр»ин дягиг тярифи йохдур. Лакин демяк олар ки, истисна шяхсин статусу бу 
юлкянин вятяндашынын статусуна ясасян уйьун эяляндя тятбиг едилир. Мясялян, 
вятяндаш кими щямин шяхс дя депортасийа вя сцрэцндян там мцдафия 
олунмалыдыр. 

146. Бу бянд щямин юлкядя «йашайан» шяхся аиддир. Бу, садяъя эялиши дейил, 
узунмцддятли йашайышы нязярдя тутур. Юлкядян кянарда йашайан вя бу юлкянин 
дипломатик щимайясиндян истифадя етмяйян шяхся бу истисна бянди шамил олунмур. 

(3) Бейнялхалг щимайяйя лайиг сайылмайан шяхсляр 

1951-ъи ил Конвенсийасынын 1-ъи маддясинин Ф бюлмясиндя дейилир: 

- «Бу Конвенсийанын мцддяалары баряляриндяки ашаьыдакылары ещтимал етмяк 
цчцн ъидди ясаслар олан шяхсляря шамил едилмир: 

а) Сцлщя гаршы ъинайятляр, щярби ъинайятляр вя йа инсанлыьа гаршы ъинайятляр 
барясиндя тядбирляр эюрмяк мягсядиля тяртиб олунмуш бейнялхалг актларда 
щямин ямялляря верилян тярифляря уйьун олараг бу ъинайятляри тюрятмишляр 

б) Сыьынаъаг вермиш юлкядян кянардан вя бу юлкяйя гачгын сифяти иля 
бурахылмаздан яввял гейри-сийаси характерли аьыр ъинайят тюрятмишляр 

в) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня зидд ямяллярин 
тюрядилмясиндя тягсирлидирляр». 

147. Гачгынларын мцхтялиф категорийаларыны мцяййянедян мцщарибядян яввялки 
бейнялхалг сянядлярдя ъинайяткарлары истисна едян мцддяалар йохдур. Икинъи 
дцнйа мцщарибясиндян дярщал сонра йардым эюстярилмиш бюйцк бир груп 
гачгынларын сырасындан бейнялхалг щимайяйя лайиг сайылмайан шяхсляри истисна 
етмяк цчцн илк дяфя хцсуси мцддяалар тятбиг едилмишдир. 

148. Конвенсийа щазырланаркян бир чох щярби ъинайяткарын мцщакимяси просесляри 
йаддашларда щяля йашайырды вя щярби ъинайяткарларын щимайя олунмайаъаглары 
щаггында дювлятлярин разылашмасы вар иди. Юлкяляр щямчинин тящлцкясизлик вя иътимаи 
асайиш цчцн горху тюрядян ъинайяткарлары юз яразиляриня бурахмамаг арзусунда 
идиляр. 

149. Бу истисна бяндляриндян биринин тятбигинин мцмкцн олуб – олмамасы мясялясини 
щялл етмяк сялащиййяти яризячинин онун яразисиндя гачгын кими танынмасы барядя 
мцраъият етдийи разылыьа эялян дювлятлярин ющдясиня бурахылмышдыр. Бу бяндлярин тятбиги 
цчцн тясвир олунан щямин ямяллярдян биринин тюрядилдийини «ещтимал етмяк цчцн ъидди 



 35 

ясаслар» олмасы кифайятдир. Яризячинин ъинайят ъязасы тягибинин обйекти олдуьуна даир 
формал сцбутлар тяляб едилмир. Бунунла йанашы, истиснанын щямин шяхс цчцн ъидди 
нятиъялярини нязяря алараг бу истисна бяндляринин тяфсири мящдуд олмалыдыр. 

(А) Щярби ъинайятляр вя с. 

а) Сцлщя гаршы ъинайятляр, щярби ъинайятляр вя йа инсанлыьа гаршы ъинайятляр 
барясиндя тядбирляр эюрмяк мягсядиля тяртиб олунмуш бейнялхалг актларда 
щямин ямялляря верилян тярифляря уйьун олараг бу ъинайятляри тюрятмишляр. 

150. Сцлщя гаршы ъинайятляри, щярби ъинайятляри йада салмагла Конвенсийа ясасян 
«бу ъцр ъинайятляр барясиндя тядбирляр эюрмяк мягсяди иля тяртиб олунмуш 
бейнялхалг актлара» истинад едир. Икинъи дцнйа мцщарибясинин сонундан индийя кими 
хейли бу ъцр сяняд гябул едилмишдир. «Сцлщя гаршы ъинайятлярин, щярби ъинайятлярин 
вя инсанлыьа гаршы ъинайятлярин» тярифи бцтцн бу сянядлярдя вардыр. Даща мцфяссял 
тяриф Лондон Сазишиндя вя Бейнялхалг щярби мящкямянин низамнамясиндя 
верилмишдир. 

(Б) Ъинайятляр 

«(б) сыьынаъаг юлкядян кянарда вя бу юлкяйя гачгын сифяти иля бурахылмаз-
дан яввял гейри-сийаси характерли аьыр ъинайятляр тюрятмишляр» 

151. Бу бяндин мягсяди гябул едян юлкянин ъямиййятини ъидди ъинайят тюрятмиш 
гачгынын юлкяйя бурахылмасы тящлцкясиндян горумагдыр. Бу бянддя щямчинин даща 
аз ъидди характерли ъинайятя (вя йа ъинайятляря) вя йа сийаси хятайа йол вермиш 
гачгын барясиндя мцвафиг ядалят идейасы юз яксини тапмышдыр. 152. Позунтунун 
«гейри-сийаси» характер дашымасыны вя йа яксиня, «сийаси ъинайят» олмасыны 
мцяййян едяркян щяр шейдян яввял онун тябиятиня вя мягсядляриня нязяр салмаг 
лазымдыр, йяни о сырф сийаси мцлащизялярлями баьлыдыр, йохса шяхси сябябляр вя йа 
тамащ цзцндян тюрядилмишдир? Ейни заманда тюрядилмиш ъинайятля гаршыйа 
гойулмуш сийаси мягсяд арасында сых вя бирбаша сябяб ялагяси мцяййянляш-
дирилмялидир. Ъинайятин сийаси елементи онун ъинайят щцгугуна аид олан характерини 
цстялямялидир. Яэяр тюрядилимиш щярякятля гаршыйа гойулмуш мягсяд арасында ашкар 
уйьунсузлуг варса, онун ишя аидиййаты олмайаъагдыр. Позунту гяддар ямяллярля 
мцшайят олундугда, онун сийаси тябиятини цзя чыхармаг даща чятин олур. 

153. Йалныз «сыьынаъаг вермиш юлкядян кянарда вя бу юлкяйя гачгын сифяти иля 
бурахылмаздан яввял» яризячинин тюрятдийи ъинайят вя йа тюрятдийи ещтимал олунан 
ъинайят цчцн ясасдыр. «Диэяр» юлкя адятян шяхсин мяншяъя мянсуб олдуьу 
юлкядир, лакин о, яризячинин гачгын сифяти иля юз статусуну танымасыны хащиш етдийи 
сыьынаъаг юлкясиндян савайы, щяр щансы башга юлкя дя ола биляр. 

154. Сыьындыьы юлкядя ъидди ъинайят тюрятмиш гачгын бу юлкянин ганунларына 
ясасян мцщакимя олунмалыдыр. Екстримал щалларда, яэяр гачгын мящкямянин гяти 
гярары иля ъинайят щцгугу цзря «хцсусиля ъидди» ъинайятя эюря мящкум олунурса 
вя сыьынаъаг тапдыьы юлкянин ъямиййяти цчцн тящлцкя тюрядирся, Конвенсийанын 33-
ъц маддясинин 2-ъи параграфы онун сцрэцн олунмасына вя йа яввял йашадыьы 
юлкяйя гайтарылмасына иъазя верир. 

155. Истисна бяндинин мянасына эюря гейри-сийаси «ъидди» ъинайятин ня олдуьуну 
мцяййянляшдирмяк чятиндир, хцсусян она эюря ки, «ъинайят» термини мцхтялиф 
щцгуг системляриндя мцхтялиф йанакы мяналара маликдир. Бязи юлкялярдя «ъинайят» 
сюзц йалныз ъидди характерли позунту демякдир. Диэяр юлкялярдя бу сюз хырда 
оьурлугдан гятля гядяр анлайышлары юзцндя якс етдирир. Лакин бу контекстдя 
«ъидди» ъинайят чох аьыр ъяза иля ъязаландырылан ъинайяти билдирир. Даща йцнэцл ъяза 
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иля ъязаландырылан хырда позунтулар щятта техники бахымдан бу юлкянин ъинайят 
ганунвериъилийи цзря «ъинайятляря» аид едилдикдя дя 1Ф 9в) маддясиня эюря истисна 
цчцн ясас вермир. 

156. Бу истисна бяндиня мцраъият едяркян яризячинин тюрятдийи позунтунун тябияти 
иля тягибдян ещтийат дяряъяси арасында нисбяти мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Яэяр 
шяхс ъидди тягибдян, йяни онун щяйатыны вя азадлыьыны тящлцкяйя мяруз гойан 
тягибдян там ясаслы ещтийат едирся, истисна бяндини она тятбиг етмяк цчцн тюрятдийи 
ъинайят чох аьыр олмалыдыр. Яэяр тягибдян ещтийат даща ъиддидирся, яризясинин 
яслиндя ядалят мцщакимясиндян эизлянмяйя ъящд едиб-етмядийини, онун ъина-
йяткар мейллярини хош ниййят гачгын характерини цстяляйиб-цстялямядийини мцяййян-
ляшдирмяк цчцн ъинайятин вя йа тюрядилдийи ещтимал олунан ъинайятин тябиятини 
юйрянмяк лазымдыр. 

157. Тюрядилдийи ещтимал олунан ъинайятин тябиятини гиймятляндиряркян ишя аид олан 
бцтцн амилляр, о ъцмлядян йцнэцлляшдириъи щаллар нязяр алынмалыдыр. Ейни заманда 
щяр щансы аьырлашдырыъы щаллар, мясялян, яризячинин кечмишдя ъинайяткар олуб-
олмамасы фактыны да нязярдян кечирмяк лазымдыр. Ъидди гейри-сийаси ъинайятя эюря 
мящкум едилмиш яризячинин ъязасыны чякмиш олмасы вя йа яфв олунмасы вя йа 
амнистийайа бахмайараг яризячинин ъинайяткар мейлляринин щяр щалда цстцнлцк 
тяшкил етдийи сцбут олунмайынъа истисна щаггында бянд тятбиг олуна билмяз. 

158. Яввялки параграфда иряли сцрцлян мцлащизяляря бянзяр мцлащизяляр сюзцн 
эениш мянасында ъинайятин тягибдян ещтийат едилян юлкядян гачмаг васитяси кими 
тюрядилдийи щалда тятбиг олуна биляр. Бу ъцр ъинайятляр няглиййат васитяляринин 
гачырылмасындан тутмуш эцнащсыз адамларын тящдиди вя йа юлдцрцлмясиня гядяр 
дяйишя биляр. Бу истисна бяндинин тятбиги мягсяди иля беля бир факта мящял гоймамаг 
олар ки, гачмаг цчцн щеч бир васитя тапа билмяйян гачгын сярщяди оьурланмыш 
автомобиля кечя биляр. О, тяййаря гачырдыгда, йяни силащла щядяляйяряк вя йа 
бирбаша зор ишлядяряк щейяти учуш истигамятини дяйишдириб сыьындыьы юлкяйя сцрмяйя 
мяъбур етдикдя гярар гябул едилмяси даща мцряккяб ола биляр.  

159. Тяййарянин гачырылмасына эялинъя, бунун тягибдян гачмаг мягсядиля 
едилиб-едилмядийи мясяляси ортайа чыхыр. Бу ися щямин истисна бяндинин мянасына 
эюря ъидди гейри-сийаси ъинайятдир. БМТ чярчивясиндя щюкумятляр тяййарянин 
тутулмасыны дяфялярля ганунсуз щярякят саймыш вя бунунла баьлы там бир сыра 
бейнялхалг конвенсийалар гябул етмишляр. Бу сянядлярин щеч бириндя гачгынлар 
хатырланмыр. Лакин бу мясяляйя даир гятнамя гябул олунмасы цчцн ясас ролуну 
ойнамыш мярузялярдян бириндя эюстярилир ки, «гятнамя лайищясинин гябул олунмасы 
дювлятлярин гачгынларын вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин статусуна даир 
сянядлярдян иряли эялян щяр щансы гануни бейнялхалг щцгуг вя вязифяляриня хялял 
эятиря билмяз.20» 

160. Бунунла ялагядар гябул олунмуш мцхтялиф конвенсийаларда21 бу ъцр ямял 
тюрятмиш ъинайяткарларла ряфтар цсулундан сющбят эедир. Разылыьа эялян дювлятляр 
гаршысында бирмяналы шякилдя алтернатив гойулур ки, йа бу шяхсляри версинляр йа да 
юз яразиляриндя тюрятдикляри ямялляря эюря онларын ъинайят мцщакимяси просесини 
тяшкил етсинляр. Бу сонунъу ися сыьынаъаг верилмяси щцгугуну нязярдя тутур. 

161. Ня гядяр ки, бу ъцр сыьынаъаг имканы мювъуддур, 1951-ъи ил Конвенсийасы-
на эюря гачгын статусу верилмяси имканы мцяййянляшдиряркян ганун позу-
ъусунун ещтийат етдийи тягибин ъиддилийи вя бу ъцр ещтийат етмянин ясаслылыг дяряъяси 
щяртяряфли юйрянилмялидир. Тяййарянин ганунсуз яля кечирилмяси ямяли тюрятмиш 
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яризячинин 1Ф (в) маддяси цзря истисна едилмяси мясяляси щяр бир конкрет щалда 
щяртяряфли юйрянилмялидир. 

(в) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня зидд ямялляр 

(в) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя вязифярляриня зидд ямяллярин 
тюрядилмясиндя тягсирлидирляр» 

162. Цмуми сюзлярля ифадя олунмуш истисна щаггында бу бяндин 1Ф маддясиня 
(а) параграфы иля гисмян цст-цстя дцшдцйцнц эюрмяк чятин дейил, чцнки ашкардыр ки, 
сцлщя гаршы ъинайят, щярби ъинайят вя йа инсанлыьа гаршы ъинайят ейни заманда 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня зидд олан ямяллярдир. 1Ф 
(с) маддяси щеч бир йени спесифик цнсцр ялавя етмядийиня эюря онун мягсяди 
яввялки ики истисна бяндиндя кифайят гядяр ящатя олунмамыш, Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня зидд ямялляри цмцмиййятля якс етдирмякдир. 
Щямин бяндлярдя бирликдя онлар нязярдя тутур ки, хцсуси шякилдя яввялдян шярт 
гойулмаса да, бу бяндя уйьун эялян ямялляр ъинайят характери дашымалыдыр. 

163. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляри Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты низамнамясинин Преамбуласында вя маддялярдя тяшкилаты цзвляринин бир-
бири иля вя бцтювлцкдя бейнялхалг иътимаиййят иля мцнасибятлярдя рящбяр тутмалы 
олдуглары ясас принсипляр садаланыр. Бурдан беля бир гянаятя эялмяк олар ки, БМТ-
нин принсипляриня зидд ямялляри тюрятмяк цчцн шяхс БМТ-нин цзвц олан юлкядя 
кифайят гядяр нцфузлу мювге тутмалы вя бу дювлят тяряфиндян щямин принсиплярин 
позулмасына шяраит йаратмалыдыр. Лакин сон дяряъя цмуми шякилдя ифадя олун-
дуьуна эюря щяддиндян артыг ещтийатла истифадя олундуьуна эюря щяддиндян артыг 
ещтийатла истифадя едилмяли олан бу бяндин тятбиги щалларына раст эялмяк чох чятиндир. 
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В ФЯСИЛ - ХЦСУСИ ЩАЛЛАР 

А. МЦНАРИБЯ ГАЧГЫНЛАРЫ 

164. Дахили вя бейнялхалг силащлы мунагишяляр нятиъясиндя мяншяъя мянсуб 
олдуьу юлкяни тярк етмяйя мяъбур олмуш шяхсляр 1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 
1967-ъи ил Протоколунун мянасына эюря, адятян гачгын щесаб олунмурлар.22 Лакин 
онлар мцщарибя гурбанларынын щимайяси щаггында 1949-ъу ил Ъеневря 
Конвенсийаларынын бейнялхалг силащлы мцнагишяляр гурбанларынын мцдафиясиня даир 
1977-ъи ил Ялавя Протоколу кими диэяр бейнялхалг сянядлярдя нязярдя тутулмуш 
щимайядян истифадя едирдиляр23. 

165.Бунунла бярабяр, хариъи мцдахиля вя йа бцтцн юлкянин, йахуд онун щяр щансы 
щиссясинин ишьалы бязян 1951-ъи ил Конвенсийасында эюстярилмиш бир вя йа бир чох 
мцлащизяйя эюря тягибля нятиъяляня биляр. 

Беля щалларда гачгын статусу яризячинин ишьал олунмуш яразидя тягибдян ясаслы 
ещтийат етмясини сцбута йетирмяк габилиййятиндян, онун юз щюкумятинин вя йа 
силащлы мцнагишя заманы юлкясинин мянафелярини мцдафия етмяли олан щами дювлятин 
щимайясини алмаг имканындан, щямчинин бу щимайянин сямярялилийиндян асылыдыр. 

166. Яэяр яризячини гябул едян юлкя иля онун мяншяъя мянсуб олдуьу юлкя 
арасында дипломатик мцнасибятляр йохдурса, бу ъцр щимайя олмайа биляр. Яэяр 
яризячинин щюкумятинин юзц сцрэцндядирся, бу щимайянин сямярясиз олмасы 
тящлцкяси мювъуддур. Беляликля, тягибдян ещтийатын ясаслылыьы вя мяншяъя мянсуб 
олдуьу юлкянин щюкумяти тяряфиндян щимайянин сямярялилийи щяр бир айрыъа щал 
нязяря алынмагла гиймятляндирилмялидир. 

Б. ФЯРАРИЛЯР, ВИЪДАН МЦЛАЩИЗЯЛЯРИНЯ ЭЮРЯ ИТАЯТ 
ЕТМЯКДЯН ВЯ ЙА ЩЯРБИ ХИДМЯТ ЧЯКМЯКДЯН БОЙУН 
ГАЧЫРАН ШЯХСЛЯР 

167. Щярби хидмятин мяъбури олдуьу юлкялярдя бу вязифядян йайынмаг вя йа 
итаятсизлик факты ганунла ъязаландырылан позунтудур. Фярарилийя галдыгда, о щямишя вя 
бцтцн юлкялярдя, - щярби хидмятин ваъиб олуб-олмамасындан асылы 
олмайараг,позунту сайылыр. Юлкядян асылы олараг ъяза дяйишир вя адятян онларын 
тятбиги тягиб формасы сайылмыр. Фярарийя вя йа итаятсизлийя эюря тягибдян вя 
ъязаланмадан ещтийат юзлцйцндя тярифин мянасына эюря тягиб гурбаны олмаг 
горхусунун тясдиги дейилдир. Ейни заманда фярарилик вя йа итаятсизлик гачгын статусу 
алмаьа мане олмур. Шяхс ейни заманда фярари, итаятсиз вя гачгын ола биляр. 

168. Айдын мясялядир ки, яэяр шяхсин фярарилийинин вя йа щярби щиссясиня эялмяк 
ямрини йериня йетирмямясинин йеэаня сябяби щярби хидмятдян икращ вя йа 
дюйцшдя иштирак етмяк горхудурса, о, гачгын дейилдир. Лакин фярарилик вя йа 
итаятсизлик юлкясини тярк етмяк вя йа онун щцдудларындан кянарда галмаг цчцн 
ясаслы сябяблярля баьлыдырса вя йа тярифин мянасына эюря тягибдян ещтийат етмяк 
цчцн диэяр сябябляр варса, бу шяхс гачгын ола биляр. 

169. Беляликля, фярари вя итаят етмякдян бойун гачыран шяхсляр щярби позунтуйа 
эюря ирги, дини, милли, мцяййян сосиал група мянсубиййят вя йа сийаси ягидя 
сябябиндян щяддиндян артыг сярт ъязайа мяруз галдыгларыны сцбута йетирмяйя 
гадирдирлярся, гачгын сайыла билярляр. Яэяр щямин шяхс фярарилийя эюря ъязадан асылы 
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олмайараг, эюстярилян мцлащизяляря эюря тягиб олунмагдан ясаслы ещтийат етдийини 
сцбута йетиря бился, о, гачгын сайыла биляр. 

170. Лакин бязи щалларда, мясялян, шяхс щярби хидмятин онун сийаси, дини вя йа 
яхлаги бахышларына вя йа виъдан мцлащизяляриня зидд олараг щярби аксийада 
иштиракыны тяляб етдийини сцбута йетиря билярся, щярби хидмят чякмяк зяруряти гачгын 
статус вермяк щаггында вясатяти ясаландыран йеэаня сябяб ола биляр. 

171. Фярарилик етдикдян вя итаятдян бойун гачырдыгдан сонра щеч бир ягидя ня 
гядяр сямими олса да, гачгын статусу алмаг цчцн вясатяти ясасландырмыр. Шяхсин 
юз щюкумяти иля фикир айрылыьы факты щяр щансы щярби аксийанын сийаси характерини 
ясасландырмаг цчцн кифайят дейилдир. Лакин шяхсин иштирак етмяк истямядийи щярби 
аксийанын нювц ян ади ряфтар гайдаларына зидд олдуьуна эюря бейнялхалг 
иътимаиййят тяряфиндян пислянирся, фярарилик вя йа итаятсизлик цчцн нязярдя тутулан 
ъяза тярифин бцтцн диэяр тялябляри нязяр алынмагла тягиб щесаб олуна биляр. 

172. Щярби хидмят чякмякдян имтина ягидяйя дя ясаслана биляр. Яэяр яризячи юз 
дини ягидясинин сямимилийини вя юлкясинин щакимиййят органларынын ондан щярби 
хидмят чякмяйи тяляб едяркян бу ягидяни нязяря алмадыгларыны сцбут едя билирся, 
о, гачгын статусу алмаг иддиасында ола биляр. Яризячинин вя йа онун аилясинин юз 
дини ягидясиня эюря чятинликлярля цз-цзя эялмясиня даир бцтцн ялавя сцбутлар, 
айдындыр ки, бу вясатяти даща инандыръы едя биляр. 

173. Виъдан мцлащизяляриня эюря щярби хидмят чякмякдян имтина гачгын статус 
верилмясиня даир вясатяти ясасландырыла билярми мясялясиня бу барядя идейаларын 
сон инкишафы нязяря алынмагла бахылмалыдыр. Эетдикъя даща чох дювлят юз 
ганунвериъилийиня вя йа инзибати гайдаларына беля бир мцддяа дахил едир ки, юз 
виъдан мцлащизялярини инандырыъы сурятдя изащ едя билян шяхсляр йа щярби хидмятдян 
тамамиля азад олунурлар, йа да алтернатив (йяни мцлки) хидмят кечирляр. Бу ъцр 
ганунвериъилик вя йа инзибати мцддяаларын тятбиги бейнялхалг тяшкилатлар тювсийя 
едирляр24 Бахышларын бу тякамцлцнц нязяря алараг иштиракчы юлкяляр, яэяр арзу 
едирлярся, виъдан мцлащизляриня эюря щярби хидмят чякмяйя етираз едян шяхсляря 
гачгын статусу вермякдя сярбястдирляр. 

174. Шяхсин щярби хидмят чякмякдян бойун гачырмасына сябяб эюстярдийи 
сийаси, дини вя йа яхлаги ягидяляринин вя йа виъдан мцлащизяляринин щягигилийи, 
ялбяття, яризячинин шяхсиййятинин вя кечмишинин дяриндян юйрянилмяси ясасында 
мцяййянляшдириля биляр. Бу шяхсин орду сыраларына чаьырылмаздан яввял юз ягидясини 
ифадя етмяси вя йа юз ягидясиня эюря дювлят органлары иля ихтилафлары олмасы факты 
гиймятляндирмядя рол ойнайыр: Онун мяъбури щярби хидмят чякмяк ямри 
алмасындан, йахуд яксиня, ордуйа кюнцллц дахил олмасындан асылы олараг онун 
ягидясини сямимилийи мцхтялиф шякилдя гиймятляндириля биляр. 

V. ЗОР ИШЛЯТМИШ ВЯ ЙА ЗОРАКЫЛЫГ ЯМЯЛЛЯРИ ТЮРЯТМИШ 
ШЯХСЛЯР 

175. Чох вахт еля олур ки, гачгын статусу алмаг цчцн вясатятля зор ишлятмиш вя йа 
зоракылыг ямялляри тюрятмиш шяхсляр мцраъият едирляр. Бу щярякятляр чох вахт сийаси 
фяалиййятля вя йа сийаси бахышларла чуьлашыр вя йа яризячинин сюйлядийиня эюря 
чуьлашыр. Бунлар рясмян танынмыш вя йа фяалиййяти эениш мигйасда мялум олан 
эизли, йахуд щярби-сийаси тяшкилатлар ола биляр.25 Беля бир факты да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, зор тятбиг олунмасы гайда-ганунун сахланмасы цнсцрцдцр вя тярифя 
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эюря полисин вя силащлы гцввялярин юз хидмяти вязифялярини йериня йетиряркян зор тябиг 
етмяси ганунидир. 

176. Зор ишлятмиш (вя йа зор ишлямясиндян шцбщя едилян) вя йа зоракылыг ямялляри 
тюрятмиш шяхс тяряфиндян тягдим олунан гачгын статусу верилмяси щаггында 
вясатят бу ямяллярин щансы характер дашымасындан вя щансы вязиййятдя 
тюрядилмясиндян асылы олмайараг илк нювбядя, диэяр вясатятляр кими 1951-ъи ил  

Конвенсийасынын аидетмя бяндляри бахымындан юйрянилмялидир  

177. Яэяр яризячи аидетмя бяндляринин шяртлярини тямин едирся, зор ишлятмяси вя йа 
зоракылыг ямялляри тюрятмяси дя дахил олмагла, етдийи щярякятляр нязяря алынмагла, 
она истисна щаггында бир вя йа бир нечя мцддяанын шамил олунуб-олунмамасы 
мясяляси ортайа чыхыр. 1951-ъи ил Конвенсийасынын биринъи маддясинин Ф бюлмясинин 
а)– в) параграфларына дахил олан бу бяндляр яввял нязярдян кечирилмишдир. 

178. Илк яввял биринъи маддянин Ф бюлмясинин а) параграфындакы истисна щаггында 
бянд юз хидмяти вязифялярини йериня йетиряркян «сцлщя, инсанлыьа гаршы ъинайят вя 
йа щярби ъинайят» тюрятдиклярини ещтимал етмяк цчцн ъидди ясаслар олан шяхсляря 
гачгын статусу верилмясиня мане олмаг мягсядиля нязярдя тутулмушду. Лакин 
бу бянд, рясмян танынмасындан, гейрилегал вя йа «мухтар» олуб-олмамасындан 
асылы олмайараг, груплашмаларын цзвляри кими бу ъцр ъинайятлярдя тягсири оланлара 
гаршы да тятбиг едиля биляр. 

179. Биринъи маддянин Ф бюлмясинин б) параграфынын «аьыр ъинайятляря» даир 
истисна заманы зор ишлядилмясиня вя йа зоракылыг ямялляри тюрядилмясиня, бир гайда 
олараг, аидиййаты йохдур. Биринъи маддянин Ф бюлмясинин в) параграфындакы истисна 
бянди кими бу бяндин тяфсири щаггында да йухарыда сющбят ачылмышды. Йухарыда 
дейилдийи кими, бу ахырнъы бянд гейри-мцяййянлийиня эюря ещтийатла тятбиг 
олунмалыдыр. 

180. Буну да йадда сахламаг лазымдыр ки, истисна бяндляринин тябиятини вя 
тятбигинин тягибдян ещтийат едян шяхс цчцн ъидди нятиъялярини нязяря алараг щямин 
бяндляр мящдуд шякилдя тяфсир олунмалдыр. 
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ВЫ ФЯСИЛ - АИЛЯНИН ВЯЩДЯТИ ПРИНСИПИ 

181. «Аиля ъямиййятин тябии вя ясас юзяйи олуб ъямиййят вя дювлят тяряфиндян 
щимайя едилмяк щцгугуна маликдир» идейасыны бяйан едян Инсан щцгугларынын 
цмуми Бяйаннамясиня ясасланараг Инсан щцгугларына аид бейнялхалг 
сянядлярин яксяриййяти аилянин вящдятинин горунмасы щаггында мцддяалар иряли 
сцрцр. 

182. 1951-ъи ил Конвенсийасыны гябул етмиш Конфрансын Йекун актында дейилир: 

-«Щюкумятляря тювсийя едилир, гачгын аиляляринин мцдафияси цчцн зярури 
тядбирляр эюрсцнляр ки 

1) гачгын аилясинин вящдятинин горунмасы, хцсусян аиля башчысынын бу вя йа 
диэяр юлкяйя эялмяк цчцн тяляб олунан шяртляри тямин етдийи щалларда 
горунмасына ямин олунсун: 

2) йеткинлик йашына чатмамыш гачгынларын, о ъцмлядян йашлыларын мцшайят 
етдийи ушагларын вя гызларын мцдафияси, хцсусян гяййумлуг вя ювладлыьа 
эютцрмя мясяляляри иля баьлы мцдафияси тямин олунсун.»26 

183. 1951-ъи ил Конвенсийасы аилянин вящдяти принсипини «гач-гын» тярифиня дахил 
етмир. Лакин Конфрансын йекун актында ифадя олунмуш вя йухарыда эюстярилмиш 
тювсийяни щятта 1951ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун иштиракчысы 
олмайан дювлятлярин яксяриййяти йериня йетирир. 

184. Яэяр аиля башчысы тярифдя мцяййян олунмуш мейарлара уйьун эялирся, онун 
щимайясиндя олан аиля цзвляри дя аилянин вящдяти принсипиня мцвафиг сурятдя 
гачгын статусу алырлар. Лакин айдындыр ки, аиля цзвц, шяхси щцгуги вязиййяти иля бир 
арайа сыьмырса, рясмян гачгын статусу алмалыдыр. Яризячи щямчинин сыьындыьы юлкя-
нин вя йа щяр щансы диэяр юлкянин вятяндашы ола биляр вя бу юлкянин щимайясиндян 
истифадя едя биляр. Бу щалда она гачгын статусу верилмир. 

185. Аилянин вящдяти принсипинин шамил олундуьу аиля цзвляриня эялинъя, онларын 
сырасына азы яри (арвады) вя йеткинлик йашына чатмамыш ушаглары дахил етмяк лазымдыр. 
Тяърцбядя аилянин ди-эяр цзвляри, мясялян, яризячинин щимайясиндя олан йашлы 
валидейнляр адятян, онунла бирликдя йашайырларса, сийащыйа дахил едилирляр, диэяр 
тяряфдян яэяр аиля башчысы гачгын дейился, онун щимайясиндя олан аиля цзвцня щеч 
ня мане олмур ки, аиля башчысынын иштиракы олмадан юзц ясаслы сябябляр тапа билярся, 
1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи Протоколуна эюря она гачгын статусу вящдяти 
принсипи щимайядя олан адамларын зийанына йох, хейриня фяалиййят эюстярир. 

186. Аилянин вящдяти принсипи йалныз бцтцн аиля цзвляри ейни заманда гачгын олдугда 
фяалиййят эюстярмир. Бу принсип аиля цзв-ляриндян бирини вя йа бир нечясинин эетмяси 
нятиъясиндя аилянин мцвяггяти олараг бюлцндцйц щалларда да тятбиг олунур. 

187. Яэяр гачгын аилясинин вящдяти бошанма, юлцм вя саир сябябляря эюря 
позулмушса, щимайядя олан вя гачгын олмайан шяхсляр гачгын статусуну 
сахлайырлар, бу шяртля ки, статусун хитамы бяндинин онлара аидиййаты олмасын вя йа 
гачгын статусуну сахламаг цчцн онларын шяхси арзудан савайы, башга 
мцлащизяляри олмасын вя йа онлар бу статусу даща сахламаг истямясинляр. 

188. Яэяр гачгынын щимайядя олан аиля цзвцня истисна бянди шамил олунурса, 
она гачгын статусу вермякдян имтина едилмялидир. 
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ЫЫ ЩИССЯ 

ГАЧГЫН СТАТУСУНУ МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРМЯК ЦЧЦН ИСТИФАДЯ 
ОЛУНАН ЦСУЛЛАР 

А. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАРЫ 

189. Йухарыда эюстярилдийи кими, 1951-ъи ил Конвенсийасы вя 1967-ъи ил Протоколу 
бу сянядлярин мягсядляриня мцвафиг сурятдя гачгын олан шяхсляри мцяййян-
ляшдирир. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Конвенсийанын вя Протоколун 
иштиракчысы олан юлкяляря бу сянядлярин мцддяаларыны тятбиг етмяйя иъазя вермяк 
цчцн гачгын олан шяхсляр гачгын кими ейниляшдирмяк имканына малик олмалыдырлар. 
Бу ейниляшдирмя, йени гачгын статусунун мцяййян олунмасы, 1951-ъи ил Конвен-
сийасында хатырланса да (бах: маддя 9), бу сянядля тянзимлянмир. Конвенсийада 
гачгын статусуну мцяййянляшдирмяк цчцн тятбиг едилян проседурун нювц 
эюстярлимямишдир. Щяр бир иштиракчы юлкя юзцнцн конститутсийа вя инзибати 
структурларынын хцсусиййятлярини нязяря алмагла даща мцнасиб сайдыьы проседуру 
мцяййян етмяк щцгугуна маликдир. 

190. Хатырлатмаг лазымдыр ки, гачгын статусу верилмяси барядя вясатятля мцраъият 
едян шяхс, бир гайда олараг, чох чятин вязиййятдя олур. О, хариъи мцщитдя йашайыр, 
ишинин бахылмаг цчцн йад юлкянин щакимиййят органларынын сярянъамына верилмяси, 
бу ишя чох вахт юзэя дилдя бахылмасы факты онун цчцн психоложи вя ямяли ъящятдян 
бюйцк чятинликляр тюрядя биляр. Буна эюря дя онун вясатятиня бу иш цчцн хцсуси 
мцяййян олунмуш цсулларла, тяляб олунан билийя, тяърцбяйя малик, щяр бир яризя-
чинин чятинликлярини вя ещтийаъларыны баша дцшмяйя гадир ихтисаслы щейят тяряфиндян 
бахылмалыдыр. 

191. Бу мясяля 1951-ъи ил Конвенсийасында билярякдян низама салынмадыьына эюря 
1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун иштиракчысы олан юлкяляр 
тяряфиндян тятбиг едилян проседурлар чохдур. Бязи юлкялярдя гачгын статусу бу 
мягсяд цчцн хцсуси нязярдя тутулан рясми проседурларын кюмяйи иля мцяййян 
олунур. Диэяр юлкялярдя гачгын статусу верилмяси мясялясиня яънябиляря тятбиг олунан 
цмуми проседурлар мцвафиг сурятдя бахылыр. Цчцнъц юлкялярдя гачгын статусу гейри-
рясми проседурларын васитясиля, йахуд мящдуд характерли мцраъиятляр оланда, 
мясялян, эедиш цчцн мящдуд характерли мцраъиятляр оланда, мясялян, эедиш цчцн 
иъазя яризяси иля мцраъият едиляндя спесифик проседурларла мцяййянляшдирилир. 

192. Бу вязиййяти вя 1951-ъи ли Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколуну 
имзаланмыш юлкялярин бу ъцр проседурлары юзляринин мцяййян етмяси ещтималынын аз 
олмасыны нязяря алараг Гачгынлар цзря Али Коммисарлыьынын Иъра Комитяси 1977ъи ил 
октйабрында юзцнцн 28-ъи сессийасында бу проседурларын мцяййян минимум 
тялябляря уйьунлашдырылмасы тяклифини иряли сцрмцшдцр. Гачгын статусу верилмяси барядя 
мцраъият едянин вязиййятини йухарыда тясвир едилмиш хцсусиййятлярини нязяря алан вя 
онун цчцн бязи тяминатлар йарадан бу ъцр минимум тялябляр ашьыдакылардыр: 

1) Яризячинин сярщяддя вя йа иштиракчы юлкянин яразисиндя мцраъият етдийи 
сялащиййятли мямур (мясялян, иммиграсийа вя йа сярщяд хидмятинин гуллугчусу) 
мцвафиг бейнляхалг сянядлярин тятбигинин тяляб едян вязиййятляри тящлил етмяк 
цчцн дягиг тялиматлара малик олмалыдыр. О, юлкядян чыхармамаг принсипи иля 
щярякят етмяли вя бу вясатятляри йухары инстансийалара эюндярилмялидир. 

2) Яризячи тятбиг едиляъяк проседур щаггында зярури изащат алмалыдыр. 
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3) Йахшы тяшкил олунмуш, мцмкцнся, ващид мяркязи хидмят гачгын статусу 
верилмяси барядя вясатятляря бахмаг вя биринъи инстансийада гярар гябул 
етмяк цчцн хцсуси сялащиййятляря малик олмалыдыр. 

4) Яризячи юз ящвалатыны щакимиййят органларына изащ етмяк цчцн бцтцн 
зярури хидмятлярдян, о ъцмлядян сяриштяли тяръцмянин хидмятляриндян 
истифадя етмяк имканына малик олмалыдыр. Ейни заманда о, Гачгынлар цзря Али 
Комиссарлыьынын нцмайяндясиня мцраъият етмяк имканына (бу барядя она 
лазымынъа мялумат верилмялидир), малик олмалыдыр. 

5) Яэяр яризячи гачгын кими танынмышдырса, она бу барядя мялумат 
верилмяли вя гачгын статусу верилдийини тясдиг едян сяняд тягдим олунмалыдыр. 

6) Яэяр яризячи гачгын кими танынмышдырса, она кифайят гядяр вахт верилмя-
лидир ки, гябул едилмиш гярара йенидян бахылмасы цчцн системдян асылы олараг 
щямин органлара вя йа диэяр инзибати вя йа щцгуг органларына вясатят 
тягдим едя билсин. 

7) Яризячи йухарыда, 3-ъц бянддя эюстярилян сялащиййятли органларын онун 
вясатятиня даир гяти гярар гябул етмяси анынадяк юлкядя галмаг щцгугуна 
малик олмалыдыр, бу шяртля ки, щямин органлар онун вясатятляринин гануна 
зидд олдуьуну мцяййянляшдирилмиш олмасынлар. О, щямичинин апеллйасийа иля 
мцраъият етдикдян сонра али инзибати инстансийанын вя йа апеллйасийа мящкя-
мясинин онун иши иля баьлы гярар гябул етмяси анынадяк юлкядя галмаг 
имканына малик олмалыдыр.27 

193. Гачгынларын ишляри цзря Али Комиссарлыьын Иъра Комитяси цмидвар олдуьуну 
билдирмишляр ки, 1951-ъи ли Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун иштиракчысы 
олан бцтцн юлкяляр, яэяр щяля буну етмямишлярся, ян йахын вахтда бу нюв 
проседурларын мцяййянляшдирилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюряъяк вя БМТГАК-
ин бу проседураларда мцвафиг формада ишитракыны хейирхащлыгла гябул едяъякляр. 

194. Сыьынаъаг верилмяси вя юлкя яразисиня бурахылма мясяляляри иля сых баьлы 
олан гачгынларын бейнялхалг щимайяси цзря функсийалары чярчивясиндя 
марагландырыр. Бязи юлкялярдя БМТГАК гачгынларын статусуну мцяййянляшдирилян 
мцхтялиф проседураларда иштирак едир. Бу иштирак 1951-ъи ил Конвенсийанын 35-ъи 
маддясиня вя 1967-ъи ил Протоколунун 2-ъи маддясиня (иштиракчы юлкялярин ГАК-иля 
ямякдашлыьыны нязярдя тутан) ясасланыр. 

Б. ФАКТЛАРЫН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 

1) Принсипляр вя методлар 

195. Щяр бир айрыъа щалда бцтцн лазыми фактлар яризячи тяряфиндян тягдим олунмалыдыр: 
сонра гачгынларын статусунун мцяййянляшдирилмяси проседурун щяйата кечирмяк 
сялащиййятинин верилмиш шяхс (имтащанчы) яризячинин бцтцн дялилляринин вя яризясини 
етибарлыьыны гиймятляндирмялидир. 

196. Дялилляр тапылмасынын яризячинин юз ихтийарына верилмяси цмуми щцгуг прин-
сипидир. Лакин чох вахт еля олур ки, яризячи юз яризясини сянядля вя диэяр сцбутларла 
ясасландыра билмир вя яризячинин юз яризясинин тясдиги цчцн сцбутлар тягдим етмяси 
гайдадан даща чох мцстясна щал тяшкил едир. Яксяр щалларда тягибляря мяруз 
галан шяхс юлкяйя аьыр вязиййятдя, чох вахт щятта шяхси сянядляри олмадан эялир. 
Бунунла бирликдя, дялил тапмаьын яризячинин юз ихитйарына бурахылдыьына бахмайараг 
мцвафиг фактлары мцяййянляшдирмяк вя юйрянмяк мясяляси мцвяккилля бир йердя 
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щялл олунур. Бязи щалларда мцвяккил вясатяти тясдиг едян лазыми сцбутларын щамысыны 
топламаг цчцн сярянъамында олан бцтцн васитяляря ял атмалы олур. Бунунла беля, 
щятта бу мцстягил ахтарышын юзц дя щеч дя щямишя уьурла нятиъялянмир вя еля 
вясатятляр олур ки, онлар цчцн мцнасиб дяилилляр тапмаг мцмкцн олмур. Беля 
щалларда яэяр яризячинин сюйлядикляри щягигятя охшайырса, шцбщяляри кянара атмаг 
олар, бир шяртля ки, бунун яксини эюстярян санбаллы сцбутлар олмасын. 

197. Беляликля, гачгын статусу барядя мцраъият едянин дцшдцйц вязиййятин мцряк-
кяблийини нязяря алараг, сцбут тягдим етмяк тяляби щяддиндян артыг щярфи шякилдя баша 
дцшцлмямялидир. Ейни заманда бу эцзяшт о дяряъядя олмамалыдыр ки, яризячинин шярщ 
етдийи цмуми фактлара уйьун эялмяйян бяйанатлар щягигят кими гябул олунсун. 

198. Яввялки тяърцбясиня эюря юз юлкясинин щакимиййят органларына да етибар 
етмяйя биляр. О, сярбяст данышмагдан вя юз вязиййятини щяртяряфли шярщ етмякдян 
чякиня биляр. 

199. Яризячинин вязиййятини айдынлашдырмагдан ютрц адятян бир сющбят кифайят 
едирся, мцвяккилин йаранмыш зиддиййятляри вя гейри-ардыъыл мягамлары айдынлашдыр-
масы, щяр щансы йалан ифадяляри вя йа мцщцм фактларын эизлядилмясини ашкара чыхар-
масы цчцн бир эюрцш дя лазым эяля биляр. Дягиг олмайан бяйанатлар юзлцйцндя 
гачгын статусу вермякдян имтина цчцн сябяб ола билмяз вя мцвяккил бу 
вясатятляри щямин ишин мцхтялиф щаллары бахымындан гиймятляндирмяйя борълудур. 

200. Фактлары мцяййянляшдирмяйин мцхтялиф методларынын дярин тящлили бу тялиматын 
чярчивясиндян кянара чыхыр. Бунунла йанашы гейд етмяк олар ки, чох вахт лазыми 
мялуматлар илк нювбядя яризячинин долдурдуьу стандарт анкет ясасында ялдя олунур. 
Принсип етибариля бу ясас мялуматлар гярар гябул етмяк цчцн кифайят дейилдир вя 
яризячи иля даща бир вя йа бир нечя дяфя сющбят етмяк лазымдыр. Мцвяккил яризячинин 
етибарыны газанмалыдыр ки, о, юз ишини дягиг вя там шярщ етсин, юз фикир вя щисслярини айдын 
ифадя едя билсин. Етибар шяраити йаратмаг цчцн яризячинин хащишинин мяхфи нязярдян 
кечирилмяси вя бу барядя она мялумат верилмяси чох ваъибдир. 

201. Чох вахт ишин бцтцн тяфсилаты айдынлашдырыладяк фактларын мцяййянляшдирилмяси 
просеси йарымчыг галыр. Бязи щалларда онларын контекстиндян кянарда бахылмасы 
щямин вязиййятин гиймятляндирилмясиндя сящвя эятириб чыхара биляр. Бу щалда 
яризячинин кечмиш тяърцбясинин цмуми йекунуну нязяря алмаг лазымдыр. 
Юзлцйцндя щеч бир факт хцсуси диггятя лайиг олмаса да, щяр щансы ящямиййятсиз 
щадися сябр касасыны дашдыран сон дамла ола биляр. Щятта щеч бир щадисяни 
щялледиъи саймаг олмаса да, яризячи цмумиликдя нязяр салынан щаллара эюря ясаслы 
ещтийат щисси кечиря биляр.  

202. Мцвяккил ишин щаллары щаггында эялдийи гянаятин вя яризячинин онда ойатдыьы 
шяхси тяяссуратын инсанлар цчцн щяйати ящямиййятя малик гярар гябул едилмясиня 
эятириб чыхара биляъяйини нязяря алараг ядалят вя щяссаслыг рущунда щягиги 
мейарлардан истифадя етмялидир. Юзлцйцндя айдындыр ки, мцвяккил шяхси мцлащизялярини 
рящбяр тутмамалы, мясялян, яризячинин «лайиг олмадыьы» фикриня дцшмямялидир. 

2) Шцбщянин цстцнлцйц 

203. Ола билсин ки, юз ишинин фактларыны дягиг шярщ етмяк цчцн яризячинин сямими 
сурятдя эюстярдийи бцтцн сяйляриня бахмайараг, онун бязи бяйанатлары тясдиг 
олунмасын. Йухарыда эюстярилдийи кими, гачгын цчцн юз ишинин бцтцн цнсцрлярини 
«сцбут етмяк» чятиндир вя бу, мцтляг тяляб олса иди, гачгынларын яксяриййяти щеч 
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вахт гачгын кими танынмазды. Буна эюря дя чох вахт шцбщяни яризячинин хейриня 
щялл етмяк лазым эялир. 

204. Бунунла беля, шцбщя о заман яризячинин хейриня щялл едилмялидир ки, 
мцвяккил яризячинин дцзэцн данышдыьына там ямин олсун. Яризячинин мялуматлары 
ардыъыл вя щягигятя уйьун олмалы, мялум фактлара зидд эялмямялидир. 

3) Хцлася 

205. Фактларын тясдиги вя гиймятляндирилмяси просеси гысаъа ашаьыдакы шякилдя 
ифадя олуна биляр: 

а) Яризячи: 

1) Щягигяти сюйлямяли вя фактларын тясдиг олунмасында мцвяккиля кюмяк 
етмялидир. 

2) Юз дялилляринин тясдиги цчцн сярянъамында олан бцтцн сцбутлары тягдим 
етмяйя ъящд эюстярмяли вя сцбутларын олмамасыны гянаятбяхш шякилдя изащ 
етмялидир. Яэяр лазым олса, ялавя сцбутлар эятирмяйя чалышмалыдыр. 

3)Юзцня вя кечмишиня аид щяр щансы мялуматы бцтцн зярури тяфсилаты иля 
тягдим етмялидир ки, мцвяккил фактлары мцяййянляшдирмяйя башлайа билсин. О, 
гачгын статусу верилмяси щаггында вясатятин тясдиги цчцн эятирдийи бцтцн 
сябябляря аьлабатан изащат вермяли вя бцтцн суаллара ъаваб вермялидир. 

б) Мцвяккил (имтащанчы): 

1) Яризячинин юз вязиййятини сярянъамында олан бцтцн сцбутларла там вя 
дягиг изащ етмясиня наил олмалыдыр. 

2) Яризячинин доьручулуьуну дяйярляндирмяли вя тягдим олунмуш сцбутлары 
(яэяр лазым олса яризячийя шцбщя цстцнлцйц верилмялидир.) 

3) Яризячидя гачгын кейфиййятляринин олуб-олмамасы щаггында дцзэцн 
гянаятя эялмяк цчцн бу цнсцрляри 1951-ъи ил Конвенсийасынын мцвафиг 
цнсцрляри иля тутушдурмалыдыр. 

Г. ФАКТЛАРЫН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ХЦСУСИЛЯ ЧЯТИН 
ОЛДУЬУ ЩАЛЛАР 

1) Психи позунтулардан язиййят чякян шяхсляр 

206. Йухарыдакы изащатдан эюрцнцр ки, гачгынын статусуну мцяййянляшдирмяк 
цчцн субйектив цнсцр олан ещтийатын вя обйектив цнсцр олан бу ещтийатын 
ясаслыьынын реаллыьыны мцяййян етмяк лазымдыр. 

207. Чох вахт мцвяккил ягли вя йа емосианал позунтулардан язиййят чякян 
инсанларла растлашыр ки, бу да иши нормал юйрянмяйя мане олур. Лакин психи позун-
тусу олан шяхсин гачгын ола билмясини нязяря алараг, онун вясатятини рядд етмяк 
олмаз, лакин бурада диэяр юйрянмя методлары тяляб едилир. 

208. Бу ъцр щалларда мцвяккил имкан дахилиндя щякимин ряйини алмалыдыр. Тибби 
ряйдя психи позунтунун тябияти вя дяряъяси щаггында мялумат эюстярилмяли вя 
яризячинин юз вязиййятини нормал ифадя етмяк габилиййяти бахымындан онун щалына 
гиймят верилмялидир. мцвяккилин юйрянмяни давам етдирмяк цчцн истифадя едяъяйи 
метод тибби ряйдян асылы олаъагдыр. 
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209. Бу метод яризячинин дцчар олдуьу хястялийин дяряъясиня уйьун эялмялидир 
вя бурада дягиг гайдалар мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейилдир. Бундан ялавя, 
яризячинин «ещтийатынын» тябиятин вя дяряъясини дя нязяря алмаг лазымдыр, чцнки 
чох вахт кяскин тягибляря мяруз галан адамларда ягли габилиййятин мцяййян 
позунтусу мцшащидя олунур. Яэяр яризячинин ифадя етдийи ещтийат щиссинин эцман 
ки, чякдийи язиййятлярдян доьмадыьы вя йа бу щиссин шиширдилмяси тяясцраты йаранар-
са, онда гярара эялмяк цчцн яризячинин сюйлядикляриндян даща чох обйектив 
щаллара ящямиййят вермяк лазымдыр. 

210. Щяр бир щалда яризячи цчцн адятян язиййятли олан сцбутлар йцкцнц 
йцнэцлляшдирмяк вя яризячинин тягдим етмядийи мялуматы топламаг цчцн диэяр 
мянбяляр, мясялян, онун достларына, гощумларына вя ону йахшы таныйан башга 
шяхсляря, яэяр варса, гяййумуна мцраъият етмяк лазымдыр. Онун ящатясини 
юйрянмякля дя мцяййян мялумат топламаг вя нятиъяляр чыхармаг олар. Яэяр, 
мясялян, яризячи гачгынлар групуна мянсубдурса вя онларла бир йердядирся, беля 
ещтимал етмяк олар ки, онларын агибятини бюлцшдцрцр вя онун вязиййяти гачгынларын 
вязиййятиня бярабяр тутула биляр. 

211. Бу о демякдир ки, онун вясатятини юйряняркян ещтийатщиссини субйектив 
цнсцрц гиймятляндирмя цчцн аз етибар доьуран амил ола биляр вя она адятян 
олдуьу кими, гейд-шяртсиз ящямиййят вермяк олмаз. Бялкя дя обйектив вязиййятдя 
даща бюйцк ящямиййят вермяк лазымдыр. 

212. Йухарыда дейилянлярдян беля чыхыр ки, психи позунтудан язиййят чякян шяхс 
цчцн гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси, бир гайда олараг, ади щалларда 
олдуьундан даща дярин тядгигат апармаьы, онун кечмишинин бцтцн ъящятлярини 
даща диггятля юйрянмяйи тяляб едир. Бундан ютрц мялумат алынмасынын бцтцн 
мцмкцн кянар мянбяляря мцраъият етмяк лазым эяляъякдир. 

2) Йеткинлик йашына чатмамыш мцшайиятсиз шяхсляр 

213. 1951-ъи Конвенсийасында йеткинлик йашына чатмамыш гачгынларын статусуна аид 
хцсуси мцддяалар йохдур. Гачгын тярифи йашындан асылы олмайараг бцтцн шяхсляр цчцн 
ейнидир. Йеткинлик йашына чатмамыш шяхсин гачгын статусунун мцяййян олунмасындан 
сющбятя эедяндя онун тягибиндян ещтийатынын ясаслыьынын мцяййянляшдирилмяси 
зяруриййяти иля баьлы чятинликляр гаршыйа чыха биляр. Яэяр йеткинлик йашына чатмамыш 
шяхсин гачгын статусунун мцяййян олунмасындан сющбят эедяндя онун тягибдян 
ещтийатынын ясаслылыьынын мцяййянляшдирилмяси зяруриййяти иля баьлы чятинликляр гаршыйа 
чыха биляр. Яэяр йеткинлик йашына чатмамыш шяхси ондан ютрц мясулиййят дашыйан 
валидейнляриндян бири (вя йа щяр икиси) вя йа аилянин диэяр цзвц мцшайят едирся вя яэяр 
бу шяхс гачгын статусу истяйирся, йеткинлик йашына чатмамыш шяхсин вязиййяти аилянин 
вящдяти принсипи ясасында тянзимлянир. 

214. Йеткинлик йашына чатмамыш мцшайятсиз шяхсин гачгын статусу алмаг цчцн 
бцтцн зярури шяртляря уйьун эялиб-эялмядийи мясяляси илк нювбядя онун ягли инкишафынын 
вя йеткинлийинин дяряъясиня эюря айдынлашдырылмалдыр. Яэяр сющбят ушагдан эедирся, 
ушаг психолоэийасындан йахшы баш чыхаран експертлярин кюмяйиня мцраъият етмяк 
лазымдыр. Йери эялмишкян там щцгуг габилиййятли олмайан йашлы адам кими ушаг цчцн 
дя гяййум тяйин едилмялидир. Гяййумун ясас вязифяси йеткинлик йашына чатмамыш 
шяхсин валидейнляри вя ганунла тяйин олунмуш гяййуму йохдурса, онун менафелярини 
горумаг щакимиййят органларынын ющдясиня гойулур. 

215. Яэяр йеткинлик йашына чатмамыш шяхс ушаг дейил, йенийетмядирся, онун гачгын 
статусуну мцяййянляшдирмяк цчцн йашлылар барясиндя олдуьу кими щярякят етмяк 
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даща асан олар, щярчянд бу да щямин шяхсин щягиги йеткинлик сявиййясиндян асылыдыр. 
Яэяр яксини сцбут едян щал йохдурса, беля эцман етмяк олар ки, 16 вя даща чох 
йашлы шяхс тягибдян ясаслы ещтийат щисси кечирмяк цчцн кифайят гядяр йеткиндир. 
Щямчинин эцман етмяк олар ки, йеткинлик йашына чатмамыш 16 йашынадяк шяхсляр 
кифайят гядяр йеткин дейилдир. Онлар ещтийат щисси кечиря вя юз ирадялярини ифадя едя 
билярляр, лакин буну йашлыларда олдуьу кими тяфсир едилмяси ваъиб дейилдир. 

216. Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада сющбят йалныз цмуми мцддяалардан эедир 
вя йеткинлик йашына чатмайанын ягли йеткинлийи шяхси, аиляви вя мядяни амилляр 
нязяря алынмагла гиймятляндирмялидир. 

217. Яэяр йеткинлик йашына чатмамыш шяхс онун ещтийат щиссини йашлыларда олдуьу 
кими мцяййянляшдирилмяси цчцн кифайят едян йеткинлик сявиййясиня чатмамышдырса, 
ола билсин ки, бязи обйектив амилляря даща бюйцк ящямиййят вермяк лазымдыр. 
Белялилкля, яэяр йеткинлик йашына мцшайятсиз шяхс гачгынлар групундадырса, 
шяраитдян асылы олараг онун да гагчгын олмасы нятиъясиня эялмяк олар. 

218. Валидейнлярин вя диэяр аиля цзвляринин дя вязиййятини, хцсусян йетикинлик йашына 
чатмамыш шяхсин мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядяки вязиййятини нязяря алмаг 
лазымдыр. Яэяр беля бир фикир йаранырса ки, валидейнляр ушаьы тягиб едилмясиндян ясаслы 
ещтийат етдикляриня эюря онун мяншяъя мянсуб олдуьу юлкядян кянарда галмасыны 
арзулайырлар, онда ещтимал етмяк олар ки, ушаг юзц дя бу ъцр ещтийат щисси кечирир. 

219. Яэяр валидейнлярин ирадяси айдынлашдырыла билмирся, О шцбщя доьурарса вя йа 
ушаьын фикри иля зиддиййят тяшкил едирся, онда експертлярин кюмяйи иля мцвяккил ону 
шцбщя цстцнлцйцнц яризячинин хейриня даща эениш тяфсир етмяк фикриня эятириб 
чыхара биляъяк бцтцн мялум щаллары нязяря алмагла йеткинлик йашына чатмамыш 
шяхсин ещтийат щиссинин ясаслылыьы щаггында гярар гябул етмялидир. 

НЯТИЪЯ 

220. Бу Тялиматында БМТГАК-ин тяърцбясиня уйьун олараг гачгынларын статусуна 
даир 1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 1967-ъи ил Протоколунун мягсядляриня мцвафиг 
сурятдя гачгынларын статусуну мцяййянляшдирмяк цчцн файдалы олмуш бязи 
эюстяришляри ифадя етмяйя ъящд эюстярилмишдир. Бу заман щямин сянядлярдя 
эюстярилмиш «гачгын» терминин тярифляриня вя онларын тяфсири мясяляляриня хцсуси диггят 
йетирилмишдир. Ейни заманда бу тярифлярин конкрет щаллара тятбигини эюстярмяк вя гачгын 
статусунун мцяййянляшдирилмяси проблеми иля баьлы мейдана чыхан мцхтялиф проседур 
мясяляляриня диггяти ъялб етмяк вязифяси гаршыйа гойулмушдур. 

221. БМТГАК бу ъцр Тялиматын чатышмамазлыгларыны баша дцшцр, чцнки шяхсин 
она гачгын статусу верилмясини хащиш едя билдийи бцтцн вязиййятляри яввялъядян 
нязярдя тутмаг мцмкцн дейилдир. Беля вязиййятляр чохдур вя онлар щяр бир 
яризячинин шяхси хцсусиййятляриндя вя мяншяъя мянсуб олдуьу юлкялярдя мювъуд 
олан гайдалардакы чох бюйцк фяргляри цзя чыхарыр. 

222. Тялиматда верилян изащлар эюстярир ки, гачгын статусунун мцяййянляшдирилмяси 
садя рясмиййят вя автоматик просес дейилдир. Яксиня, бу просес хцсуси биликляр, тящсил 
вя тяърцбя, хцсусян яризячинин вязиййятинин хцсусиййятлярини вя тящлцкя алтына гойулан 
инсани амиллярин баша дцшцлмясини тяляб едир. 

223. Бу гейд-шяртляри нязяря алмагла биз цмидварыг ки, бу Тялимат юзцнцн 
эцндялик вязифяляри чярчивясиндя гачгын статусуну мцяййянляшдирмяк проблеми иля 
мяшьул олан шяхсляр цчцн файдалы олаъагдыр. 
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ЯЛАВЯЛЯР 

Ы ЯЛАВЯ 

ГАЧГЫНЛАРЫН ВЯ АПАТРИДЛЯРИН СТАТУСУ МЯСЯЛЯСИНЯ ДАИР 
БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫ ТЯРЯФИНДЯН ЧАЬЫРЫЛМЫШ 
СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ НЦМАЙЯНДЯЛЯР КОНФРАНСЫНЫН ЙЕКУН 
АКТЫНДАН ЧЫХАРЫШЛАР* 
 

ЫВ 

Конфранс йекдилликля ашаьыдакы тювсийяляри гябул етмишдир: 

А 

«Конфранс, гачгынларын щярякятини, о ъцмлядян кючцрцлмясини йцнэцлляшдирмяк 
мягсяди иля йол сянядляринин верилмясинин вя танымасынын зярури олдуьуну нязяря 
алараг, 1946-ъы ил октйабрын 15-дя Лондонда имзаланмыш гачгынлара йол сянядляри 
верилмяси щаггында Щюкумятлярарасы сазишин тяряфляри олан щюкумятляря, йахуд 
эюстярилян сазишя уйьун верилмиш йол сянядлярини таныйан щюкумятляря тякидля тяклиф 
едир ки, ня гядяр ки, гачгынларын статусу щаггында Конвенсийасынын 28ъи маддясин-
дя нязярдя тутулмуш ющдяликляри эютцрмямишляр, бундан сонра да бу ъцр сянядляри 
версинляр вя йа танысынлар вя эюстярилян Конвенсийанын 1-ъи маддясиндя ифадя 
олунмуш тярифя уйьун эялян гачгынлара бу ъцр сянядляр версинляр вя йа щямин 
шяхсляря бу гайдада верилмиш йол сянядлярини танысынлар.» 

Б 

«Конфранс, тябии вя ясас иътимаи юзяк олан аилянин вящдятинин горунмасынын гачгынын 
мцщцм щцгугу олдуьуну вя бу вящдятин даим тящлцкяйя мяруз галдыьыны нязяря 
алараг вя Тябяясизлик вя онунла баьлы мясяляляр цзря хцсуси комитянин рясми 
изащатына эюря (Е/1618, сящ.50), гачгына верилмиш щцгугларын онун аиля цзвляриня 
дя шамил олунмасыны мямнуниййятля гейд едяряк, щюкумятляря тювсийя едир ки, 
гачгын аиляляринин мцдафияси цчцн тядбирляр эюрсцнляр ки: 

1) гачгын аилясинин вящдятинин горунмасы, хцсусян аиля башчысынын бу вя йа 
диэяр юлкяйя эялмяк цчцн тяляб олунан шяртляри тямин етдийи щалларда горунмасы 
тямин олунсун: 

2) йеткинлик йашына чатмамыш гачгынларын, о ъцмлядян йашлыларын мцшайят етмя-
дийи ушагларын вя гызларын мцдафияси, хцсусян гяййумлуг вя ювладлыьа эютцрмя 
мясяляляри иля баьлы мцдафияси тямин олунсун» 

В 

 «Конфранс, мяняви, щцгуги вя мадди ъящятдян гачгынларын мцвафиг сосиал 
щимайя органларынын кюмяйиня, о ъцмлядян гейри-щюкумят тяшкилатларынын 
кюмяйиня мющтаъ олдугларыны нязяря алараг, щюкумятляря вя щюкумятлярарасы 
идаряляря тювсийя едир ки, лазымынъа ихтисаслашмыш тяшкилатларын сяйлярини 
асанлашдырсынлар, щявясляндирсинляр вя дястяклясинляр» 
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Г 

«Конфранс, бир чох шяхслярин щяля дя тягибляр цзцндян мяншяъя мянсуб олдуьу 
юлкяни тярк етмясини вя юзляринин хцсуси вязиййятиня эюря хцсуси щимайяйя 
щцгугу олмасыны нязяря алараг, щюкумятляря тювсийя едир ки, гачгынлара сыьынаъаг 
тапмаг вя йенидян мяскунлашмаг имканы йаратмаг цчцн онлары бундан сонра 
да, юз яразиляриня гябул етсинляр вя ясл бейнялхалг ямякдашлыг рущунда ялбир 
фяалиййят эюстярсинляр» 

Д 

«Конфранс, цмидвар олдуьуну билдирир ки, гачгынларын статусу щаггында Конвенсийа 
мцгавилянин юзцнцн чярчивяляриндян кянара чыхан нцмуня олаъаг вя бцтцн 
дювлятляр ону рящбяр тутаъаг, гачгын кими яразиляриндя олан вя Конвенсийанын 
мцддяаларына уйьун эялмяйян шяхсляр цчцн имкан дахилиндя бу Конвенсийада 
нязярдя тутулмуш режим йарадаъаглар» 

* «БМТ-нин сянядляри» серийасы, 189-ъу ъилд, сящ 37 
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ЫЫ ЯЛАВЯ 

ГАЧГЫНЛАРЫН СТАТУСУ ЩАГГЫНДА КОНВЕНСИЙА* 

ПРЕАМБУЛА 

Йцксяк разылыьа эялян тяряфляр, 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Низамнамясинин вя Баш Мяълис тяряфиндян 1948-ъи ил 
декабрын 10-да гябул олунмуш Инсан щцгугларынын цмуми бяйаннамясинин «бцтцн 
инсанлар щеч бир айры-сечкилийя йол верилмядян ясас щцгуг вя азадлыглардан истифадя 
етмялидирляр» принсипини мцяййян етдийини нязяря алараг, 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дяфялярля гачгынларын талейиня дярин мараг эюстяр-
дийини вя онларын щямин ясас щцгуг вя азадлыглардан даща эениш шякилдя истифадясини 
тямин етмяк цчцн сяйляр эюстярдийини нязяря алараг, 

Гачгынларын статусуна даир яввялляр баьланмыш мцгавиляляря йенидян бахылмасынын вя 
онларын бирляшдирилмясинин, бу мцгавилялярин тятбиг сащясинин эенишляндирилмясинин вя 
йени мцгавиля баьламагла онларын мцдафиясинин эцъляндирилмясинин лазымлы олдуьуну 
нязяря алараг, 

Сыьынаъаг щцгугу верилмясинин бязи юлкялярин цзяриня щяддиндян артыг аьыр йцк 
гойа биляъяйини вя бейнялхалг мигйасы вя характери Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 
тяряфиндян тясдиг едилмиш проблемлярин бейнялхалг ямякдашлыг олмадан щяллинин 
гейри-мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, 

Бцтцн дювлятлярин гачгын проблеминин сосиал вя щуманитар характерини тясдиг 
едяряк бу проблемля баьлы дювлятляр арасында ихтилафларын гаршысыны алмаг цчцн 
бцтцн тядбирляри эюрмясини арзулайараг, 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын гачгынларын ишляри цзря Али комиссарына гачгынларын 
мцдафиясиня даир бейнялхалг конвенсийаларын йериня йетирилмясини мцшащидя 
етмяйин тапшырылдыьыны гейд едяряк вя бу проблемин щялли цчцн эюрцлян тядбирлярин 
координасийасынын сямярялилйинин дювлятлярин Али комиссарла ямякдашлыьындан асылы 
олдуьуну етираф едяряк, ашаьыдакы сазиши баьламышлар: 

Ы ФЯСИЛ - ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

Маддя 1. «Гачгын» анлайышынын тярифи 

А. Бу Конвенсийада «гачгын» дедикдя еля бир шяхс нязярдя тутулур ки, о: 

1) 1926-ъи ил 12 май вя 1928-ъи ил 30 ийун сазишлярин , 1933ъц ил 28 октйабр вя 
1938-ъи ил 10 феврал конвенсийаларына, 1939ъу ил 14 сентйабр Протоколуна вя йа 
Бейнялхалг гачгынлар тяшкилатынын низамнамясиня эюря гачгын сайылмышдыр: 

Бейнляхалг Гачгынлар Тяшкилатынын юз фяалиййяти дюврцндя гачгын сайылмаг 
щцгугундан имтина щаггында чыхардыьы гярарлар бу бюлмянин 2-ъи бяндиндя 
мцяййянляшдирилмиш шяртляря уйьун эялян шяхсляря гачгын статусу верилмясиня 
мане олмур: 

                                            
* «БМТ-нин мцгавиляляри» серийасы, 189-ъу ъилд, сящ 137 
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2) 1951-ъи ил йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя вя ирги, дини яламят, 
вятяндашлыг, мцяййян сосиал група мянсубиййят вя йа сийаси ягидя цзцндян 
тягиб гурбаны олмаг барясиндя там ясаслы ещтийатлара эюря вятяндашы олдуьу 
юлкядян кянарда галыр вя щямин юлкянин щимайясиндян истифадя едя билмир вя йа 
бу ъцр ещтийатлар цзцндян истифадя етмяк истямир: вя йа мцяййян вятяндашлыьы 
олмадан вя щямин щадисяляр нятиъясиндя яввял адятян йашадыьы юлкядян кянарда 
галараг бу ъцр ещтийатлар цзцндян орайа гайыда билмир. 

Яэяр щяр щансы шяхс бир нечя юлкянин вятяндашыдырса, «вятяндашы олдуьу юлкя» 
ифадяси онун вятяндашы олдуьу юлкялярин щяр бирини билдирир вя яэяр беля шяхс там 
ясаслы ещтийатлардан иряли эялян щеч бир щягиги сябяб олмадан вятяндашы олдуьу 
юлкялярдян биринин щимайясиня мцраъият етмирся, вятяндашы олдуьу юлкянин 
щимайясиндян мящрум сайылмыр. 

Б. 1) Бу Конвенсийанын 1-ъи маддясинин А бюлмясиндяки «1951-ъи ил йанварын 1-
дяк баш вермиш щадисяляр» сюзляри йа 

а) «1951-ъи ил йанварын 1-дяк Авропада баш вемиш щадисяляр» вя йа 

б) «1951-ъи йанварын 1-дяк Авропада вя йа башга йерлярдя баш вермиш 
щадисяляр» демякдир: Разылыьа эялян щяр дювлят имзаланма, ратификасийа вя йа 
гошулма анында бу Конвенсийа ясасында эютцрдцйц ющдяликляр барясиндя 
эюстярилян мяналарындан щансына тяряфдар олдуьуну билдиряъякдир. 

2) Алтернатив (а) мянасыны гябул етмиш щяр щансы разылыьа эялян дювлят истянлиян 
вахт Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш эюндярмякля алтернатив 
(б) мянасыны гябул едяряк юз ющдяликляринин даирясини эенишляндиря биляр. 

Б. Бу Конвенсийанын А бюлмясиня уйьун эялян шяхся бу Конвенсийанын 
мцддяалары ашаьыдакы щалларда даща шамил едилмир: 

1) о, вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян йенидян ону кюнцллц истифадя 
етдикдя: вя йа 

2) юз вятяндашлыьындан мящрум олуб йенидян ону кюнцллц ялдя етдикдя: вя йа 

3) йени вятяндашлыг ялдя етдикдя вя йени вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян 
истифадя етдикдя: вя йа 

4) тягибдян ещтийат етдийиня эюря тярк етдийи вя йа щцдудларындан кянарда галдыьы 
юлкядя йенидян кюнцллц мяскунлашдыгда: вя йа 

5) Гачгын кими танынмасына ясас вермиш щаллар артыг мювъуд олмадыьына эюря 
вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян даща имтина едя билмядикдя: 

Яэяр бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндиня уйьун эялян гачгынлар вятяндашы 
олдуглары юлкянин щимайясиндян имтина етмяк цчцн яввялки тягиблярдян иряли эялян 
кифайят гядяр ясас эятиря билирлярся, бу бяндин мцддяалары онлара тятбиг олунмур: 

6) Мцяййян вятяндашлыьы олмайан шяхс кими яввялки ади йашайыш йери олан юлкяйя 
гайыда билидкдя, чцнки гачгын кими йашайыш йери олан юлкяйя гайыда билдикдя, чцнки 
гачгын кими танынмасына ясас вермиш щаллар даща мювъуд дейилдир: 

Яэяр бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндинин тярифиня уйьун эялян гачгынлар 
яввялки ади йашайыш йери олан юлкяйя гайытмагдан имтина етмяк цчцн яввялки ади 
йашайыш йери олан юлкяйя гайытмагдан имтина етмяк цчцн яввялки тягиблярдян иряли 
эялян кифайят гядяр ясас эятиря билирлярся, бу бяндин мцддялары онлара тятбиг 
олунмур. 
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Г. Бу Конвенсийанын мцддяаллары щазырда Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Гачгынлар Цзря Али Комиссарындан башга, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын диэяр 
органларынын вя йа идаряляринин щимайясиндян вя йа йардымындан истифадя едян 
шяхсляря шамил олунмур. 

Яэяр бу шяхслярин вязиййяти Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси тяряфиндян 
гябул едилмиш гярарлара уйьун олараг гяти низамланана гядяр онлара эюстярилян 
щимайя вя йа йардым щяр щансы сябябдян кясилмишдирся, бу шяхсляр автоматик 
олараг бу Конвенсийадан иряли эялян щцгуглары ялдя едирляр. 

Д. Бу Конвенсийанын мцддяалары о шяхсляря шамил едилмир ки, онларын йашадыглары 
юлкянин сялащиййятли щакимиййят органлары бу юлкянин вятяндашлыьы иля баьлы щцгуг 
вя вязифялярин щямин шяхсляря шамил олундуьуну тясдиг едирляр. 

Е. Бу Конвенсийанын мцддяалары о шяхсляря шамил едилмир ки, онларын барясиндя 
ашаьыдакылары ещтимал етмяк цчцн ъидди ясаслар вардыр 

а) сцлщя гаршы ъинайятляр, щярби ъинайятляр вя йа инсанлыьа гаршы ъинайятляр 
барясиндя тядбирляр эюрмяк мягсядиля тяртиб олунмуш бейнялхалг актларда щямин 
ъинайятляря верилмиш тярифя уйьун олараг бу ъцр ъинайятляр тюрятмишляр 

Б) онлара сыьынаъаг вермиш юлкядян кянарда вя гачгын кими бу юлкяйя 
бурахылмаздан яввял гейри-сийаси характерли аьыр ъинайят тюрятмишляр 

В) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня зидд ямялляр тюрят-
мишляр. 

Маддя 2. Цмуми ющдяликляр 

Щяр бир гачгынын юз галдыьы юлкянин ганунларына вя сярянъамларына, щямчинин 
иътимаи гайданы горумаг цчцн эютцрцлян тядбирляриня табе олмаг барясиндя 
ющдяликляри вардыр. 

Маддя 3. Айры-сечкилийин йолверилмязлийи 

Разылыьа эялян дювлятляр бу Конвенсийанын мцддяаларыны гачгынлара ирги, дини яла-
мятя вя йа мяншяъя мянсуб олдуьу юлкяйя эюря щеч бир айры-сечкилик гоймадан 
тятбиг едяъякляр. 

Маддя 4. Дини етигад 

Разылыьа эялян дювлятляр яразиляриндя олан гачгынларын юз дининя етигад етмяк вя 
юз ушагларына дини тярбийя вермяк азадлыьы бахымындан онлара ян азы юз 
вятяндашларынын малик олдуьу ялверишли шяраити йарадаъаглар. 

Маддя 5. Бу Конвенсийадан асылы олмайараг верилмиш щцгуглар  

Бу Конвенсийанын щеч бир мцддяасы разылыьа эялян щяр щансы дювлятин гачгынлара 
бу Конвенсийадан асылы олмайараг вердийи щеч бир щцгуг вя цстцнлцйц позмур. 

Маддя 6. «Ейни вязиййятдя» ифадяси 

Бу Конвенсийада «ейни вязиййятдя» ифадяси о демякдир ки, гачгын, яэяр, о, 
гачгын олмасайды, мцвафиг щцгугдан истифадя етмяк цчцн уйьун эялмяли олдуьу 
щяр щансы тялябляря (о ъцмлядян юлкядя галмаг вя йа йашамаг мцддятиня вя 
шяртляриня аид тялябляря) уйьун эялмялидир, амма о тялябляр истисна тяшкил едир ки, юз 
характериня эюря онлары гачгын йериня йетирмяйя гадир дейилдир. 
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Маддя 7. Гаршылыг принсипиндян истисна  

1. Бу Конвенсийайа ясасян гачгынлара даща ялверишли щцгуги вязиййят 
йарадылмасы щалларындан башга, Разылыьа эялян Дювлят онлары цмумиййятля, 
яънябилярин истифадя етдийи вязиййяти йарадаъагдыр. 

2. Разылыьа эялян Дювлятлярин яразисиндя йашамаларынын цч или баша чатдыгдан сон-
ра бцтцн гачгынлар ганунвериъилик йолу иля мцяййянляшдирилмиш гаршылыг тялябиндян 
азад олунаъаглар. 

3. Разылыьа эялян Дювлят бу Конвенсийанын гцввяйя миндийи эцнядяк гачгын-
ларын щямин дювлят барясиндя щеч бир гаршылыг олмадан ихтийарлары чатан щцгуг вя 
вязифяляри онлара бундан сонра да веряъякляр. 

4. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынлара 2 вя 3-ъц бяндляря мцвафиг сурятдя 
ихтийарлары чатан щцгуг вя цстцнлцкляр верилмясиня, 2 вя 3-ъц бяндлярдя нязярдя 
тутулмуш шяртляря уйьун эялмяйян гачгынларын гаршылыг тялябиндян азад 
едилмясиня хейирхащ мунасибят бясляйяъякляр. 

5. 2-ъи вя 3-ъц бяндлярин мцддяалары щям бу Конвенсийанын 13, 18, 19, 21 вя 
22-ъи маддяляриндя садаланан щцгуг вя цстцнлцкляря, щям дя бу Конвенсийада 
нязярдя тутулмайан щцгуг вя цстцнлцкляр тятбиг олунур. 

Маддя 8. Мцстясна тядбирлярдян истисна 

Разылыьа эялян Дювлятляр хариъи дювлят вятяндашларынын ямлакы вя мянафеляри баря-
синдя тятбиг едиля билян мцстясна тядбирляри рясмян щямин дювлятин вятяндашлары 
олан гачгынлар барясиндя йалныз онларын вятяндашлыьыны ясас эютцрмякля тятбиг 
етмяйяъякляр. Бу маддядя ифадя едилян цмуми принсипин тятбигиня йол вермяйян 
ганунвериъилийи олан Разылыьа эялян Дювлятляр мцвафиг щалларда бу ъцр гачгынларын 
мянафейи наминя истисналар мцяййянляшдиряъякляр. 

Маддя 9. Мцвяггяти тядбирляр 

Бу Конвенсийанын щяр бир мцддяасы Разылыьа эялян Дювляти мцщарибя дюврцндя 
фювгяладя вя мцстясна щаллар йарандыгда дювлят тящлцкясизлийи наминя бу вя йа 
диэяр мцяййян шяхс барясиндя лазым билдийи мцвяггяти тядбирляри тятбиг етмяк, 
юзц дя онун щягигятян гачгын олдуьуну айдынлашдыранадяк вя онун барясиндя 
щямин тядбирлярин тятбигини давам етдирмясинин дювлят тящлцкясизлийи наминя зярури 
олдуьуну мцяййянляшдирянядяк тятбиг етмяк щцгугундан мящрум етмир. 

Маддя 10. Йашайыш фасилясизлийи 

Яэяр гачгын икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя депортасийа олунмушса вя даими 
йашайыш цчцн мяскунлашмаг мягсядиля бу Конвенсийа гцввяйя миняня гядяр 
орайа гайытмышса, бу депортасийайа гядярки вя сонракы йашайыш мцддяти йашайыш 
фасилясизлийинин тяляб едилдийи бцтцн щалларда бир фасилясиз мцддят сайылаъагдыр. 

Маддя 11. Дянизчи Гачгынлар 

Яэяр гачгынлар Разылыьа эялян Дювлятлярдян биринин байраьы алтында цзян эямилярин 
щейятляриндя нормал гуллуг едян шяхслярдирся, онда бу дювлят щямин шяхслярин юз 
яразисиндя мяскунлашмасыны асанлашдырмаг мягсяди иля онлара йол сянядляринин 
вя йа юз яразисиня мцвяггяти дахил олмаг щцгугунун верилмясиня хейирхащ 
мцнасибят бясляйяъякляр. 
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ЫЫ ФЯСИЛ - ЩЦГУГИ ШЯХС 

Маддя 12.Шяхси статус 

1. Гачгынын шяхси статусу онун даими йашадыьы юлкянин ганунлары иля, яэяр беля 
юлкя йохдурса, йашадыьы юлкянин ганунлары иля мцяййянляшдирилир. 

2. Гачгынын шяхси статусу иля баьлы яввялляр ялдя етдийи щцгуглара, о ъцмлядян 
ниэащдан иряли эялян щцгугларына Разылыьа эялян Дювлятляр тяряфиндян бу дювлятин 
ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш рясмиййят лазым эялярся, щямин рясмиййят иъра 
едилдикдян сонра риайят олунаъагдыр, бир шяртля ки, мцвафиг щцгуг щямин шяхс 
гачгын олмасайды, онун бу дювлятин ганунлары иля танына билян щцгугларындан бири 
олсун. 

Маддя 13. Дашынар вя дашынмаз ямлак 

Разылыьа эялян Дювлятляр дашынар вя дашынмаз ямлакын ялдя едилмяси вя бунунла 
баьлы диэяр щцгуглар барясиндя, щямчинин дашынар вя дашынмаз ямлака даир иъаря 
мцгавиляляри вя диэяр мцгавиляляр барясиндя гачгынлара мцмкцн гядяр даща 
ялверишли шяраит, щяр щансы яънябилярин ейни вязиййятдя адятян истифадя етдикляри 
шяраитдян аз ялверишли олмайан шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 14.Мцяллиф вя сянайе щцгуглары 

Ихтиралар, чертйожлар вя моделляр, тиъарят маркалары, фирма адлары иля баьлы щцгуглар, 
ядяби, бядии вя елми ясярляря щцгуглар гябилиндян олан сянайе щцгугларына 
эялинъя, гачгынлара адятян йашадыглары юлкядя щямин юлкянин вятяндашлары иля ейни 
щимайя эюстяриляъякдир. Разылыьа эялян щяр щансы диэяр Дювлятин яразисиндя онлара 
адятян йашадыглары юлкянин вятяндашлары иля ейни щимайя эюстяриляъякдир. 

Маддя 15. Ассосиасийа щцгугу  

Разылыьа эялян Дювлятляр онларын яразисиндя гануни йашайан гачгынлар сийаси 
характер дашымайан вя мянфяят эютцрмяк мягсяди эцдмяйян ассосиасийалар, 
щямкарлар иттифаглары барясиндя ейни вязиййятдя олан хариъи дювлят вятяндашларынын 
шяраитиня уйьун ян ялверишли шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 16. Мящкямяйя мцраъият щцгугу 

1.Щяр щансы гачгын Разылыьа эялян бцтцн Дювлятлярин яразиляриндя мящкямяляря 
сярбяст мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. 

2.Щяр бир гачгын адятян йашадыьы Разылыьа эялян Дювлятин яразисиндя мящкямяйя 
мцраъият етмяк щцгугу барясиндя, о ъцмлядян щцгуги йардым эюстярилмяси вя 
мящкямя хяръляри юдямякдян азад едилмяк (ъаутио жудаъатум солви) 
мясяляляриндя вятяндашларла ейни шяраитя малик олаъагдыр. 

3.Щяр бир гачгына, онун адятян йашадыьы юлкядян савайы, бцтцн галан юлкялярдя 
2-ъи бянддя садаланмыш мясяляляр барясиндя адятян йашадыьы юлкянин 
вятяндашлары иля ейни шяраит йарадылаъагдыр. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ - ЭЯЛИР ЭЯТИРЯН МЯШЬУЛИЙЙЯТ 

Маддя 17.Муздлу иш 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан гачгынлара онларын 
муздла ишлямяк щцгугу барясиндя ейни вязиййятдя хариъи дювлятлярин вятяндашлары 
цчцн йарадылан ян ялверишли щцгуги шяраит йарадаъаглар. 

2. Щяр щалда яънябиляря вя йа яънябилярин муздла ишя эютцрцлмясиня аид олан вя 
дахили ямяк базарыны горумаг мягсядиля тятбиг едилян мящдудиййят тядбирляри бу 
Конвенсийанын гцввяйя миндийи эцнядяк мцвафиг разылыьа эялян Дювлятдя щямин 
тядбирлярин шамил едилмядийи вя йа ашаьыдакы шяртлярдян бириня уйьун эялян 
гачгынлара тятбиг олунмайаъагдыр; 

а) Юлкянин щцдудлары дахилиндя азы цч ил йашайырлар; 

б) Арвады (яри) йашадыглары юлкянин вятяндашыдыр. Яэяр гачгын юз аилясини тярк 
етмишдирся, бу гярара истинад едя билмяз; в) Бир вя йа бир нечя ушаьы йашадыглары 
юлкянин вятяндашыдыр.  

3. Разылыьа эялян Дювлятляр бцтцн гачгынларын, о ъцмлядян ишчи гцввясини ъялбет-
мя програмларынын йериня йетирилмяси гайдасында вя йа иммиграсийа планларына 
мцвафиг сурятдя онларын яразисиня дахил олмуш гачгынларын муздла ишлямяк щц-
гугларынын вятяндашларын щцгуглары иля бярабярляшдирилмясиня хейирхащ мцнасибят 
бясляйяъякляр. 

Маддя 18. Юз мцяссисясиндя иш 

Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан гачгынлара мцстягил 
сурятдя кянд тясяррцфаты, сянайе, сяняткарлыг вя тиъарятля мяшьул олмаг щцгугу, 
щямчинин тиъарят вя сянайе ортаглыглары тясис етмяк щцгугу барясиндя мцмкцн 
гядяр даща ялверишли щцгуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя яънябиляр цчцн 
адятян йарадылан шяраит гядяр ялверишли щцгуги шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 19. Сярбяст пешяляр. 

1. Разылыьа эялян щяр Дювлят юз яразисиндя гануни йашайан вя бу дювлятин 
сялащиййятли щакимиййят органлары тяряфиндян танынмыш диплому олан, сярбяст 
пешялярля мяшьул олмаг истяйян гачгынлара мцмкцн гядяр даща ялверишли щцгуги 
шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя яънябиляр цчцн адятян йарадылан шяраит гядяр 
ялверишли щцгуги шяраит йарадаъагдыр. 

2. Разылыьа эялян Дювлятляр бейнялхалг мцнасибятляри цчцн мясулиййят дашыдыглары 
метрополийаданкянар яразисиндя бу ъцр гачгынларын йербяйер олмасыны тямин 
етмяк цчцн юз ганунларынын вя конститусийаларынын йол вердийи бцтцн тядбирляри 
эюряъякляр. 

ЫВ ФЯСИЛ - СОСИАЛ ЩИМАЙЯ 

Маддя 20.Пай системи 

Гыт ярзаг малларынын цмуми бюлэцсцнц тянзимляйян, бцтцн ящали цчцн мяъбури 
олан пай системинин мювъуд олдуьу йерлярдя бу ъцр систем гачгынлара 
вятяндашларла бярабяр ясасларла тятбиг едилир. 
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Маддя 21. Мянзил мясяляси 

Мянзил мясяляси ганунларла вя йа сярянъамларла тянзимляндийиня эюря, йахуд 
дювлят щакимиййяти органларынын нязаряти алтында олдуьуна эюря Разылыьа эялян 
Дювлятляр юз яразисиндя гануни йашайан гачгынлара мцмкцн гядяр даща ялверишли 
щцгуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя олан яънябиляр цчцн адятян йарадылан 
щцгуги шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 22. Халг тящсили 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр ибтидаи тящсил барясиндя гачгынлара вятяндашлары иля ейни 
щцгуги шяраит йарадаъаглар. 

2. Разылыьа эялян Дювлятляр ибтидаи тящсилдян ялавя, халг тящсилинин диэяр нювляри, о 
ъцмлядян тящсил алмаг имканы, хариъи аттестатларын, дипломларын вя дяряъялярин 
танынмасы, тящсил алмаг щцгугу цчцн щагдан вя рцсумдан азад едилмя, 
щямчинин тягацдлярин верилмяси барясиндя гачгынлара мцмкцн гядяр даща 
ялверишли щцгуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя яънябиляр цчцн йарадылан шяраит 
гядяр ялверишли щцгуги шяраит йарадаъаглар.  

Маддя 23.Щюкумят йардымы 

Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан гачгынлара юз вятян-
дашларына верилян щюкумят йардымы вя кюмяйи барясиндя ейни шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 24. Ямяк ганунвериъилийи вя сосиал тяминат 

1. Ашаьыдакы мясяляляр барясиндя Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни 
йашайан гачгынлара вятяндашлары цчцн йарадылан шяраити йарадаъаглар 

а) ямяк щаггы, о ъцмлядян ямяк щаггынын бир щиссяси кими аиля мцавиняти, иш 
эцнцнцн мцддяти, ясас вахтдан ялавя иш, юдянишли мязуниййятляр, евдя иш цчцн 
мящдудиййят, муздла ишляйян шяхслярин минимум йашы, шаэирдлик вя пешя щазырлыьы, 
гадынларын вя йенийетмялярин ямяйи, коллектив мцгавилялярин цстцнлцкляриндян 
истифадя-бу мясялялярин ганунлар вя сярянъамларла низамланан вя инзибати 
щакимиййят тяряфиндян нязарят едилян щиссясиндя; 

б) сосиал тяминат (ишдя бядбяхт щадисяляря, пешя хястялик- 

ляриня, аналыьа, хястялийя, ялиллийя, гоъалыьа, юлцмя, ишсизлийя, аиля барясиндя вязифя-
ляря даир ганунлар, дахили ганунлара вя сярянъамлара уйьун олараг сосиал тяминат 
системиндя нязярдя тутулан диэяр щаллар), ашаьыдакы мящдудиййятлярля: 

Ы) ялдя едилмиш щцгугларын вя ялдя едилмяк просесиндя олан щцгугларын сахланыл-
масынын лазыми гайдада мювъуд ола биляр; 

ЫЫ) йашадыглары юлкянин ганун вя йа сярянъамларында тамамиля дювлят вясаити 
щесабына юдянилян там вя йа гисмян муавинятин вя нормал пенсийа алмаг цчцн 
тяляб едилян юдянишляря даир шяртлярин щамысыны йериня йетирмямиш шяхсляря 
юдянилян мцавинятлярин алынмасынын хцсуси гайдасы нязярдя тутула биляр. 

2. Ишдя бядбяхт щадися вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя гачгынын юлцмц цчцн 
компенсасийа щцгугундан истифадя едян шяхсин Разылыьа эялян Дювлятин 
яразИсиндя йашамамасы онун бу щцгугуна тясир эюстярмир. 

3. Разылыьа эялян Дювлятляр ялдя едилмиш щцгугларын вя ялдя едилмяк просесиндя 
олан щцгугларын сахланмасы барядя юз араларында баьладыглары вя йа эяляъякдя 
баьлайа биляъякляри сазишлярдян иряли эялян сосиал тяминат барясиндя цстцнлцкляри 
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гачгынлара йалныз щямин сазишляри имзаламыш дювлятлярин вятяндашларына тятбиг 
олунан шяртляри эюзлямякля веряъякляр. 

4. Разылыьа эялян Дювлятляр юз араларында вя мцгавилядя иштирак етмяйян дювлятляр 
арасында щяр ан гцввядя ола билян гядяр гачгынлара верилмяси мясялясиня 
хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр. 

В ФЯСИЛ - ИНЗИБАТИ ТЯДБИРЛЯР 

Маддя 25.Инзибати кюмяк 

1. Гачгынларын щяр щансы щцгугдан истифадя етмяси цчцн онларын мцраъият едя 
билмядикляри хариъи дювлятин щакимиййят органларынын кюмяйинин тяляб олундуьу 
щалларда бу гачгынларын юз яразисиндя йер вермиш Разылыьа эялян Дювлятляр 
тядбирляр эюряъякляр ки, щямин дювлятин щакимиййят органлары вя йа щяр щансы 
бейнялхалг гурум онлара бу ъцр кюмяк эюстярсинляр. 

2. 1-ъи бянддя эюстярилян щакимиййят органлары вя йа бейнялхалг гурум гачгынлары 
вятяндашы олдуглары дювлятлярин щакимиййят органлары тяряфиндян вя йа онларын 
васитясиля адятян яънябиляря верилян сянядляр вя вясигяляр иля тящъиз едяъяк, 
йахуд юз нязарятляри алтында буну тямин едяъякляр. 

3. Бу гайдада верилян сянядляр вя вясигяляр вятяндашы олдуглары дювлятлярин щаки-
миййят органлары тяряфиндян вя йа онларын васитясиля яънябиляря верилян рясми ся-
нядляри явяз едяъяк вя онларын етибарсызлыьы сцбут олунмадыгъа етибарлы сайыла-
ъагдыр. 

4. Бинясибляря верилян хцсуси эцзяштляр истисна олмагла, бу маддядя садаланан 
хидмятляря эюря щагг алына биляр; лакин бу щагг кичик олаъаг вя ейни хидмятляр 
цчцн юлкянин вятяндашларындан алынан щагга уйьун олаъагдыр. 

5. Бу маддянин мцддяалары 27 вя 28-ъи маддялярин мцддяаларына тохунмур.  

Маддя 26.Щярякят сярбястлийи 

Щяр бир Разылыьа эялян Дювлят юз яразисиня гануни йашайан гачгынлара ейни 
вязиййятдя адятян тятбиг олунан бцтцн гайдалары эюзлямяк шяртиля яразиси 
щцдудларында йашайыш йери сечмяк щцгугу вя сярбяст щярякят етмяк щцгугу 
веряъякдир. 

Маддя 27.Шяхсиййят вясигяси 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя олан вя етибарлы йол сянядляри олмайан 
гачгынлара шяхсиййят вясигяси веряъякдир. 

Маддя 28. Йол сянядляри 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан гачгынлара дювлят 
тящлцкясизлийинин вя иътимаи гайданын горунмасы мцлащизялярини нязяря алмагла юз 
яразиляриндян кянарда щярякят етмяк цчцн йол сянядляри веряъякляр; щямин 
сянядляря бу Конвенсийайа ялавя едилмиш гайдалар тятбиг олунаъагдыр. Разылыьа 
эялян Дювлятляр юз яразиляриндя олан щяр щансы диэяр гачгына бу ъцр йол сянядляри 
веря билярляр; о ъцмлядян онлар юз яразиляриндя олан вя гануни йашадыглары юлкядя 
йол сяняди алмаг имканына малик олмайан гачгынлара бу ъцр йол сянядляри 
верилмяси мясялясиня хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр. 
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2. Яввялки бейнялхалг сазишлярин иштиракчылары тяряфиндян щямин сазишляря ясасян 
гачгынлара верилмиш йол сянядлярини Разылыьа эялян Дювлятляр санки бу маддяйя 
ясасян верилмиш йол сянядляри щесаб едяъякляр. 

Маддя 29. Верэиляр 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын цзяриня ейни шяраитдя вятяндашларындан 
тутдуглары вя йа тута биляъякляри эюмрцк щаггындан, рцсумлардан вя йа верэиляр-
дян ялавя вя йа йухары эюмрцк щаггы, рцсумлар вя йа верэиляр гоймайаъаглар. 

2. Яввялки бяндин мцддяалары яънябиляря инзибати сянядлярин, о ъцмлядян 
шяхсиййят вясигясинин верилмяси цчцн рцсумлара даир ганунларын вя сярянъамларын 
гачгынлара тятбигини гятиййян истисна етмир. 

Маддя 30. Ямлакын апарылмасы 

1. Юз ганунларына вя сярянъамларына уйьун олараг Разылыьа эялян Дювлятляр 
гачгынларын юзляри иля онларын яразисиня эятирдикляри ямлакы мяскунлашмаг цчцн 
дахил олмаг щцгугу верилмиш башга юлкяйя апармасына иъазя веряъякляр. 

2. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынлара дахил олмаг щцгугу верилмиш башга юлкялярдя, 
мяскунлашмаг цчцн лазым олан ямлакы, щарада олурса-олсун, апармаьа иъазя 
верилмяси барядя гачгынларын вясатятляриня хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр. 

Маддя 31. Онлара сыьынаъаг верян юлкядя ганунсуз галан гачгынлар 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр билаваситя щяйат вя йа азадлыг цчцн 1-ъи маддядя 
нязярдя тутулан тящлцкянин мювъуд олдуьу яразидян иъазясиз онларын яразисиня 
дахил олан вя йа яразисиндя галан гачгынлара буна эюря тянбещ тядбирляри тятбиг 
етмяйяъякляр, бу шяртля ки, щямин гачгынлар лянэимядян юзляри щакимиййят 
органларына мцраъият едяряк ганунсуз дахил олмаларыны вя йа галмаларынын 
сябяблярини гянаятбяхш изащ етсинляр. 

2. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын щярякят сярбястлийини зярурятля иряли эялмя-
йян мящдудиййятлярля азалтмайаъаглар; беля мящдудиййятляр йалныз бу гачгын-
ларын щямин юлкядя статусу тянзимляняня гядяр вя йа онлар башга юлкяйя дахил 
олмаг щцгугу ялдя етмяси цчцн онлара кифайят гядяр вахт веряъяк вя лазым олан 
бцтцн шяраити йарадаъаглар. 

Маддя 32.Юлкядян чыхарма 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан гачгынлары йалныз 
дювлят тящлцкясизлийинин вя иътимаи асайишин горунмасы сябябляриня эюря юлкядян 
чыхараъаглар. 

2. Бу ъцр гачгынлар йалныз мящкямя гайдасында гябул едилян гярарларын иърасы 
наминя чыхарылаъаглар. Дювлят тящлцкясизлийи иля баьлы цзцрлц мцлащизялярин олдуьу 
щаллардан башга, гачгынлара юзляриня бяраят газандырмаг цчцн сцбутлар тягдим 
етмяк вя лазыми инстансийалара вя йа бу инстансийалар тяряфиндян хцсуси тяйин 
олунмуш шяхся вя йа шяхсляря шикайят етмяк, щямчинин бу мягсядля юз 
нцмайяндялярини тяйин етмяк щцгугу вериляъякдир. 

3. Разылыьа эялян Дювлятляр бу ъцр гачгынлара диэяр юлкяйя дахил олмаьа гануни 
щцгуг алмаг цчцн кифайят гядяр вахт веряъякляр. Разылыьа эялян Дювлятляр бу мцддят 
ярзиндя зярури сайдыглары дахили характерли тядбирляри тятбиг етмяк щцгугуну сахлайырлар. 
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Маддя 33. Гачгынларын эялдикляри юлкяйя эюндярилмясинин вя йа мяъбури 
гайтарылмасынын гадаьан олунмасы 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр ирги, дини, вятяндашлыг, мцяййян сосиал група мян-
субиййят, сийаси ягидя сябябляриня эюря щяйат вя йа азадлыьыны тящлцкя эюзляйян 
юлкянин сярщядляриня щеч вяъщля эюндярмяйяъяк вя йа гайтармайаъаглар. 

2. Лакин бу гярар цзцрлц сябябляря эюря галдыглары юлкянин тящлцкясизлийи цчцн 
горхулу сайылан вя йа хцсусиля аьыр ъинайят тюрятдийиня эюря мящкямянин гцв-
вяйя минмиш щюкмц иля мящкум олунмуш вя юлкя цчцн иътимаи тящлцкя тюрядян 
гачгынлара шамил едиля билмяз. 

Маддя 34. Тябяялийя эютцрмя 

Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын ассимилйасийасыны вя тябяялийя эютцрцлмясини 
имкан дахилиндя асанлашдыраъаглар. О ъцмлядян, онлар тябяялийя эютцрцлмя цзря 
карэузарлыьы сцрятляндирмяк вя бунунла баьлы рцсум вя хяръляри имкан дахилиндя 
азалтмаг цчцн ялляриндян эяляни едяъякляр. 

ВЫ ФЯСИЛ - КОНВЕНСИЙА ТЯТБИГИНЯ ВЯ КЕЧИД ДЮВРЦНЯ 
АИД МЦДДЯАЛАР 

Маддя 35.Милли щакимиййят органлары иля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты арасында 
ямякдашлыг 

1. Разылыьа эялян Дювлятляр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Гачгынлар Цзря Али 
Комиссарлыьы иля вя йа онун функсийаларынын щяваля олуна биляъяйи Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилатынын щяр щансы органы иля ямякдашлыг етмяйи, о ъцмлядян бу Конвен-
сийанын мцддяаларынын тятбигини мцшащидя вязифялярини йериня йетирмякдя онлара 
кюмяк эюстярмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. 

2. Али Комиссара вя йа Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын онун йерини тута биляъяк щяр 
щансы органа Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мцвафиг органларына мярузяляр 
тягдим етмяк имканы йаратмаг цчцн Разылыьа эялян Дювлятляр онлары ашаьыдакы 
мясяляляря даир тяляб етдикляри лазыми формада арайышларла вя статистика мялуматы иля 
тямин етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр: 

а) гачгынларын вязиййяти, 

б) бу Конвенсийанын щяйата кечирилмяси вя 

в) гачгынлар мясяляси иля баьлы гцввядя олан вя сонралар  

гцввяйя миня биляъяк ганунлар, сярянъамлар вя гярарлар. 

Маддя 36.Милли ганунвериъилик актлары щаггында мялумат 

Разылыьа эялян Дювлятляр бу Конвенсийанын щяйата кечирилмяси мягсяди иля гябул 
етдикляри ганунларын вя сярянъамларын мятнляри барясиндя Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын Баш катибиня мялумат веряъякляр. 

Маддя 37. Яввялляр баьланмыш Конвенсийалар 

Бу Конвенсийанын 28-ъи маддясинин 2-ъи бянди гцввядя галмагла, бу Конвен-
сийа онун иштиракчылары олан тяряфляр цчцн 5 ийул 1922-ъи ил, 31 май 1924-ъц ил, 12 
май 1926-ъы ил, 30 ийун 1928-ъи ил вя 30 ийул 1935-ъи ил актларыны, 28 октйабр 1933-
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ъц ил вя 10 феврал 1938-ъи ил Конвенсийаларыны, 14 сентйабр 1939-ъу ил Протоколуну 
вя 15 октйабр 1946-ъы ил Сазишини явяз едир. 

ВЫЫ ФЯСИЛ - ЙЕКУН МЦДДЯАЛАРЫ 

Маддя 38. Мцбащисялярин щялли 

Бу Конвенсийанын тяфсири вя йа тятбиги иля баьлы онун иштиракчылары арасында ямяля 
эялян мцбащисяляр башга цсулла щялл едиля билмядикдя мцбащися едян щяр щансы 
тяряфин тяляби иля Бейнялхалг Мящкямяйя вериляъякдир. 

Маддя 39. Имзаланма, ратификасийа, гошулма 

1. Бу Конвенсийа 1951-ъи ил ийулун 28-дя Ъеневрядя имзаланмаг цчцн ачылаъаг 
вя бундан сонра Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби йанында депозитя 
гойулаъагдыр. Конвенсийа 1951-ъи ил ийулун 28-дян августун 31-дяк Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Авропа бюлмясиня имзаланмаг цчцн ачыг олаъаг вя 1951-ъи 
ил сентйабрын 17-дян 1952-ъи ил декабрын 31-дяк Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Мяркязи Идаряляриндя имзаланмаг цчцн йенидян ачылаъагдыр. 

2. Бу Конвенсийа Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц олан бцтцн дювлятляр адын-
дан, щямчинин Гачгынларын вя апатридлярин статусу мясялясиня даир Сялащиййятли 
нцмайяндялярин конфрансында иштирак етмяйя дявят олунмуш щяр щансы дювлят вя 
йа Баш Мяълисин имзаламаг цчцн ачылаъагдыр. Бу Конвенсийа ратификасийа олун-
малыдыр, щям дя тясдигнамяляр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш катибинин йанында 
депозитя гойулаъагдыр. 

3. Бу Конвенсийа бу маддянин 2-ъи бяндиндя эюстярилмиш дювлятлярин гошулмасы 
цчцн 1951-ъи ил ийулун 28-дян ачылыъагдыр. Гошулмуш Бирляшмиш Миллятляр Тяшкила-
тынын Баш катиби йанында гошулма актынын депозитя гойлумасы йолу иля щяйата 
кечириляъякдир. 

Маддя 40. Конвенсийанын ярази тятбиги щаггында гярарлар 

1. Щяр щансы дювлят бу Конвенсийаны имзалайаркян вя йа ратификасийа едяркян 
бяйан едя биляр ки, Конвенсийанын гцввяси бейнялхалг мцнасибятляр цчцн щямин 
дювлятин мясулиййят дашыдыьы яразилярин щамысына вя йа бязиляриня шамил олуна-
ъагдыр. Бу бяйанат Конвенсийанын бу дювлят цчцн гцввяйя миндийи эцн гцввяйя 
миняъякдир. 

2. Щяр щансы сонракы мягамда Конвенсийанын гцввясинин бу ъцр шамил олунмасы 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня эюндярилян билдириш васитясиля елан 
едилмялидир вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибинин бу билдириши алдыьы 
эцндян етибарян дохсанынъы эцн вя йа Конвенсийанын бу дювлят цчцн гцввяйя 
миндийи эцн (яэяр бу тарих даща эеъдирся) гцввяйя миняъякдир. 

3. Имзаланма, ратификасийа вя йа гошулма заманы бу Конвенсийанын шамил олун-
мадыьы яразиляря галдыгда, щяр щансы мараглы дювлят бу Конвенсийанын гцввясинин 
щямин яразиляря шамил олунмасы, щям дя конститусийа характерли сябябляря эюря 
яразилярин щюкумятляринин разылыьынын тяляб едилдийи щалларда бу ъцр разылыг алынмагла 
шамил олунмасы цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмяси мясялясиня бахаъагдыр. 

Маддя 41. Федератив дювлятляр щаггында мцддяалар 

Федератив вя йа гейри-унитар дювлятляря ашаьыдакы мцддяалар тятбиг олунаъагдыр: 
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а) Бу Конвенсийанын федерал ганунвериъилик щакимиййяти органынын ганунвериъилик 
йурисдиксийасына аид олан маддяляри барясиндя федерал щюкумятин ющдяликляри 
эюстярилян щцдудларда бу Конвенсийанын федератив дювлят олмайан тяряфляринин 
ющдяликляриня уйьун эяляъякдир; 

б) Бу Конвенсийасынын федерасийайа дахил олан вя федера- 

сийанын конститусийа гурулушуна эюря ганунвериъилик тядбирляри эюрмяйя борълу 
олмайан штатларын, яйалятлярин вя йа кантонларын ганунвериъилик йурисдикасийасына 
аид олан маддяляриня эялинъя, федерал щюкумят илк имкан дцшян кими штатларын, 
яйалятлярин вя йа кантонларын мцвафиг щакимиййят органларыны щямин маддялярля 
таныш едяъяк вя онлара юз мцсбят мцнасибятини билдиряъякдир. 

в) Бу Конвенсийанын тяряфи олан федератив дювлятляр Разылыьа  

эялян щяр щансы диэяр Дювлятин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби васитяси 
иля она верилмиш тяляби иля федерасийада вя онун тяркиб щиссяляриндя Конвенсийанын 
щяр щансы конкрет мцддяасы барядя мювъуд олан ганунлар вя практика щаггында 
арайыш веряъяк, щям дя бу мцддяанын ганунвериъилик йолу иля вя йа башга йолла 
ня дяряъядя щяйата кечирилдийини эюстяряъякляр. 

Маддя 42. Гейд-шяртляр  

1. Имзаланма, ратификасийа вя гошулма заманы щяр бир дювлят Конвенсийанын 1, 3 
вя 4-ъц маддяляриндян, 16-ъы маддясинин 1-ъи бяндиндян, 33-ъц маддясиндян 
вя 36-46-ъы маддяляриндян башга, бцтцн маддяляриня гейд-шяртляр гойа билярляр. 

2. Бу маддянин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя гейд-шярт гойулмуш щяр щансы бир 
дювлят истянилян вахт Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш вермякля 
бу гейд-шяртдян имтина едя биляр. 

Маддя 43.Гцввяйя минмя 

1. Бу Конвенсийа алтынъы тясдигнамянин вя йа гошулма актынын депозитя гойул-
дуьу эцндян етибарян дохсанынъы эцн гцввяйя миняъякдир. 

2. Алтынъы ратификасийа фярманындан вя йа гошулма актындан сонра Конвенсийаны 
ратификасийа етмиш вя йа она гошулмуш бцтцн дювлятляр цчцн Конвенсийа мцвафиг 
дювлятин юз тясдигнамясини вя йа гошулма актыны депозитя гойулдуьу эцндян 
етибарян дохсанынъы эцн гцввяйя миняъякдир. 

Маддя 44. Етибарсыз еланетмя 

1. Разылыьа эялян щяр щансы Дювлят истянилян вахт Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш катибиня билдириш эюндярмякля бу Конвенсийаны етибарсыз елан едя биляр. 

2. Бу ъцр етибарсыз еланетмя Разылыьа эялян мцвафиг Дювлят цчцн Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилаты Баш катибинин билдириши алдыьы эцндян бир ил сонра гцввяйя миняъяк-
дир. 

3. 40-ъы маддяйя ясасян бяйанат вермиш вя йа билдириш эюндярмиш щяр щансы 
дювлят бундан сонра истянилян вахт Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня 
билдириш эюндярмяк васитясиля бяйан едя биляр ки, бу Конвенсийа Баш Катибин эюс-
тярилян билдириши алдыьы эцндян бир ил сонра мцвафиг яразийя шамил олунмайаъагдыр. 

Маддя 45.Йенидян бахылма 

1. Разылыьа эялян щяр щансы Дювлят истянилян вахт Бирляшмиш  
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Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш эюндярмяк васитясиля бу Конвенсийайа 
йенидян бахылмасыны тяляб едя биляр. 

2. Яэяр бу ъцр тялябля баьлы щяр щансы тядбирлярин эюрцлмяси зяруряти йаранса, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси мцвафиг тядбирляри тювсийя едяъякдир. 

Маддя 46. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш катибинин эюндярдийи бидиришляр 

 Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн 
цзвляриня вя цзвц олмайан, 39-ъц маддядя эюстярилян дювлятляря ашаьыдакылар 
барясиндя мялумат эюндяряъякдир: 

а) 1-ъи маддянин Б бюлмясиня ясасян дахил олмуш бяйа- 

натлар вя билдиришляр; 

б) 39-ъу маддядя нязярдя тутулмуш имзалар, ратификасийа- 

лар вя гошулмалар; 

в) 40-ъы маддядя нязярдя тутулмуш бяйанатлар вя билдири- 

шляр; 

г) 42-ъи маддядя нязярдя тутулмуш гейд-шяртляр вя гейд- 

шяртлярдян имтиналар; 

ь) 43-ъц маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын гцв- 

вяйя минмяси эцнц; 

д) 44-ъц маддядя нязярдя тутулмуш етибарсыз еланетмяляр вя билдиришляр; 

е) 45-ъи маддяйя ясасян дахил олмуш йенидян бахылма тялябляри. Бунун тясдиги 
цчцн ашаьыда имза едянляр лазыми гайдада вякил олунараг бу Конвенсийаны юз 
щюкумятляри адындан имзаладылар. 

Мин доггуз йцз ялли биринъи ил ийулун ийирми сяккизиндя Ъеневрядя инэилисъя вя 
франсызъа мятнляри ейни дяряъядя аутентик олмагла, тяртиб едилмишдир. Бу нцсхя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын архивиндя депозитя гошулмуш, онун тясдиглянмиш 
сурятляри Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя цзвц олмайан 39-ъу 
маддядя эюстярилян дювлятляря эюндярилир.  

ШЯРЩЛЯР 

1-ъи бянд 

1. Бу Конвенсийанын 28-ъи маддясиндя нязярдя тутулан йол сянядляри ялавя 
едилян нцмайяндя уйьун олмалыдыр. 

2. Бу сянядляр азы ики дилдя верилмяли, юзц дя диллярдян бири инэилис вя йа франсыз дили 
олмалыдыр. 

2-ъи бянд 

Сянядлярин верилмясинин юлкяляр тяряфиндян мцяййянляшдирилян гайдалары нязяря 
алынмагла, ушаглар валидейнин йол сянядляриня, йахуд мцстясна щалларда диэяр 
йашлы гачгынын сянядляриня йазыла билярляр. 



 63 

3-ъц бянд 

Сянядлярин верилмяси цчцн тутулан рцсумлар милли паспортлар цчцн тутулан ян ашаьы 
рцсумдан йцксяк олмамалыдыр. 

4-ъц бянд 

Хцсуси вя йа мцстясна щаллардан башга, сяняд мцмкцн гядяр чох юлкядя 
етибарлы олмалыдыр. 

5-ъи бянд 

Сяняд ону верян щакимиййят органларынын мцлащизясиня эюря бир вя йа ики ил 
ярзиндя етибарлы олмалыдыр. 

6-ъы бянд 

1. Ня гядяр ки, сянядин сащиби гануни ясасларла диэяр яразидя мяскунлаш-
мамышдыр вя сяняди вермиш щакимиййят орган яразисиндя гануни йашайыр, сянядин 
тязялянмяси вя йа мцддятинин узадылмасы щямин щакимиййят ораган сялащиййятиня 
дахилидир. Ейнийля щямин шяраитдя йени сянядлярини верилмяси яввялки сяняди вермиш 
щакимиййят органын сялащиййятиня дахилдир. 

2. Бу мягсядляр цчцн хцсуси сялащиййятляри олан дипломатик вя йа консуллуг 
органлары юз щюкумятляри тяряфиндян верилмиш йол сянядляринин мцддятини алты айдан 
чох олмайараг узатмаг щцгугуна малик олмалыдырлар. 

3. Разылыьа эялян дювлятляр даща гануни ясасларла онларын яразисиндя йашайан вя 
гануни йашадыьы юлкядян йол сянядляри алмаьа имканы олмайан гачгынларын йол 
сянядляринин тязялянмяси вя йа мцддятинин узадылмасы, йахуд онлара йени 
сянядляр верилмяси мясялясиня хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр. 

7-ъи бянд 

Разылыьа эялян дювлятляр бу Конвенсийанын 28-ъи маддясинин мцддяаларына уйьун 
олараг верилмиш сянядлярин етибарлылыьыны таныйырлар. 

8-ъи бянд 

Яэяр гачгынын кючмяк истядийи юлкянин сялащиййятли щакимиййят органлары гачгыны 
гябул етмяйя щазырдырларса вя бундан ютрц виза зяруридирся, онун сянядиндя 
визаны рясмиляшдирирляр. 

9-ъу бянд  

1. Разылыьа эялян дювлятляр тяйинат мянтягяси яразисинин визасыны алмыш гачгынлара 
транзит визалары вермяйя борълудурлар. 

2. Щяр щансы яънябийя виза верилмясиндян имтина едиля биляр. 

10-ъу бянд 

Эедиш, эялиш вя йа транзит визларынын верилмяси цчцн рцсум хариъи паспортларын 
визалары цчцн тутулан минимум рцсумдан артыг олмамалыдыр. 

11-ъи бянд 

Гачгын диэяр юлкянин яразисиндя гануни ясасларла мяскунлашанда 28-ъи мад-
дянин шяртляриня вя мцддяаларына эюря йени сянядин верилмяси цчцн мясулиййят 
гачгынын мцраъият етмяйя щцгугу олдуьу бу яразинин сялащиййятли щакимиййят 
органларына кечир. 
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12-ъи бянд 

Йени сяняд верян щакимиййят органлары кющня сяняди алмалы вя яэяр сяняддя 
онун гайтармалы олдуьу барядя гейд варса, ону вермиш юлкяйя гайтармалыдырлар 
якс тягдирдя бу сяняди алыб мящв етмялидирляр. 

13-ъц бянд 

1. Щяр бир разылыьа эялян дювлят бу Конвенсийанын 28-ъи маддясиня уйьун олараг 
верилмиш йол сянядинин сащибинин сянядин етибарлы олдуьу мцддятдя истянилян вахт 
йенидян юз яразисиндя гябул етмяйя борълудур. 

2. Яввялки йарымбяндин мцддяасы нязяря алынмагла, разылыьа эялян дювлят 
сянядин сащибиндян юз яразисиндян эетмякля вя йа орайа гайытмагла баьлы 
рясмиййятин иърасыны тяляб едя биляр. 

3. Мцстясна щалларда вя йа гачгынын мцяййян мцддятя галмасына иъазя верилдийи 
щалларда разыльа эялян дювлятляр сянядляри веряркян гачгынын гайыда билмяк 
мцддятини 3 айдан аз олмайараг мящдудлашдырмаг щцгугуну сахлайылар. 

14-ъц бянд 

Йалныз 13-ъц бяндин шяртляри истисна олунмагла, бу шярщлярин мцддяалары разылыьа 
эялян дювлятлярдя гябул, эедиш, йашайыш, мяскунлашма вя яразидян эедиш 
шяртлярини тянзимляйян ганун вя гайдалара щеч бир шякилдя тохунмур. 

15-ъи бянд 

Ня сянядин верилмяси, ня дя сянядля эялиш сяняд сащибинин вязиййятини, хцсусян 
миллиййяти иля баьлы вязиййятини мцяййянляшдирмир вя онлара тохунмур. 

16-ъы бянд 

Сянядин верилмяси онун сащибиня бу сяняди верян юлкянин дипломатик вя йа 
консуллуг органларынын щимайясини щеч вяъщля вермир вя бу органлар ону щимайя 
етмяк щцгугу вермир. 
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ЯЛАВЯ 

Йол сянядинин нцмуняси 

Сяняд китабча формасында олмалыдыр  
(тяхминян 10*15 см) 

Тювсиййя едилир, сяняд еля чап олунсун ки, онун кимйяви вя йа диэяр васитялярля 
позулмасы вя йа дяйишмяси асанлыгла цзя чыхарыла билсин вя «1951-ъи ил 28 ийул 
Конвенсийасы» сюзляри сяняди вермиш юлкянин дилиндя щяр сящифядя чап олунсун. 

(Китабчанын ъилди) 

ЙОЛ СЯНЯДИ 

(1951-ЪИ ИЛ 28 ИЙУЛ КОНВЕНСИЙАСЫ) 

  №_________ 

(1) 

ЙОЛ СЯНЯДИ 

(1951-ъи ил 28 ийул Конвенсийасы) 

Бу сянядин етибарлылыг мцддяти, яэяр о узадылмамыш вяйа 
тянзимлянмямишся,_______________________битир  

Сойады __________________________________________ 

Ады (адлары)_______________________________________ 

Ону мцшайят едирляр ___________________ушаг (ушаглар) 1. Бу сяняд йеэаня 
бир мягсядля, сащибиня милли паспорт явязиня истифадя олуна билян йол сяняди 
вермяк мягсядиля верилмишдир. О, сащибинин миллийятиня зяряр вурмур вя щеч вящъля 
она тохунмур. 

2. Сянядин сащибинин_______________________________ (щакимиййят 
органлары тяряфиндян сяняд верилян юлкяни эюстярмяли) 
___________________________________вя йа яэяр сонра даща эеъ тарих 
эюстярилмямишся_____________гядяр гайытмаьа иъазяси вардыр. 

(Сяняд сащибинин гайыда биляъяйи мцддят цч айдан аз олмамалыдыр) 

3. Яэяр сянядин сащиби бу сяняди верян юлкядя мяс-кунлашмышдырса, йенидян 
сяйащят етмяк истядикдя йени сяняд цчцн йашадыьы юлкянин сялащиййятли щакмиййят 
органларына мцраъият етмялидирляр. 

(ЙЕНи сяняд верян щакмиййят органлары кющня йол сяндини алыб ону вермиш 
щакимиййят органларына гайтармалыдр)28 

(Бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан_________сящифя вардыр) 

(2) 

Анадан олдуьу йер _______________________________  

Тарих___________________________________________ 
Мяшьулиййяти_____________________________________  
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Индики йашайыш йери_________________________________  

Арвадынын гызлыг сойады вя ады (адлары) _________________ 

Яринин сойады вя ады _______________________________ 

Тясвир 

Бойу ______________________________________  

Сачлары ____________________________________ 

Эюзляринин рянэи______________________________ 
Бурну_____________________________________ 

Сифятинин формасы______________________________ 

Сифятинин рянэи________________________________ 

Хцсуси яламятляри_____________________________ 

Сянядин Сащибини мцшайят едян ушаглар 

Сойады Ад (адлар) 
Доьулдуьу Йер 

вя тарих 
Ъинс 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

  

*Лазым олмайанын цстцндян хятт чякмяли. 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр) 

 (3) 

Сяняд сащибинин фотошякли вя сяняди верян щакимиййят органларынын мющцрц сяняд 
сащибинин бармагларынын изи (яэяр тяляб олунурса) 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр) 

(4) 

1. Бу сяняд ашаьыдакы юлкяляр цчцн етибарлыдр: __________________________  

Бу сянядин верилмяси цчцн ясас олан сяняд вя йа сянядляр 

верилмишдир_______________________________________ 

Тарих____________________________________________ 

Сянядин вермиш щакимиййят органларынын имзасы вя мющцрц: 

Рцсум юдянилмишдир 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр) 

(5) 

Сянядин мцддятинин узадылмасы вя йа тязялянмяси 
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Рцсум юдянилмишдир:_________________________дян 

                 _________________________гядяр 

Тяртиб едилмишдир___________ Тарих___________________  

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа тязяляйян щакимиййят органларынын имзасы вя 
мющцрц 

------------- 

Сянядин мцддятинин узадлымасы вя йа тязялянмяси 

Рцсум юдянилмишдир: ___________________________дян 

                             __________________________гядяр  

Тяртиб едлимишдир___________Тарих____________________ 

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа тязяляйян щакмиййят органларынын имзасы вя 
мющцрц 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр) 

 

(6) 

Сянядин мцддятинин узадылмасы вя йа тязялянмяси 

Рцсум юдянилмишдир: ___________________дян 

        ___________________гядяр 

Тяртиб едилмишдир ____________ Тарих_________________  

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа тязяляйян щакимиййят органларынын имзасы вя 
мющцрц 

---------------------------- 

Сянядин мцддятинин узадылмасы вя йа тязялянмяси 

Рцсум юдянилмишдир:_____________________дян 

                              ______________________гядяр  

Тяртиб едилмишдир_________ Тарих________________ 

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа тязяляйян щакимиййят органларынын имзасы  вя 
мющцрц 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр) 

(7-32) 

Визалар 

Бу сянядин сащибинин сойады щяр бир визада тякрар олунмалыдыр. 

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан_________сящифя вардыр.)  
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ЫЫЫ ЯЛАВЯ  

ГАЧГЫНЛАРЫН СТАТУСУ ЩАГГЫНДА 1967-ЪИ ИЛ ПРОТОКОЛУ* 

Бу протоколун иштиракчысы олан дювлятляр, 

1951-ъи ил ийулун 28-дя Ъеневрядя имзаланмыш Гачгынларын статусу щаггында 
Конвенсийанын (бундан сонра – «Конвенсийа») йалныз 1951-ъи илин йанварын 1-дяк 
баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя гачгына чеврилмиш шяхсляря шамил олундуьуну 
нязяря алараг, Конвенсийа гябул едилдикдян сонра гачгынлара аид йени 
вязиййятлярин йарандыьыны вя она эюря дя буна аидиййаты олан гачгынларын 
Конвенсийанын тясириндян кянарда гала билмясини нязяря алараг, Конвенсийада 
верилян тярифя уйьун эялян бцтцн гачгынларын эюстярилян 1951-ъи ил 1 йанвар 
тарихиндян асылы олмайараг бярабяр статуса малик олмасы лцзуму нязяря алынараг, 
ашаьыдакылар барясиндя разылыьа эялмишляр: 

 I maddя. Цmumi mцdдяalar 

1. Бу протоколун иштиракчысы олан Dювлятляр арасында verilmiш тярифя уйьун эялян 
гачгынлара Конвенсийанын 2-34cц maddяlяrini tятbiq etmяйи ющдяляриня эютцрцрляр. 

2. Bu Пrotokolun мягсядляри цчцн “гачгын” termini altыnda bu маддянин 3-ъц 
бяндинин тятбиги иля баьлы hallar istisna olmaqla, Конвенсийанын 1 A(2) маддясинин 
тярифини ”1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя“ сюзляри вя 
«щямин щадисяляр нятиъясиндя” сюзлярини чыхмаг шярти иля уйьун эялян щяр бир шяхс 
нязярдя тутулур.  

3. Бу Протоколу онун иштиракчысы олан дювлятляр, артыг Конвенсийанын иштиракчысы олан 
дювлятляр тяряфиндян Конвенсийанын 1Б (1) (а) маддясиня мцвафиг сурятдя бяйанат 
верилмяси щаллары истисна едилмякля, щеч бир ъоьрафи мящдудиййят гоймадан тятбиг 
едяъякляр. Щямчинин Протокол Конвенсийанын 1 Б (2) маддясиня мцвафиг сурятдя 
узадылмадыгда да тятбиг едилир. 

ЫЫ маддя. Милли щакимиййят органларынын Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты иля 
ямякдашлыьы. 

1. Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Гачгынлар 
Цзря Али Комиссарлыьы иля вя йа онун функсийаларынын щяваля едиля биляъяйи Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы диэяр гуруму иля ямякдашлыг етмяйи, о ъцмлядян бу 
Протоколун мцддяаларынын тятбигини мцшащидя вязифялярини йериня йетирмякдя она 
кюмяк эюстярмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. 

2. Али Комиссарлыьа вя йа онун функсийаларынын щяваля едиля биляъяйи Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы диэяр гурумуна Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
сялащиййятли органына мярузяляр тягдим етмяк имканы йаратмаг цчцн бу 
Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр онлара ашаьыдакы мясяляляря даир тяляб етдик-
ляри информасийаны вя статистика мялуматыны лазыми формада тягдим етмяйи 
ющдяляриня эютцрцрляр: 

а) гачгынларын вязиййяти; 

б) бу Протоколун йериня йетирилмяси; 

                                            
* «БМТ-нин мцгавиляляри» серийасы, 606-ъу ъилд, сящ 267 
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в) гачгынлара даир гцввядя олан вя йа сонралар гцввяйя миня биляъяк ганунлар, 
гярарлар вя фярманлар. 

ЫЫЫ маддя. Милли ганунвериъилик щаггында мялумат 

Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр бу Протоколун тятбигини тямин етмяк 
мягсядиля гябул едя биляъякляри ганунларын вя гярарларын мятнляри барядя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня мялумат веряъякляр. 

ЫВ маддя. Мцбащисялярин щялли 

Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр арасында Протоколун тяфсири вя йа тятбиги иля 
баьлы йаранан мцбащисяляр башга васитялярля щялл олуна билмядикдя, мцбащисядя 
иштирак едян щяр щансы тяряфин хащиши иля Бейнялхалг Мящкямяйя верилир. 

В маддя. Протокола гошулма 

Бу Протокол Конвенсийанын иштиракчысы олан бцтцн дювлятляр адындан, Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын цзвц олан щяр щансы дювлят, йахуд Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш 
Мяълисинин Протокола гошулмаьа дявят етдийи щяр щансы ихтисаслашмыш гурумун цзвц 
вя йа дювлят адындан гошулмаг цчцн ачыгдыр. Гошулма Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш Катибиня гошулма актынын сахланмаьа верилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 

ВЫ маддя. Федератив дювлятляр щаггында маддя 

Федератив вя гейри-унитар типли дювлятляря ашаьыдакы мцддяалар тятбиг олунур: 

а) Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя тятбиг 
едилмяли олан вя федерал ганунвериъилик щакимиййяти органларынын йурисдиксийасына аид 
олан маддяляри барясиндя федерал дювлятин ющдяликляри эюстярилян щцдудларда федератив 
дювлят олмайан иштиракчы дювлятлярин ющдяликляриня уйьун эялир. 

б) Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя тятбиг 
едилмяли олан вя федерасийайа дахил олан, федерасийанын конститусийасына уйьун олараг 
ганунвериъилик тядбирляри эюрмяйя борълу олмайан штатларын, яйалятлярин кантонларын 
ганунвериъилик йурисдиксийасына аид олан маддяляриня эялинъя, федерал щюкумят илк 
имкан дцшян кими штатларын яйалятлярин вя кантонларын мцвафиг щакимиййят органларыны 
щямин маддялярля таныш едир, бу заман мцсбят тювсиййялярини билдирирляр.  

в) Бу Протоколун иштиракчысы олан федератив дювлят щяр щансы диэяр федератив дювлятин 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби васитясиля она верилмиш тяляби иля 
Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя 
тятбиг едилмяли олан щяр щансы конкрет мцддяасы барядя федерасийада вя онун 
тяркиб щиссясиндя мювъуд олан ганунлар вя практика щаггында арайыш тягдим едир, 
щям дя бу мцддяанын ганунвериъилик йолу иля вя йа башга йолла ня дяряъядя 
щяйата кечирилдийини эюстярирляр. 

ВЫЫ маддя. Гейд-шяртляр вя бяйанатлар 

1. Гошулма заманы щяр бир дювлят бу Протоколун 4-ъц маддяси барядя вя бу 
Протоколун 1-ъи маддясиня уйьун олараг Конвенсийанын 1, 2, 3, 16 (1) вя 33-ъц 
маддяляриндя эюстярилян мцддяалардан башга, Конвенсийанын щяр щансы мцддяасынын 
тятбиги барядя гейд-шяртляр ола биляр, бир шяртля ки, Конвесийанын иштиракчысы олан дювлятин 
гейд-шяртляри Конвенсийанын шамил олундуьу гачгынлара шамил едилмир. 

2. Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятлярин 42-ъи маддяйя мцвафиг сурятдя гойдуг-
лары гейд-шяртляр, яэяр эютцрцлмяйибся, онларын бу Протокол цзря ющдяликляриня шамил 
олунур. 
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3. Бу маддянин 1-ъи бяндиня уйьун олараг гейд-шярт гойан щяр бир дювлят Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын эюндярмяк йолу иля бу гейд-шярти истядийи вахт эютцря биляр. 

4. Конвенсийада иштирак едян вя бу Протокола гошулан дювлятин Конвенсийасынын 
40-ъы маддясинин 1 вя 2-ъи маддяляриня мцвафиг сурятдя вердийи бяйанат о щалда 
бу Протокол барясиндя тятбиг едилян сайылыр ки, гошулма заманы ишитиракчы дювлят 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня онун якси барядя билдириш эюндярмир. 
Конвенсийанын 40-ъы маддяси 2 вя 3-ъц бяндляринин вя 44-ъц маддясинин 3-ъц 
бяндинин мцддяалары бу Протокола да мутатис мутандис тятбиг едилян сайылыр. 

ВЫЫЫ маддя. Гцввяйя минмя 

1. Бу Проткол алтынъы гошулма актынын депозитя гойулдуьу эцн гцввяйя минир. 

2. Алтынъы гошулма актынын депозитя гойулмасындан сонра Протокола гошулан 
бцтцн дювлятляр цчцн Протокол щямин дювлятлярин юз гошулма актынын депозитя 
гойулдуьу эцн гцввяйя минир. 

ЫХ маддя. Етибарсыз елан етмя 

1. Протоколун иштиракчысы олан щяр бир дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
Катибиня билдириш эюндярмякля бу Протоколу истянилян вахт етибарсыз елан едя биляр. 

2. Бу ъцр етибарсыз еланетмя мцвафиг иштиракчы дювлят цчцн Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты Баш Катибинин щямин билдириши алдыьы эцндян бир ил сонра гцввяйя минир. 

Х маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибинин эюндярдийи 
билидиришляр 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби йухарыда, 5-ъи маддядя эюстярилян 
бцтцн дювлятляря бу Протоколун гцввяйя минмяси, она гошулмалара, гейд-шяртляр, 
гейд-шяртлярин эютцрцлмяси вя онун етибарсыз елан олунмасы, щямчинин онунла 
баьлы бяйанатлар вя билдиришляр барясиндя мялумат верилир. 

ХЫ маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Катиблийинин архивляриндя депозитя 
гойулма 

Иниэилис, испан, чин, рус вя франсыз дилляриндя мятнляри ейни дяряъядя аутентик олан 
бу Протоколун Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси сядри вя Баш Катиби 
тяряфиндян имзаланмыш суряти Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын катиблийинин архивиндя 
депозитя гойулур. Баш Катиб бу Протоколун тясдиглянмиш сурятлярини Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя йухарыда 5-ъи маддядя эюстярилмиш диэяр 
дювлятляря эюндярир. 
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ƏLAVƏ IV 
QAÇQINLARIN STATUSU HAQQINDA 1951-CI IL 
KONVENSIYASININ VƏ 1967-CI IL PROTOKOLUNUN 
IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRIN SIYAHISI 

Qüvvəyə minmə tarixi:  
22 aprel 1954-cü il (Konvensiya)  

4 oktyabr 1967-ci il (Protokol)  

1 noyabr 2011-ci ilədək olan məlumat 

1951-ci il Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin ümumi sayı: 145 
1967-ci il Protokolunun iştirakçısı olan dövlətlərin ümumi sayı: 146  
Həm Konvensiyanın, həm də Protokolun iştirakçısı olan dövlətlər: 143  
Bu müqavilələrdən birinin və ya hər ikisinin iştirakçısı olan dövlətlər: 148  

Yalnız 1951-ci il Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər:  

Madaqaskar, Sent-Kits və Nevis 

Yalnız 1967-ci il Protokolunun iştirakçısı olan dövlətlər:  

Kabo-Verde, Amerika Birləşmiş Ştatları, Venesuela  

Aşağıdakı tarixlər ratifikasiya sənədinin və ya qoşulma haqqında sənədin Nyu-
Yorkda saxlanılmaq üçün müvafiq iştirakçı dövlətlər tərəfindən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Katibinə verildiyi tarixi göstərir. 43-cü maddənin 2-ci bəndinə 
uyğun olaraq, Konvensiya sənədin saxlanılmağa verilməsindən doqquz gün sonra 
müvafiq dövlət barəsində qüvvəyə minir. Protokol isə sənədin saxlanılmağa veril-
diyi gündən müvafiq dövlət barəsində qüvvəyə minir (VIII maddənin 2-ci bəndi). 
İstisnalar aşağıda göstərilir.  

Ölkə*  
 
- Əfqanıstan  
- Albaniya  
- Əlcəzair  
- Anqola  
- Antiqua və Barbuda  
- Argentina  
- Ermənistan  
- Avstraliya 
- Avstriya  
- Azərbaycan  
- Baham adaları  
- Belarus 
- Belçika  
- Beliz  

Konvensiya  
 
30 avq 2005-q 
18 avq 1992-q 
21 fev 1963-h 
23 iyun 1981-q 
07 sen 1995-q 
15 noy 1961-q 
06 iyul 1993-q 
22 yan 1954-q 
01 noy 1954-q 
12 fev 1993-q  
15 sen 1993-q 
23 avq 2001-q 
22 iyul 1953-r 
27 iyun 1990-q 

Protokol  
 
30 avq 2005-q 
18 avq 1992-q  
08 noy 1967-q 
23 iyun 1981-q 
07 sen 1995-q 
06 dek 1967-q 
06 iyul 1993-q 
13 dek 1973-q 
05 sen 1973-q 
12 fev 1993-q  
15 sen 1993-q 
23 avq 2001-q 
08 apr 1969-q 
27 iyun 1990-q 

                                            
* Qeydlər:  

* Ratifikasiya (r), Qoşulma (q), Hüquqi varislik (h).  
** "K" yalnız 1951-ci il Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətləri, "P" isə yalnız 1967-ci il 
Protokolunun iştirakçısı olan dövlətləri bildirir.  
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- Benin  
- Boliviya Çoxmillətli Dövləti  
- Bosniya və Herseqovina  
- Botsvana  
- Braziliya  
- Bolqarıstan  
- Burkina-Faso  
- Burundi  
- Kamboca  
- Kamerun 
- Kanada  
- Kabo-Verde (P) 
- Mərkəzi Afrika Respublikası  
- Çad  
- Çili  
- Çin  
- Kolumbiya  
- Konqo 
- Konqo Demokratik 
Respublikası 
- Kosta-Rika  
- Kot-d'İvuar (Fil Dişi Sahili)  
- Xorvatiya  
- Kipr  
- Çex Respublikası  
- Danimarka  
- Cibuti  
- Dominika 
- Dominikan Respublikası  
- Ekvador  
- Misir  
- Salvador  
- Ekvatorial Qvineya  
- Estoniya  
- Efiopiya  
- Fici  
- Finlandiya  
- Fransa  
- Qabon  
- Qambiya  
- Gürcüstan  
- Almaniya  
- Qana  
- Yunanıstan  
- Qvatemala  
- Qvineya 
- Qvineya-Bissau  
- Haiti  
- Müqəddəs Taxt-Tac (Vatikan)  
- Honduras  
- Macarıstan  
- İslandiya  

04 apr 1962-h 
09 fev 1982-q 
01 sen 1993-h 
06 yan 1969-q 
16 noy 1960-r 
12 may 1993-q 
18 iyun 1980-q 
19 iyul 1963-q 
15 okt 1992-q 
23 okt 1961-h 
04 iyun 1969-q 
 
04 sen 1962-h 
19 avq 1981-q 
28 yan 1972-q 
24 sen 1982-q 
10 okt 1961-r 
15 okt 1962-h 
19 iyul 1965-q 
 
28 mar 1978-q 
08 dek 1961-h 
12 okt 1992-h  
16 may 1963-h 
11 may 1993-h 
04 dek 1952-r 
09 avq 1977-h 
17 fev 1994-q 
04 yan 1978-q 
17 avq 1955-q 
22 may 1981-q 
28 apr 1983-q 
07 fev 1986-q 
10 apr 1997-q 
10 noy 1969-q 
12 iyun 1972-h 
10 okt 1968-q 
23 iyun 1954-r 
27 apr 1964-q 
07 sen 1966-h 
09 avq 1999-q 
01 dek 1953-r 
18 mar 1963-q 
05 apr 1960-r 
22 sen 1983-q 
29 dek 1965-h 
11 fev 1976-q 
25 sen 1984-q 
15 mar 1956-r 
23 mar 1992-q 
14 mar 1989-q 
30 noy 1955-q 

06 iyul 1970-q 
09 fev 1982-q  
01 sen 1993-h  
06 yan 1969-q 
07 apr 1972-q 
12 may 1993-q  
18 iyun 1980-q 
15 mar 1971-q 
15 okt 1992-q 
19 sen 1967-q 
04 iyun 1969-q 
09 iyul 1987-q 
30 avq 1967-q 
19 avq 1981-q 
27 apr 1972-q 
24 sen 1982-q 
04 mar 1980-q 
10 iyul 1970-q 
13 yan 1975-q 
 
28 mar 1978-q  
16 fev 1970-q 
12 okt 1992-h 
09 iyul 1968-q 
11 may 1993-h 
29 yan 1968-q  
09 avq 1977-h 
17 fev 1994-q 
04 yan 1978-q  
06 mar 1969-q 
22 may 1981-q 
28 apr 1983-q 
07 fev 1986-q 
10 apr 1997-q 
10 noy 1969-q  
12 iyun 1972-h  
10 okt 1968-q 
03 fev 1971-q 
28 avq 1973-q 
29 sen 1967-q 
09 avq 1999-q  
05 noy 1969-q 
30 avq 1968-q 
07 avq 1968-q 
22 sen 1983-q 
16 may 1968-q 
11 fev 1976-q  
25 sen 1984-q  
08 iyun 1967-q 
23 mar 1992-q  
14 mar 1989-q  
26 apr 1968-q 
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- İran İslam Respublikası  
- İrlandiya 
- İsrail  
- İtaliya 
- Yamayka  
- Yaponiya  
- Qazaxıstan  
- Keniya  
- Qırğızıstan  
- Koreya Respublikası 
- Latviya  
- Lesoto  
- Liberiya  
- Lixtenşteyn  
- Litva  
- Lüksemburq  
- Makedoniya (Keçmiş     
  Yuqoslaviya Respublikası)  
- Madaqaskar (K)  
- Malavi  
- Mali  
- Malta  
- Mavritaniya  
- Meksika  
- Moldova Respublikası  
- Monako  
- Monteneqro (Çernoqoriya)  
- Mərakeş  
- Mozambik 
- Namibiya  
- Nauru  
- Niderland  
- Yeni Zelandiya 
- Nikaraqua  
- Niger  
- Nigeriya  
- Norveç  
- Panama  
- Papua-Yeni Qvineya  
- Paraqvay  
- Peru  
- Filippin  
- Polşa  
- Portuqaliya  
- Rumıniya  
- Rusiya Federasiyası  
- Ruanda  
- Sent-Kits və Nevis (K)  
- Sent-Vinsent və Qrenadin adaları  
- Samoa  
- San-Tome və Prinsipi  
- Seneqal  

28 iyul 1976-q 
29 noy 1956-q 
01 okt 1954-r 
15 noy 1954-r 
30 iyul 1964-h 
03 okt 1981-q 
15 yan 1999-q 
15 may 1966-q 
08 okt 1996-q 
03 dek 1992-q 
31 iyul 1997-q 
14 may 1981-q 
15 okt 1964-q 
08 mar 1957-q 
28 apr 1997-q 
23 iyul 1953-r 
 
18 yan 1994-h 
18 dek 1967-q 
10 dek 1987-q 
02 fev 1973-h 
17 iyun 1971-q 
05 may 1987-q 
07 iyun 2000-q 
31 yan 2002-q 
18 may 1954-q 
10 okt 2006-h 
07 noy 1956-h 
16 dek 1983-q 
17 fev 1995-q 
28 iyun 2011-q 
03 may 1956-r 
30 iyun 1960-q 
28 mart 1980-q 
25 avq 1961-h 
23 okt 1967-q 
23 mar 1953-r 
02 avq 1978-q 
17 iyul 1986-q 
01 apr 1970-q 
21 dek 1964-q 
22 iyul 1981-q 
27 sen 1991-q 
22 dek 1960-q 
07 avq 1991-q 
02 fev 1993-q 
03 yan 1980-q 
01 fev 2002-q 
03 noy 1993-q 
21 sen 1988-q 
01 fev 1978-q 
02 may 1963-h 

28 iyul 1976-q 
06 noy 1968-q  
14 iyun 1968-q 
26 yan 1972-q  
30 okt 1980-q 
01 yan 1982-q 
15 yan 1999-q 
13 noy 1981-q  
08 okt 1996-q  
03 dek 1992-q 
31 iyul 1997-q 
14 may 1981-q 
27 fev 1980-q  
20 may 1968-q 
28 apr 1997-q 
22 apr 1971-q  
 
18 yan 1994-h  
 
10 dek 1987-q 
02 fev 1973-q 
15 sen 1971-q 
05 may 1987-q  
07 iyun 2000-q  
31 yan 2002-q 
16 iyun 2010-q  
10 okt 2006-h 
20 apr 1971-q  
1 may 1989-q 
17 fev 1995-q  
28 iyun 2011-q  
29 noy 1968-q 
06 avq 1973-q 
28 mart 1980-q 
02 fev 1970-q  
02 may 1968-q 
28 noy 1967-q 
02 avq 1978-q 
17 iyul 1986-q  
01 apr 1970-q  
15 sen 1983-q 
22 iyul 1981-q 
27 sen 1991-q  
13 iyul 1976-q 
07 avq 1991-q 
02 fev 1993-q  
03 yan 1980-q 
 
03 noy 2003-q 
29 noy 1994-q 
01 fev 1978-q  
03 okt 1967-q 
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- Serbiya  
- Seyşel adaları  
- Syerra-Leone  
- Slovakiya  
- Sloveniya  
- Solomon adaları  
- Somali  
- Cənubi Afrika Respublikası  
- İspaniya  
- Sudan  
- Surinam  
- Svazilend  
- İsveç 
- İsveçrə  
- Tacikistan  
- Tanzaniya Birləşmiş 
Respublikası  
- Şərqi Timor  
- Toqo  
- Trinidad və Tobaqo  
- Tunis  
- Türkiyə  
- Türkmənistan  
- Tuvalu  
- Uqanda  
- Ukrayna  
- Böyük Britaniya və Şimali 
İrlandiya Birləşmiş Krallığı  

- Amerika Birləşmiş Ştatları (P)  
- Uruqvay  

- Venesuela Bolivar Respublikası (P) 
- Yəmən  
- Zambiya  
- Zimbabve  

12 mar 2001-h 
23 apr 1980-q 
22 may 1981-q 
04 fev 1993-h 
06 iyul 1992-h 
28 fev 1995-q 
10 okt 1978-q 
12 yan 1996-q 
14 avq 1978-q 
22 fev 1974-q 
29 noy 1978-h  
14 fev 2000-q 
26 okt 1954-r 
21 yan 1955-r 
07 dek 1993-q 
 
12 may 1964-q 
07 may 2003-q 
27 fev 1962-h 
10 noy 2000-q 
24 okt 1957-h 
30 mar 1962-r 
02 mart 1998-q 
07 mar 1986-h 
27 sen 1976-q 
10 iyun 2002-q 
 
11 mar 1954-r 
 
22 sen 1970-q 
 
18 yan 1980-q 
24 sen 1969-h 
25 avq 1981-q 

12 mar 2001-h  
23 apr 1980-q  
22 may 1981-q  
04 fev 1993-h  
06 iyul 1992-h  
12 apr 1995-q  
10 okt 1978-q  
12 yan 1996-q  
14 avq 1978-q  
23 may 1974-q  
29 noy 1978-h  
28 yan 1969-q 
04 okt 1967-q 
20 may 1968-q 
07 dek 1993-q  
 
04 sen 1968-q 
07 may 2003-q 
01 dek 1969-q  
10 noy 2000-q 
16 okt 1968-q  
31 iyul 1968-q 
02 mart 1998-q  
07 mar 1986-h  
27 sen 1976-q  
04 apr 2002-q 
 
04 sen 1968-q 
01 noy 1968-q  
22 sen 1970-q  
19 sen 1986-q 
18 yan 1980-q  
24 sen 1969-q 
25 avq 1981-q  

 

Qeyd-şərtlər:  

1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin B(1) bəndində deyilir: "Bu Konvensiyanın 
1-ci maddəsinin “A” bölməsində işlədilən “1951-ci il yanvarın 1-dək baş vermiş 
hadisələr” sözləri ya a) “1951-ci il yanvarın 1-dək Avropada baş vermiş hadisələri”; 
ya da b) “1951-ci il yanvarın 1-dək Avropada və ya digər yerlərdə baş vermiş 
hadisələri” bildirir və Razılığa gələn hər bir dövlət bu Konvensiya əsasında üzərinə 
götürdüyü öhdəliklərə münasibətdə qeyd edilən bu mənalardan hansına tərəfdar 
olduğunu imzalama, ratifikasiya və ya qoşulma məqamında göstərəcəkdir".  

Aşağıdakı dövlətlər coğrafi məhdudiyyəti nəzərdə tutan "a" alternativ variantını qəbul 
ediblər: Konqo, Madaqaskar, Monako və Türkiyə. 1967-ci il Protokoluna qoşularkən 
Türkiyə coğrafi məhdudiyyətə dair əvvəlki bəyanatını təkrar edib. Madaqaskar hələ 
Protokola qoşulmayıb.  

Bütün digər dövlətlər ratifikasiya, qoşulma və ya hüquqi varislik vasitəsilə Konven-
siyanın iştirakçısına çevrilərkən "b" variantını ("1951-ci il yanvarın 1-dək Avropada və 
ya digər yerlərdə baş vermiş hadisələr") seçməklə heç bir coğrafi məhdudiyyət tətbiq 
etməyiblər. 
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В ЯЛАВЯ 

БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЯРБИ ТРИБУНАЛЫН СТАТУТУНДАН 
ЧЫХАРЫШЛАР30 

Маддя 6 

Авропа Оху юлкяляриндя ясас мцщарибя ъанилярини мцщакимя етмяк вя ъязалан-
дырмаг мягсядиля, ашаьыда биринъи маддядя эюстярилян Сазишля тясис едилмиш 
Трибунал, Авропа Оху юлкяляринин мянафейи наминя чыхыш едяряк, фярди шякилдя вя 
йа тяшкилат цзвц кими ашаьыдакы ъинайятлярдян щяр щансы бирини тюрятмиш истянилян 
шяхси мцщакимя етмяйя вя ъязаландырмаьа сялащиййятлидир: «Ашаьыдакы ямялляр 
вя йа онларын щяр щансы бири трибуналын йурисдиксийасына аид шяхси мясулиййятя 
сябяб олан ъинайятлярдир: 

а) Сцлщя гаршы ъинайятляр – йяни бейнялхалг мцгавиля вя сазишляри позан щярби 
тяъавцзя вя йа мцщарибяйя рящбярлик етмяк, ону щазырламаг, тюрятмяк вя йа 
апармаг, йахуд йухарыда эюстярилмиш ямяллярдян бирини тюрятмяк мягсядиля, 
разылашдырылымш планын вя йа суи-гясдин щяйата кечирилмясиндя ишитирак етмяк: 

б) Мцщарибя ъинайятляри-йяни мцщарибя ганунларынын вя адятляринин позулмасы. 
Бу позунтулар ишьал едилмиш яразидя мцлки ящалинин щеч бир мящдудиййят 
гоймадан гятля йетирилмясиндян, онунла амансыз ряфтардан вя мяъбури ишляр, 
йа да щяр щансы башга мягсяд цчцн кянара апарылмасындан, щярби ясирлярин 
вя йа дянизчилярин гятля йетирилмясиндян вя йа онларла сярт ряфтардан, эировларын 
едам олунмасындан, хцсуси вя дювлят мцлкиййятинин талан едилмясиндян, 
шящяр вя кяндлярин сябябсиз даьыдылмасындан, йахуд щярби ещтийаъ олмадан 
ясассыз виран едилмясиндян ибарятдир: 

в) Инсанлыьа гаршы ъинайятляр – йяни мцщарибяйя гядяр,  йахуд мцщарибя 
дюврцндя мцлки ящалинин гятля йетирилмяси, гырылмасы, кюля едилиб апарылмасы, 
депортасийасы вя диэяр антищуманист ямялляр, йахуд сийаси, ирги вя йа дини 
мцлащизяляря эюря тягибляр – юлкянин дахили ганунларыны позубпозмамасындан 
асылы олмайараг трибуналын сялащиййятиня аид щяр щансы ъинайятин нятиъяси 
олдугда вя йа щямин ъинайятля баьлы олдугда. 

Йухарыда эюстярилян ъинайятлярин щяр щансы бирини тюрятмяк мягсяди иля 
разылашдырылмыш планын вя йа гясдин щазырланмасынын вя йа иърасынын рящбярляри, 
тяшкилатчылары, илщамвериъиляри вя йа ишитракчылары бу планын иърасы заманы щяр щансы бир 
шяхсин тюрятдийи бцтцн ямяллярдян ютрц мясулиййят дашыйырлар. 
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ВЫ ЯЛАВЯ 

1951-ЪИ ИЛ КОНВЕНСИЙАСЫНЫН БИРИНЪИ МАДДЯСИНИНФ 
БЮЛМЯСИНИН А) ПАРАГРАФЫНА АИД БЕЙНЛЯХАЛГ 
СЯНЯДЛЯР 

1951-ъи или Конвенсийасынын биринъи маддясинин Ф бюлмясинин а) параграфына аид 
ясас бейнляхалг сянядляр ашаьыдакылардыр: 

1) 1945-ъи ил 8 август тарихли Лондон Сазиши вя Бейнялхалг Щярби Трибуналын 
статуту; 

2) Алманийайа Нязарят Шурасынын мцщарибя ъинайятляриндя, сцлщя гаршы вя 
инсанлыьа гаршы ъинайятлярдя тягсирли шяхслярин ъязаландырымасы щаггында 10 
сайлы гануну; 

3) БМТ Баш Мяълисинин мцщарибя ъинайятлярини вя инсанлыьа гаршы ъинайятляри 
Бейнялхалг Щярби Трибуналын статутунда мцяййянляшдирилмиш шякилдя тясдиг 
едян 1946-ъы ил 13 феврал тарихли 3(1) сайлы вя 1946-ъы ил 11 декабр тарихли 95 
(1) сайлы гятнамяляри; 

4) Эеносид ъинайятляринин гаршысынын алынмасы вя она эюря ъязаландырма 
щаггында 1948-ъи ил Конвенсийасы (ЫЫЫ маддя) (1951-ъи или йанварын 12-дя 
гцввяйя минмишдир); 

5) Мцщарибя ъинайятляриня вя инсанлыьа гаршы ъинайятляря мцддятин ютмясинИн 
тятбиг олунмамасы щаггында 1968-ъи ил Конвенсийасы (1980-ъы ил нойабрын 
11-дя гцввяйя минмишдир); 

6) Мцщарибя гурбанларынын мцдафияси щаггында 1949ъу ил 12 август тарихли 
Ъеневря Конвенсийалары (гуруда йаралыларын вя хясятялярин вязиййятини 
йахшылашдырмаг щаггында Конвенсийа, маддя 50: Дяниздя йаралыларын, 
хястялярин, эями гязасына уьрамыш силащлы гцввяляр гуллугчуларынын вязий-
йятини йахшылашдырмаг щаггында Конвенсийа, маддя 51: Щярби ясирлярля 
ряфтар щаггында Конвенсийа, маддя 130: мцщарибя дюврцндя мцлки 
ящалинин мцдафияси щаггында Конвенсийа, маддя 147);  

7) 1949-ъу ил 12 август тарихли Ъеневря Конвенсийаларына бейнялхалг щярби 
мцнагишялярин гурбанларынын мцдафияси щаггында Ы Ялавя Протокол (бу Про-
токолун позулмасына эюря ъязалар щаггында 85-ъи маддя). 
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VII ƏLAVƏ  

BIRLƏŞMIŞ MILLƏTLƏR TƏŞKILATININ QAÇQINLAR ÜZRƏ 
ALI KOMISSARLIĞININ NIZAMNAMƏSI 

I FƏSİL 

Ümumi müddəalar 

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Baş Assam-
bleyanın rəhbərliyi altında hərəkət edərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hima-
yədarlığı altında bu Nizamnamənin tətbiq dairəsinə düşən qaçqınlar üçün bey-
nəlxalq himayənin təmin edilməsi və həmin qaçqınların könüllü repatriasiyasını 
və ya yeni ölkələrinin icmalarında assimilyasiyasını asanlaşdırmaq üçün höku-
mətlərə və müvafiq hökumətlərin razılığı ilə özəl təşkilatlara köməklik göstər-
məklə qaçqınların probleminin daimi həlli yollarının axtarılması funksiyasını öz 
üzərinə götürür. Öz funksiyalarını yerinə yetirərkən və xüsusən hər hansı 
çətinliklər yarandıqda, məsələn, bu şəxslərin beynəlxalq statusu məsələsində 
fikir ayrılıqları olduqda Ali Komissar, əgər Qaçqınların işləri üzrə məsləhət 
komitəsi yaradılıbsa, onun rəyini almaq üçün sorğu verir.  

2. Ali Komissarın fəaliyyəti tamamilə qeyri-siyasi xarakterlidir; humanitar və so-
sial xarakter daşıyır və bir qayda olaraq qaçqın qrupları və kateqoriyaları ilə 
əlaqədardır.  

3. Ali Komissar Baş Assambleya və ya İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən ona 
verilən direktivləri rəhbər tutur.  

4. Qaçqınların işləri üzrə məsləhət komitəsinin yaradılması barədə Ali Komis-
sarın rəyini öyrəndikdən sonra İqtisadi və Sosial Şura onun təsis edilməsi barədə 
qərar çıxara bilər, onun tərkibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan və 
olmayan dövlətlərin nümayəndələrindən ibarətdir və onlar qaçqın probleminin 
həllinə göstərdikləri maraq və bu işə sadiqlikləri əsasında Şura tərəfindən 
seçilirlər.  

5. Baş Assambleya Ali Komissarlığın işinin 31 dekabr 1953-cü ildən sonra da-
vam etdirilməli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə özünün səkkizinci 
növbəti sessiyasından gec olmayaraq bu məsələni nəzərdən keçirir.  

II FƏSİL 

Ali Komissarın funksiyaları 

6. Ali Komissarın səlahiyyəti aşağıdakılara şamil olunur:  

A. i) 12 may 1926-cı il və 30 iyun 1928-ci il Sazişləri və ya 28 oktyabr 1933-cü il 
və 10 fevral 1938-ci il Konvensiyaları, 14 sentyabr 1939-cu il Protokolu və yaxud 
da Qaçqınların işləri üzrə beynəlxalq təşkilatın nizamnaməsi əsasında qaçqın 
hesab edilən bütün şəxslərə;  

ii) 1 yanvar 1951-ci ilədək baş vermiş hadisələr nəticəsində və irqinə, dininə, 
vətəndaşlığına və ya siyasi əqidəsinə görə təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı 
qorxu səbəbindən vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda olan və həmin ölkənin 
himayəsindən istifadə edə bilməyən və ya bu cür qorxu səbəbindən və ya şəxsi 
rahatlıq mülahizələri ilə əlaqədar olmayan səbəblərdən istifadə etmək istə-
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məyən; yaxud müəyyən vətəndaşlığı olmayan və həmin hadisələr nəticəsində 
əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kənarda qalaraq oraya qayıda bilməyən və ya bu 
cür qorxu səbəbindən və ya şəxsi rahatlıq mülahizələri ilə əlaqədar olmayan 
səbəblərdən qayıtmaq istəməyən bütün şəxslərə.  

Fəaliyyəti dövründə Qaçqınların işləri üzrə beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul 
edilmiş qaçqın statusuna dair qərarlar bu bəndin şərtlərinə cavab verən şəxslərə 
qaçqın statusu verilməsinə mane olmur.  

Aşağıdakı hallarda Ali Komissarın səlahiyyətinin "A" bölməsində göstərilən 
şəxslərə şamil olunmasına xitam verilir:  

a) onlar vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən yenidən istifadə etdikdə; yaxud  

b) vətəndaşlığını itirdikdən sonra onu könüllü olaraq yenidən əldə etdikdə; yaxud  

c) yeni vətəndaşlıq əldə etdikdə və yeni vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən 
istifadə etdikdə; yaxud 

d) təqib qorxusu səbəbindən tərk etdiyi və ya hüdudlarından kənarda qaldığı 
ölkədə könüllü olaraq yenidən məskunlaşdıqda; yaxud  

e) qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş hallar artıq mövcud olmadığına görə 
vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən şəxsi rahatlığı ilə əlaqədar olmayan və 
sırf iqtisadi xarakter daşımayan səbəblərdən daha imtina edə bilmədikdə; yaxud  

f) vətəndaşlığı olmayan şəxs olaraq qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş hallar 
artıq mövcud olmadığına və ölkəsinə qayıtması artıq mümkün olduğuna görə 
əvvəllər daimi məskunlaşdığı ölkənin himayəsindən şəxsi rahatlığı ilə əlaqədar 
olmayan səbəblərdən daha imtina edə bilmədikdə.  

B. İrqinə, dininə, vətəndaşlığına və ya siyasi əqidəsinə görə təqibə məruz 
qalacağı ilə bağlı keçirməkdə olduğu və ya keçirmiş olduğu əsaslı qorxu səbə-
bindən vətəndaşı olduğu ölkədən və ya vətəndaşlığa malik deyilsə əvvəllər 
adətən yaşadığı ölkədən kənarda olan, yaxud bu cür qorxu səbəbindən vətən-
daşı olduğu ölkənin himayəsindən istifadə etmək və ya vətəndaşlığa malik de-
yilsə əvvəllər adətən yaşadığı ölkəyə qayıtmaq istəməyən bütün digər şəxslərə.  

7. Ali Komissarın yuxarıdakı 6-cı bənddə müəyyən edilmiş səlahiyyəti aşağıda-
kılara şamil olunmur:  

a) birdən artıq ölkənin vətəndaşı olan, vətəndaşı olduqları ölkələrin hər birinə 
münasibətdə əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan şərtlərə cavab verməyən şəxslərə; 
yaxud  

b) yaşadığı ölkənin səlahiyyətli hakimiyyət orqanları tərəfindən həmin ölkənin 
vətəndaşları üçün müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələrə malik olan şəxs kimi 
tanınan şəxslərə; yaxud  

c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının digər orqan və ya idarələrinin himayə və ya 
yardımından istifadə etməkdə davam edən şəxslərə; yaxud 

d) cinayətkarların təhvil verilməsi haqqında müqavilələrin müddəalarında, yaxud 
Beynəlxalq Hərbi Tribunalın London Statutunun VI maddəsində və ya İnsan 
hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 14-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 
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müddəalarında nəzərdə tutulmuş cinayəti törətdiyini güman etmək üçün ciddi 
əsaslar olan şəxslərə.*  

Ali Komissar Komissarlığın səlahiyyətinin şamil olunduğu qaçqınların himayəsini 
aşağıdakı vasitələrlə təmin edir:  

a) qaçqınların himayəsinə dair beynəlxalq konvensiyaların qəbulunu və 
ratifikasiyasını təşviq etmək, onların tətbiqinin müşahidəsini aparmaq və onlarda 
dəyişikliklər edilməsini təklif etməklə;  

b) qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və himayəyə ehtiyacı olan 
şəxslərin sayının azalmasına yönələn istənilən tədbirlərin icrasına hökumətlərlə 
bağlanan xüsusi sazişlər vasitəsilə şərait yaratmaqla;  

c) dövlət orqanlarının və ya özəl qurumların qaçqınların könüllü repatriasiyasını 
və ya yeni ölkələrinin icmalarında assimilyasiyasını təşviq etməyə yönələn 
səylərinə yardım göstərməklə; 

d) ən çox ehtiyacı olan kateqoriyalara aid olanlar da daxil olmaqla qaçqınların 
dövlətlərin ərazilərinə buraxılmasını təşviq etməklə;  

e) qaçqınların öz əmlaklarını, xüsusən köçmək üçün zəruri olan əmlakları 
köçəcəkləri yerə götürmələrinə icazə verilməsinə çalışmaqla;  

f) ərazilərindəki qaçqınların sayı və vəziyyəti və onlar barəsindəki qanunlar və 
qərarlar haqqında hökumətlərdən məlumat almaqla;  

g) müvafiq hökumətlərlə və hökumətlərarası təşkilatlarla sıx əlaqə saxlamaqla;  

h) qaçqınların məsələləri ilə məşğul olan özəl təşkilatlarla ən münasib hesab 
etdiyi qaydada əlaqə qurmaqla;  

i) qaçqınların rifahının qayğısına qalan özəl təşkilatların səylərinin əlaqələndiril-
məsinə şərait yaratmaqla.  

9. Sərəncamına verilmiş vəsaitlər çərçivəsində Ali Komissar Baş Assambleya 
tərəfindən müəyyən edilən digər növ fəaliyyətlərlə, o cümlədən repatriasiya və 
məskunlaşdırma ilə də məşğul olur.  

10. Ali Komissar qaçqınlara yardım üçün aldığı ictimai və ya özəl vəsaitləri idarə edir 
və onları bu cür yardımın göstərilməsi üçün ən uyğun hesab etdiyi özəl qurumlar və 
həmçinin lazımi hallarda dövlət qurumları arasında bölüşdürür. Ali Komissar 
məqsədəuyğun hesab etmədiyi və ya həyata keçirilməsi mümkün olmayan istənilən 
təklifləri rədd edə bilər. Ali Komissar öncə Baş Assambleyanın razılığını almadan 
vəsait üçün və ya ümumi xarakterli çağırışla hökumətlərə müraciət edə bilməz. Ali 
Komissar illik məruzəsinə fəaliyyətləri barədə hesabatı daxil edir.  

11. Ali Komissar Baş Assambleyada, İqtisadi və Sosial Şurada və onların 
yardımçı orqanlarında rəylərini bildirmək hüququna malikdir. Ali Komissar hər il 
İqtisadi və Sosial Şura vasitəsilə Baş Assambleyaya məruzə təqdim edir; onun 
məruzəsi Baş Assambleyanın gündəliyində ayrıca bənd kimi nəzərdə tutulur.  

12. Ali Komissar BMT-nin müxtəlif ixtisaslaşmış orqanlarını əməkdaşlığa dəvət 
edə bilər.  

 

                                            
* 217 A (III) saylı qətnaməyə bax.  
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III FƏSİL 

Təşkilati və maliyyə məsələləri 

13. Ali Komissar Baş Katibin təqdimatı əsasında Baş Assambleya tərəfindən 
seçilir. Ali Komissarın təyinatının şərtləri Baş Katib tərəfindən təklif olunur və Baş 
Assambleya tərəfindən təsdiq edilir. Ali Komissar 1 yanvar 1951-ci ildən 
başlayaraq üç il müddətinə seçilir.  

14. Ali Komissar eyni müddətə Ali Komissarın Müavinini təyin edir, sonuncunun 
vətəndaşlığı onunku ilə eyni olmamalıdır.  

15. a) Ali Komissarlığın personalı ayrılmış büdcə çərçivəsində Ali Komissar 
tərəfindən təyin olunur və vəzifələrinin icrasına görə onun qarşısında məsuliyyət 
daşıyırlar.  

b) Həmin personal Ali Komissarlığın məqsədlərinə sadiq olan şəxslər arasından 
seçilir.  

c) Onların qulluq şərtləri Baş Assambleya tərəfindən personal barəsində qəbul 
edilmiş müddəalarda və onların əsasında Baş Katib tərəfindən elan edilmiş 
qaydalarda nəzərdə tutulan şərtlərdir.  

d) Həmçinin ödənişsiz əsasda çalışan personalın istifadəsi də nəzərdə tutula 
bilər.  

16. Ali Komissar qaçqınların yaşadığı ölkələrdə öz nümayəndələrinin təyin 
olunmasının zəruriliyi məsələsi ilə bağlı həmin ölkələrin hökumətləri ilə məsləhətləşir. 
Belə zərurətin olduğunu qəbul edən hər bir ölkədə təyinatı həmin ölkənin hökuməti 
tərəfindən təsdiqlənən nümayəndə təyin edilə bilər. Yuxarıda qeyd edilənlərə riayət 
edilməsi şərti ilə, eyni şəxs bir neçə ölkədə nümayəndə ola bilər.  

17. Ali Komissar və Baş Katib qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı 
əlaqələndirmə və məsləhətləşmə üçün lazımi tədbirlər görürlər.  

18. Baş Katib büdcə vəsaitləri çərçivəsində Ali Komissarı bütün zəruri imkanlarla 
təmin edir.  

19. Ali Komissarlıq Cenevrədə (İsveçrə) yerləşir.  

20. Ali Komissarlıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının büdcəsindən maliyyələşdirilir. 
Baş Assambleya gələcəkdə başqa cür qərar qəbul etməzsə, Ali Komissarlığın 
fəaliyyəti ilə bağlı inzibati xərclərdən savayı heç bir başqa xərclər Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının büdcəsi hesabına ödənilmir və Ali Komissarlığın fəaliyyəti 
ilə bağlı bütün digər xərclər könüllü ianələr vasitəsilə maliyyələşdirilir.  

21. Ali Komissarlığın işinin idarə olunması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə 
məsələləri barədə müddəaları və onların əsasında Baş Katib tərəfindən elan 
edilmiş qaydalar əsasında həyata keçirilir.  

22. Ali Komissarlığın vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatlar Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Təftiş Komissiyası tərəfindən yoxlanılır, bu zaman Komissiya 
vəsaitlərin verildiyi qurumlardan yoxlanılmış hesabatlar ala bilər. Ali Komissar və 
Baş Katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə məsələləri barədə 
müddəalarına və onların əsasında Baş Katib tərəfindən elan edilmiş qaydalara 
uyğun olaraq həmin vəsaitlərin saxlanması və bölüşdürülməsi barədə inzibati 
sazişlər bağlayırlar.  
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Sənəd yayılmaq 
üçün nəzərdə 

tutulub 

HCR/GIP/02/01 7 may 2002-ci 
il 

Əsli: ingiliscə 

 

BEYNƏLXALQ HИMAYƏYƏ DAИR RƏHBƏR PRИNSИPLƏR № 1 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində gender 
əlamətinə görə təqib  

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ni-
zamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 
35-ci maddəsində və onun 1967-ci il Protokolunun II maddəsində yer alan 
mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. Bu Rəhbər prinsiplər 
"1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair BMTQAK-ın təlimatı"nı 
(təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bundan əlavə, onlar 
"BMTQAK-ın gender əlamətinə görə təqibə dair mövqe sənədi"ni (Cenevrə, yan-
var 2000-ci il) əvəzləyir və "Beynəlxalq himayə məsələlərinə dair qlobal məs-
ləhətləşmələr" prosesinin ikinci mərhələsi çərçivəsində 2001-ci ilin sentyabrında 
San-Remoda ekspertlər tərəfindən bu mövzunun araşdırıldığı müşavirənin 
nəticəsi olaraq qəbul edilib.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRİŞ  

1. "Gender əlamətinə görə təqib" termini hüquqi əhəmiyyət kəsb etməyən ter-
mindir. Adətən bu termin qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesi çərçi-
vəsində bir sıra müxtəlif vəsatətlərə baxılarkən cinsi mənsubiyyətin əhəmiyyət 
daşıdığı halları əhatə edir. Bu Rəhbər prinsiplərdə Qaçqınların statusu haqqında 
1951-ci il Konvensiyasının (bundan sonra "1951-ci il Konvensiyası" adlandırıla-
caq) 1-ci maddəsinin A(2) bəndində yer alan "qaçqın" termininin gender baxı-
mından şərhinə xüsusi diqqət yetirilir, habelə qaçqın statusunun müəyyən-
ləşdirilməsi prosedurları çərçivəsində qadın ərizəçilərin vəsatətlərinə düzgün 
baxılmasını və gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlərin əsaslılığının qəbul 
edilməsini təmin etməyə imkan yaradan bəzi prosessual praktikalar təklif olunur.  

2. Bərqərar olmuş prinsip ondan ibarətdir ki, qaçqın statusu almaq üçün verilmiş 
vəsatətlərlə bağlı düzgün qərarların qəbul edilməsi üçün bütövlükdə "qaçqın" 
anlayışı şərh edilərkən mümkün gender aspektləri nəzərə alınmalıdır. Bu 
yanaşma Baş Assambleya, eləcə də BMTQAK-ın Proqramının İcra Komitəsi 
tərəfindən bəyənilib.1  

3. Gender əlamətinə görə təqibin xarakterini başa düşmək üçün ingilis dilindəki 
"gender" ("gender") və "cins" ("sex") terminlərinin anlayışını vermək və onları 
fərqləndirmək vacibdir. İngilis dilində "gender" termini qadınlar və kişilər arasında 
bu və ya digər cinsin sosial və ya mədəni amillər əsasında formalaşan və 
müəyyən edilən identikliyinə, statusuna, roluna və vəzifələrinə əsaslanan 
münasibətləri bildirir, "cins" termini isə bioloji mənada işlənir. Gender daimi və ya 
anadangəlmə xüsusiyyət deyil, o, zaman keçdikcə sosial və mədəni amillər 
əsasında formalaşır. Gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlər həm qadınlar, həm 
də kişilər tərəfindən verilə bilər, amma xüsusi təqib növləri ilə əlaqədar olaraq onlar 
daha çox qadınlar tərəfindən verilir. Bəzi hallarda ərizəçinin cinsi mənsubiyyəti 
onun vəsatətinin mahiyyəti baxımından əhəmiyyətli ola bilər ki, bu da qərarları 
qəbul edənlər tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Lakin digər hallarda sığınacaq axtaran 
qadınların sığınacaq üçün vəsatətlərinin onların cinsi mənsubiyyəti ilə heç bir 
əlaqəsi olmaya bilər. Gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlər adətən seksual zora-
kılıq, ailədaxili zorakılıq (məişət zorakılığı), məcburi ailə planlaşdırılması, qadın-
ların cinsiyyət orqanının müəyyən hissəsinin kəsilməsi, cəmiyyətin mənəviyyat 
normalarının pozulmasına görə cəzalandırma və homoseksuallara qarşı ayrı-
seçkilik hallarını əhatə edir və təkcə bunlarla məhdudlaşmır.  

4. 1951-ci il Konvensiyasının şərhində gender aspektinin nəzərə alınması o 
demək deyil ki, bütün qadınlar avtomatik olaraq qaçqın statusu almaq hüququ 
əldə edirlər. Sığınacaq istəyən ərizəçi sübut etməlidir ki, irqinə, dininə, vətəndaş-
lığına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə görə təqibə 
məruz qalacağı ilə bağlı qorxusu əsaslıdır.  

                                            
1 Oktyabr 1999-cu il tarixli 87 (n) saylı rəyində İcra Komitəsi "dövlətlərin sığınacaq məsələlərinə dair siyasətlərində, 
normativ hüquqi aktlarında və praktikalarında gender aspektlərini nəzərə almaq üçün xüsusi səy göstərdiklərini 
məmnunluqla qeyd etdi; dövlətləri, BMTQAK-ı və digər maraqlı tərəfləri gender əlamətinə əsaslanan və ya seksual 
zorakılıq vasitəsilə həyata keçirilən təqib anlayışının daha geniş şəkildə qəbul edilməsinə və himayə meyarlarına daxil 
edilməsinə şərait yaratmağa çağırdı; bundan başqa, BMTQAK-ı və digər maraqlı tərəfləri gender amilinin önə 
çəkilməsini dəstəkləmək və gender siyasətinin həyata keçirilməsinə görə məsuliyyəti artırmaq məqsədi ilə qaçqınların 
gender əlaməti ilə bağlı məsələlərinə dair rəhbər prinsipləri, davranış məcəllələrini və təlim proqramlarını hazırlamağa, 
dəstəkləməyə və həyata keçirməyə çağırdı." Həmçinin İcra Komitəsinin bu rəylərinə bax: № 39 – "Qaçqın qadınlar və 
beynəlxalq himayə", 1985; № 73 – "Qaçqınların himayəsi və seksual zorakılıq", 1993; № 77(g) – "Beynəlxalq 
himayəyə dair ümumi rəy", 1995; № 79(o) – "Beynəlxalq himayəyə dair ümumi rəy", 1996; və № 81(t) – "Beynəlxalq 
himayəyə dair ümumi rəy", 1997.  
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II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ  

A. Ümumi müddəalar  

5. Tarixən "qaçqın" anlayışı kişilərin üzləşdiyi hadisələr əsasında şərh olunub və 
buna görə də qadınların və homoseksualların vəsatətlərinin çoxu əsassız sayılıb. 
Lakin son onillikdə presedent hüququnda, dövlətlərin praktikasında və elmi 
ədəbiyyatda "cins" və gender" terminlərinin qaçqınlıq kontekstində təhlilində və 
şərhində əhəmiyyətli təkamül baş verib. Bu təkamül beynəlxalq insan hüquqları 
sahəsində, eləcə də beynəlxalq hüququn əlaqədar sahələrində norma və 
standartların inkişafı prosesləri ilə paralel olaraq gedib və həmin proseslər, o 
cümlədən Keçmiş Yuqoslaviya və Ruanda üzrə beynəlxalq cinayət tribunallarının 
məhkəmə praktikası və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutunun qəbulu 
bu təkamülə yardımçı olub.2 Bu baxımdan, məsələn, qeyd etmək lazımdır ki, insan 
hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquq normalarını və standartlarını pozan zərərli 
praktikalara tarixi, ənənəvi, dini və ya mədəni amillərlə haqq qazandırmaq olmaz.  

6. "Qaçqın" termininin anlayışında "gender" sözü konkret olaraq qeyd edilməsə də, 
çoxları tərəfindən qəbul edilib ki, gender amili şəxsin məruz qaldığı təqibin və ya 
zərərin növünə və səbəblərinə təsir göstərə və ya bu baxımdan aparıcı amil kimi 
çıxış edə bilər. Beləliklə, düzgün şərh olunan "qaçqın" anlayışı gender əlamətinə 
əsaslanan vəsatətləri də əhatə edir. Buna görə də, 1951-ci il Konvensiyasındakı 
"qaçqın" anlayışına daha bir əlamətin əlavə edilməsinə ehtiyac yoxdur.3  

7. Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarının gedişində "qaçqın" 
anlayışının meyarlarını tətbiq edərkən işi bütöv halda qiymətləndirmək və işin bütün 
əhəmiyyətli hallarını nəzərə almaq vacibdir. Sığınacaq axtaranın fərdi xüsusiyyətləri, 
bioqrafiyası və başına gələn hadisələr barədə tam təsəvvürə, eləcə də mənşə 
ölkəsindəki konkret tarixi, coğrafi və mədəni situasiya barədə analitik məlumatlara və 
aktual informasiyalara malik olmaq önəmlidir. Qadınların və kişilərin durumu barədə 
ümumiləşdirilmiş nəticələr çıxarmaq məqsədəuyğun deyil, belə ki, bu halda konkret 
iş üçün əhəmiyyət daşıyan mühüm fərqlər nəzərdən qaçırıla bilər.  

8. "Qaçqın" anlayışının aşağıda nəzərdən keçirilən elementləri gender amili nə-
zərə alınmaqla şərh edilməli olan elementlərdir. Əlbəttə, istənilən vəsatətin dol-
ğun şəkildə qiymətləndirilməsi üçün digər meyarlar da (məsələn, şəxsin mənşə 
ölkəsindən kənarda olması) aktual olaraq qalır. Bu sənəddə işlədilən "qadın" 
termini bütün hallarda qızları da özündə ehtiva edir.  

B. Əsaslı təqib qorxusu  

9. Əsaslı təqib qorxusunun səbəbləri hər bir fərdi işin konkret hallarından asılıdır. 
Baxmayaraq ki, qadın və kişi ərizəçilər zərərin eyni formalarına məruz qala 
bilərlər, onlar həm də cinsi mənsubiyyətlərinə xas olan təqib formaları ilə üzləşə 

                                            
2 Bu sahədə faydalı sənədlər sırasına bunlar daxildir: İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə (1948), 
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (1966), İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Pakt (1966), Qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiya (1953), İşgəncələrə və digər qəddar, 
qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza növlərinə qarşı Konvensiya (1984), Uşaq hüquqları 
haqqında Konvensiya (1989) və xüsusən Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında Konvensiya (1979) və Qadınlara qarşı zorakılığın kökünün kəsilməsi haqqında Bəyannamə (1993). 
Bu sahədə əhəmiyyət kəsb edən regional sənədlər sırasına bunlar daxildir: İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası (1950), İnsan hüquqları haqqında Amerika 
Konvensiyası (1969) və İnsan və xalqların hüquqları haqqında Afrika Xartiyası (1981). 
3 Bax: Yekun nəticələr: Gender əlamətinə görə təqib. Beynəlxalq himayəyə dair qlobal məsləhətləşmələr, San-
Remo, Ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələri, 6-8 sentyabr 2001-ci il, № 1 və 3 ("Yekun nəticələr: Gender 
əlamətinə görə təqib").  
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bilərlər. İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq hüququn və beynəlxalq cinayət 
hüququnun normalarında bəzi əməllər, məsələn, seksual zorakılıq bu normaların 
pozuntusu kimi müəyyən edilir və təqibə bərabər sayılan ciddi hüquq pozuntusu 
kimi səciyyələndirilir.4 Bu mənada beynəlxalq hüquq konkret hərəkətin təqib 
xarakteri daşıyıb-daşımadığının müəyyənləşdirilməsində qərarları qəbul edən 
şəxslərə yardımçı ola bilər. Şübhəsiz ki, zorlama və gender amilinə əsaslanan 
digər zorakılıq formaları, məsələn, cehizlə əlaqədar zorakılıq, qadının cinsiyyət 
orqanının müəyyən hissəsinin kəsilməsi, məişət zorakılığı və insan alveri5 istər 
psixi, istərsə də fiziki baxımdan güclü ağrı və iztirab doğuran əməllərdir və dövlət 
və ya ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq onlar təqib 
formaları kimi istifadə olunur.  

10. Qanunun özünün təqib xarakteri daşıyıb-daşımadığının müəyyənləşdirilməsi 
gender amilinə əsaslanan müəyyən vəsatətlərə baxılarkən mühüm əhəmiyyət 
kəsb edə bilər. Nəzərə alınsa ki, belə qanunlar beynəlxalq insan hüquqları 
standartlarına cavab verməyən ənənəvi və ya mədəni normalara və praktikalara 
əsaslana bilər, yuxarıdakı mülahizə belə hallarda xüsusi aktuallıq kəsb edir. 
Lakin bütün digər hallarda olduğu kimi, ərizəçi bu cür qanunun tətbiqi nəticəsin-
də təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslı olduğunu sübut etməlidir. 
Təqib xarakteri daşıyan qanun mövcud olmaqda davam edirsə, amma 
praktikada tətbiq edilmirsə, təqib qorxusu əsaslı sayılmır.  

11. Ola bilər ki, müəyyən dövlət təqib praktikasını (məsələn, qadının cinsiyyət 
orqanının müəyyən hissəsinin kəsilməsini) qadağan edib, amma bu praktikaya 
göz yumur və ya dözümlülüklə yanaşır, yaxud faktiki olaraq bu praktikaya son 
qoymaq iqtidarında deyil. Belə hallarda bu cür praktikanın mövcudluğu təqib 
sayılır. Beləliklə, təqib xarakteri daşıyan müəyyən praktikaların qanunla 
qadağanın edilməsi və ya qınanması şəxsin qaçqın statusu üçün müraciətinin 
əsassız olduğu qənaətinə gəlmək üçün yetərli deyil.  

12. Siyasətə və ya qanuna riayət edilməməsinə, yaxud onların pozulmasına görə 
qeyri-mütənasib dərəcədə ağır olan və gender aspektlərini özündə ehtiva edən 
sanksiya və ya cəza nəzərdə tutulubsa, bu, təqibə bərabərdir.6 Hətta söhbət 
hamıya şamil olunan ümumi qanundan getdikdə belə, təqsirkara qarşı cəza və 
ya rəftar qanunun məqsədinə mütənasib olmayan dərəcədə sərt olmamalıdır. 
Buna görə də, qanunu pozaraq cəmiyyətin mənəviyyat normalarından kənara 
çıxmış qadınların amansız cəzalandırılması təqibə bərabərdir.  

13. Qanunların və ya siyasətlərin məqsədləri haqq qazandırıla bilən məqsədlər olsa 
belə, onların həyata keçirilməsi metodları tətbiq edildikləri şəxslərə əhəmiyyətli ziyan 
yetirilməsinə səbəb olarsa, təqibə bərabər sayılır. Məsələn, çoxları tərəfindən qəbul 
edilib ki, ailə planlaşdırılması tədbirləri demoqrafik problemlərə qarşı məqsədəuyğun 
reaksiyadır. Lakin bu cür siyasətin məcburi abort və sterilizasiyadan istifadə 
edilməklə həyata keçirilməsi insan hüquqlarına dair fundamental normaları pozmuş 
olacaq. Belə praktika, hətta legitim sayılan qanunvericilik əsasında tətbiq edilsə belə, 
ciddi pozuntu kimi qəbul edilir və təqib sayılır.  

 

                                            
4 Bax: BMTQAK, "Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat" 
(BMTQAK, Təlimat), 51-ci bənd.  
5 Aşağıda 18-ci bəndə bax.  
6 Ümumi hüquq sistemində nəzərdə tutulan cinayətə görə təqibdən və ya cəzadan qaçan şəxslər bir qayda 
olaraq qaçqın hesab edilməyərək onlardan fərqləndirilirlər, amma konkret olaraq qüvvədə olan qanunun 
pozulmasına görə həddən artıq ağır cəza təyin edildiyi hallarda bu fərq aradan qalxa bilər. Bax: BMTQAK, 
Təlimat, 56 və 57-ci bəndlər.  
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Təqibə bərabər sayılan ayrı-seçkilik  

14. Hamılıqla qəbul edilir ki, bir qayda olaraq "adi" ayrı-seçkilik özü-özlüyündə təqib 
sayıla bilməz, amma sistematik olaraq baş verən ayrı-seçkilik və ya ədalətsiz rəftar 
praktikası təqibə bərabər sayıla və beynəlxalq himayə üçün əsas təşkil edə bilər. 
Məsələn, ayrı-seçkilik xarakterli tədbirlər tətbiq edildikləri şəxsə əhəmiyyətli ziyan 
yetirilməsinə gətirib çıxararsa, misal üçün, onun dolanacaq üçün qazanc əldə etmək 
hüququnu, öz dininə etiqad etmək hüququnu və ya mövcud təhsil imkanlarından 
istifadə etməsini ciddi şəkildə məhdudlaşdırarsa, təqibə bərabər sayılır.7  

15. Həmçinin fərdləri müəyyən növ ziyandan müdafiə etməməklə dövlətin yol 
verdiyi ayrı-seçkilik formalarının təhlili gender amilinə əsaslanan vəsatətlər üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əgər dövlət özünün siyasəti və ya praktikası 
çərçivəsində fərdləri müəyyən hüquqlarla və ya ciddi pozuntulara qarşı müdafiə 
ilə təmin etmirsə və nəticədə təqsirkarlar cəzasız qalmaqla fərdlərə ciddi ziyan 
yetirirsə, bu hal təqibə bərabər sayıla bilər. Məsələn, məişət zorakılığının konkret 
nümunələri, yaxud fərqli seksual oriyentasiyaya malik olması səbəbindən şəxslə 
hüquqa zidd şəkildə rəftar edilməsi halları bu kontekstdə təhlil oluna bilər.  

Seksual oriyentasiya ilə əlaqədar təqib 

16. Fərqli seksual oriyentasiya əsasında qaçqın statusu almaq üçün verilən 
vəsatətlər gender elementini özündə ehtiva edir. Ərizəçi cinsi həyatı və ya seksual 
münasibətləri ilə əlaqədar olaraq təqib xarakterli hərəkətlərə (o cümlədən ayrı-
seçkiliyə) məruz qalarsa, onun cinsi həyatı və ya seksual münasibətləri qaçqın 
statusu almaq üçün verdiyi vəsatət üçün əhəmiyyət kəsb edə bilər. Belə halların 
çoxunda ərizəçi mənsub olduğu cinsin nümayəndəsi olaraq sosial və ya mədəni 
amillərlə müəyyən edilən roluna və ya ondan gözlənilən davranış tərzinə riayət 
etməkdən imtina edir. Adətən belə vəsatətlər cəmiyyətin həddən artıq düşmənçilik 
münasibəti ilə, zorakılıqlarla, pis rəftarla, yaxud ciddi və ya sistematik ayrı-seçkiliklə 
qarşılaşan homoseksuallar, transseksuallar və ya transvestitlər tərəfindən verilir.  

17. Homoseksualizmin qanunsuz elan edildiyi cəmiyyətdə homoseksual dav-
ranışa görə sərt cinayət cəzalarının tətbiqi, bəzi cəmiyyətlərdə qadınların çadra 
örtməkdən imtina etdikləri hallarda olduğu kimi, təqibə bərabər sayıla bilər. Hətta 
homoseksualizm cinayət sayılmasa belə, dövlət ərizəçiyə qarşı ayrı-seçkilik 
praktikasına və ya ona yetirilən ziyana göz yumarsa və ya dözümlülüklə 
yanaşarsa, yaxud onun bu cür ziyandan səmərəli müdafiəsini təmin edə 
bilməzsə, ərizəçi vəsatətini bu hallarla əsaslandıra bilər.  

Fahişəliyə məcbur etmə və ya seksual istismar məqsədi ilə insan alveri 
təqib forması kimi8 

18. İnsan alverinə məruz qalmış bəzi qadınların və yetkinlik yaşına çatmayanların 
1951-ci il Konvensiyası əsasında qaçqın statusu almaq üçün vəsatətləri əsaslı sayıla 

                                            
7 Bax: BMTQAK, Təlimat, 54-cü bənd. 
8 Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədləri üçün "insan alveri" terminin anlayışı "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa 
qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası"nı (2000-ci il) tamamlayan "İnsan alverinin, xüsusən qadın 
və uşaq alverinin qarşısının alınması, kökünün kəsilməsi və cəzalandırılması haqqında Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Protokolu"nun 3-cü maddəsində verilən anlayışdır. 3-cü maddənin 1-ci bəndində deyilir ki, insan 
alveri "insanların hədələmə, güc tətbiq etmə və ya başqa fiziki təzyiq üsulları ilə, yaxud oğurlama, dələduzluq, 
aldatma, hakimiyyət səlahiyyətindən və ya şəxsin köməksiz vəziyyətindən sui-istifadə etmə yolu ilə, yaxud 
digər şəxsin üzərində nəzarətə malik olan şəxsin razılığını almaq üçün ödəniş və ya mənfəətin verilməsi və ya 
əldə edilməsi yolu ilə insanların istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və 
ya qəbul edilməsi deməkdir. İstismar ən azı digər şəxslərin fahişəliyinin istismarını, yaxud digər seksual 
istismar formalarını, məcburi əmək və ya xidmətləri, köləliyi və ya köləliyə bənzər adətləri, asılı hala 
salınmanı və ya insan orqanlarının çıxarılmasını özündə ehtiva edir".  
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bilər. Fahişəliyə məcbur etmə və ya seksual istismar məqsədləri üçün qadınların və 
ya yetkinlik yaşına çatmayanların zorla və ya aldatma yolu ilə bu işlərə cəlb edilməsi 
gender əlamətinə əsaslanan zorakılıq və ya sui-istifadə formasıdır ki, bu da hətta 
onların ölümü ilə nəticələnə bilər. Bunu işgəncə və qəddar, qeyri-insani və ya 
ləyaqəti alçaldan rəftar forması hesab etmək olar. Bundan başqa, qadınların 
oğurlanması, təcrid edilmiş halda saxlanılması və (və ya) pasportlarının və ya digər 
şəxsiyyət sənədlərinin əllərindən alınması onların hərəkət azadlığını ciddi şəkildə 
məhdudlaşdıra bilər. Bundan əlavə, insan alverinə məruz qalmış qadınlar və 
yetkinlik yaşına çatmayanlar qaçıb qurtulduqdan və (və ya) geri qayıtdıqdan sonra 
ciddi mənfi nəticələrlə üzləşə bilərlər, məsələn, insan alveri ilə məşğul olan 
şəbəkələrin və ya ayrı-ayrı şəxslərin repressiya və ya qisas aktlarına məruz qala 
bilərlər, yenidən insan alverinə məruz qalmaları ehtimalı real ola bilər, icmaları və ya 
ailələri onları qəbul etməkdən imtina edə bilər və ya ciddi ayrı-seçkiliyə məruz qala 
bilərlər. Buna görə də, dövlət bu cür ziyana və ya ziyan təhlükəsinə qarşı müdafiəni 
təmin etmək iqtidarında və ya istəyində deyilsə, fahişəliyə məcbur etmə və ya 
seksual istismar məqsədi ilə insan alveri ayrı-ayrı hallarda qaçqın statusu almaqdan 
ötrü vəsatət vermək üçün əsas təşkil edə bilər.9  

Təqibi həyata keçirən subyektlər  

19. "Qaçqın" termininin anlayışı istər təqibi həyata keçirən dövlət nümayəndələrini, 
istərsə də qeyri-dövlət subyektlərini əhatə edir. Baxmayaraq ki, bir çox hallarda təqib 
ölkənin hakimiyyət orqanları tərəfindən həyata keçirilir, yerli əhali və ya ayrı-ayrı 
şəxslər tərəfindən törədilən, ciddi ayrı-seçkilik xarakteri daşıyan və ya digər hüquq 
pozuntusu təşkil edən hərəkətlər də, əgər hakimiyyət orqanları belə hərəkətlərdən 
xəbərdardırlarsa, yaxud bu hərəkətlərə qarşı səmərəli müdafiəni təmin etməkdən 
imtina edirlərsə və ya təmin edə bilmirlərsə, təqib sayıla bilər.10  

Səbəb-nəticə əlaqəsi (Konvensiyada göstərilən səbəblərin təqib üçün əsas 
təşkil etməsi) 

20. Şəxsin təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı qorxusu Konvensiyada 
göstərilən bir və ya bir neçə səbəblə əlaqəli olmalıdır. Yəni təqibin səbəbləri 
şəxsin irqi, dini, vətəndaşlığı, müəyyən sosial qrupa mənsubluğu və ya siyasi 
əqidəsi olmalıdır. Konvensiyada nəzərdə tutulan səbəb şəxsə qarşı rəftarın təqib 
sayılması üçün əhəmiyyət daşıyan amil olmalıdır, amma onun yeganə və ya 
əsas amil olması vacib deyil. Bir çox ölkələrdə (məsələn, ümumi hüquq siste-
minin tətbiq edildiyi dövlətlərdə) səbəb-nəticə əlaqəsinin (Konvensiyada göstə-
rilən səbəblərin təqib üçün əsas təşkil etməsinin) birbaşa müəyyən edilməsi 
tələb olunur, digər dövlətlərdə isə təqib üçün səbəblər ayrıca təhlil predmeti 
olmur və bütövlükdə "qaçqın" termininin anlayışının təhlili çərçivəsində nəzərdən 
keçirilir. Gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlərin araşdırıldığı bir çox hallarda 
təqibin səbəbini müəyyənləşdirməkdən daha çox, səbəb-nəticə əlaqəsini müəy-
yənləşdirmək, yəni şəxsin təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı qorxusunun 
səbəbinin məhz Konvensiyada göstərilən səbəb olduğunu müəyyən etmək qərar 
qəbul edən şəxs üçün çətin ola bilər. Dövlət nümayəndələri və ya qeyri-dövlət 
subyektləri tərəfindən ərizəçinin təqib olunmasının Konvensiyada göstərilən 
səbəbdən baş verdiyinin müəyyənləşdirilməsi tələb olunan səbəb-nəticə 
əlaqəsinin mövcud olduğunu müəyyən etmək üçün kifayətdir.  

21. Konvensiyada göstərilən bir və ya bir neçə səbəblə əlaqədar olaraq qeyri-
dövlət subyektləri (məsələn, ər, cütlükdəki tərəf-müqabil və ya qeyri-dövlət sub-

                                            
9 Konkret işin hallarından asılı olaraq digər məqsədlər üçün insan alveri də təqibə bərabər sayıla bilər.  
10 Bax: BMTQAK, Təlimat, 65-ci bənd. 
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yektləri) tərəfindən təqibə məruz qalma riski mövcud olduqda Konvensiyada gös-
tərilən səbəblərlə əlaqədar dövlət tərəfindən müdafiənin təmin edilib-edilmə-
məsindən asılı olmayaraq səbəb-nəticə əlaqəsi müəyyən edilmiş sayılır. Yaxud 
əksinə, qeyri-dövlət subyektləri tərəfindən təqibə məruz qalma riski Konvensi-
yada göstərilən səbəblərlə əlaqədar deyilsə, amma dövlətin müdafiəni təmin 
etmək iqtidarında və ya istəyində olmaması Konvensiyada göstərilən səbəblərlə 
əlaqədardırsa, bu hal səbəb-nəticə əlaqəsinin müəyyən edilməsi üçün 
kifayətdir.11  

D. Konvensiyada göstərilən səbəblər  

22. Konkret ərizəçinin durumunun "qaçqın" anlayışına uyğun olub-olmadığı barədə 
qərar verərkən Konvensiyada göstərilən səbəblərdən hər birinin gender amili nəzərə 
alınmaqla şərh olunmasının təmin edilməsi önəmlidir. Bir çox hallarda ərizəçilər 
Konvensiyada göstərilən əlamətlərin daşıyıcısı olduqları hesab edildiyinə və ya ehtimal 
olunduğuna görə təqib edilə bilərlər. Məsələn, bir çox cəmiyyətlərdə belə hesab edilir 
ki, qadınların siyasi əqidəsi, irqi, vətəndaşlığı, dini və ya sosial statusu qohumlarınınkı, 
tanışlarınınkı və ya icmalarında olan insanlarınkı ilə eynidir.  

23. Onu da nəzərə almaq vacibdir ki, gender amilinə əsaslanan vəsatətlərin 
verilməsi bir çox hallarda Konvensiyada göstərilən bir və ya bir neçə səbəbdən 
təqibə məruz qalma qorxusu ilə əlaqədar bilər. Məsələn, sosial və ya dini 
normaları pozmağa görə təqib təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq qaçqın statusu üçün 
verilmiş vəsatət dini mənsubiyyət, siyasi əqidə və ya müəyyən sosial qrupa 
mənsubluq əlaməti əsasında təhlil edilə bilər. Ərizəçinin əsaslı təqib qorxusunun 
dəqiq səbəbini göstərməsi tələb edilməməlidir.  

İrq  

24. "Qaçqın" anlayışının məqsədləri üçün "irq" termini bütün növ etnik qrupları 
əhatə edir, bu, onları bildirmək üçün hamılıqla istifadə edilən termindir.12 İrq 
əlamətinə görə təqib kişilərə və qadınlara münasibətdə fərqli formalarda özünü 
büruzə verə bilər. Məsələn, təqibçi irqi qrupun etnik identikliyini və (və ya) 
tərəqqisini məhv etmək üçün kişiləri öldürmək, şikəst etmək və ya həbsxanaya 
salmaq yolunu seçə bilər, qadınlar isə etnik və ya irqi identikliyin ötürücüsü 
hesab edilə və fərqli şəkildə, məsələn, seksual zorakılıq və ya nəsil artımına 
nəzarət formasında təqibə məruz qala bilərlər.  

Din  

25. Bəzi dövlətlərdə qadınlar və kişilər üçün müvafiq rollar və davranış qaydaları 
müəyyən edilir. Qadın onun üçün müəyyən edilmiş rolu yerinə yetirməyibsə və 
ya qaydalara riayət etməkdən imtina edibsə və nəticədə cəzalandırılıbsa, onun 
din əlamətinə görə təqibə məruz qalma qorxusu əsaslı sayıla bilər. Qadının belə 
qaydalara riayət etməməsi onun əsil düşüncəsinin nədən ibarət olmasından asılı 
olmayaraq qəbuledilməz sayılan dini əqidəyə sahib olmasının sübutu kimi başa 
düşülə bilər. Qadın faktiki və ya güman edilən dini əqidəsinə və ya etiqadına 
görə, o cümlədən müəyyən əqidələrə sahib olmaqdan, göstərilən dinə etiqad 
etməkdən və ya davranışını həmin dinin təlimlərinə uyğunlaşdırmaqdan imtina 
etdiyinə görə ziyana məruz qala bilər.  

26. Gender amilinə əsaslanan vəsatətlərdə təqibin dini motivi ilə siyasi motivi 
müəyyən dərəcədə üst-üstə düşür, bu mülahizə xüsusən şəxsin güman edilən siyasi 

                                            
11 Bax: Yekun nəticələr: Gender əlamətinə görə təqib, № 6. 
12 Bax: BMTQAK, Təlimat, 68-ci bənd. 
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əqidəsinə əsaslanan təqibə aiddir. Dini ehkamlar qadının müəyyən davranış 
formalarına riayət etməsini tələb etdiyinə görə, buna zidd davranış qəbuledilməz 
siyasi əqidənin təzahürü kimi başa düşülə bilər. Məsələn, bəzi cəmiyyətlərdə dövlət 
siyasətinin və ya rəsmi dinin tələblərinə uyğun olaraq qadın üçün konkret rol 
müəyyən edilə bilər. Hakimiyyət orqanları və ya təqibin digər subyektləri qadının bu 
rolu yerinə yetirməməsini onun müəyyən dini əqidələrə etiqad etməməsinin və ya 
sahib olmamasının təzahürü kimi qəbul edə bilərlər. Eyni zamanda, həmin rolun 
yerinə yetirilməməsi siyasi hakimiyyətin əsasını təşkil edən təməl strukturlara təhlükə 
yaradan qəbuledilməz siyasi əqidəyə sahib olmanın təzahürü kimi yozula bilər. Bu 
mülahizə xüsusən o cəmiyyətlərə aiddir ki, orada dini və dövlət təsisatları arasında, 
habelə qanunlar və ehkamlar arasında dəqiq sərhəd qoyulmayıb.  

Milliyyət  

27. İngiliscə milliyyət ("nationlaity") termini təkcə vətəndaşlığı bildirən termin kimi 
başa düşülməməlidir. O həm də müəyyən etnik qrupu və ya dil qrupunu bildirə 
və bəzi hallarda "irq" termini ilə üst-üstə düşə bilər.13 Vətəndaşlıq əlamətinə 
əsaslanan təqibə (irqi mənsubiyyət halında olduğu kimi) həm kişilər, həm də 
qadınlar məruz qalsa da, bir çox hallarda bu cür təqib cinsi mənsubiyyətlə 
əlaqədar olan təqib formasını alır və çox zaman qadınlara və qızlara qarşı 
seksual zorakılıq formasında təzahür edir.  

Müəyyən sosial qrupa mənsubluq14  

28. Gender amilinə əsaslanan vəsatətlər çox zaman məhz bu motivin meyarları əsa-
sında təhlil edildiyinə görə, bu anlayışın düzgün şərhi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Lakin bəzi hallarda "sosial qrup" əlamətinə həddən artıq diqqət yetirilməsi aktuallıq 
kəsb edən digər motivlərin, məsələn, dini və ya siyasi əqidə motivlərinin diqqətdən 
kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də, bu motiv təqibin Konvensiyada 
göstərilən digər dörd motivini lüzumsuz hala gətirən tərzdə şərh edilməməlidir.  

29. Beləliklə, müəyyən sosial qrup təqibə məruz qalma riskindən başqa digər 
ümumi xüsusiyyətə malik olan və ya cəmiyyət tərəfindən qrup kimi qəbul edilən 
şəxslər qrupudur. Həmin xüsusiyyət çox zaman anadangəlmə və daimi olur, 
yaxud hər hansı digər səbəblərdən şəxsin identikliyi, özünüdərki və ya hüquq-
larını həyata keçirməsi üçün fundamental əhəmiyyət daşıyır.  

30. Müvafiq olaraq, cinsi mənsubiyyət müəyyən sosial qrupu xarakterizə edən 
əlamət sayıla bilər və qadınlar anadangəlmə və dəyişməz xüsusiyyətləri ilə 
səciyyələnən və çox zaman kişilərə nisbətən fərqli rəftara məruz qalan sosial 
toplumun (yarımqrupun) əyani nümunəsi hesab edilə bilər.15 Bu xüsusiyyətlər 
həm də onları cəmiyyətdəki ayrıca qrup kimi müəyyən etməyə imkan verir, elə 
bir qrup ki, bəzi ölkələrdə onlarla fərqli rəftar edilir və onlara fərqli standartlar 
tətbiq edilir.16 Bu anlayış eynilə homoseksuallara, transseksuallara və transve-
stitlərə də şamil edilə bilər.  

                                            
13 Bax: BMTQAK, Təlimat, 74-cü bənd.  
14 Əlavə məlumat üçün bax: BMTQAK-ın Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsipləri: Qaçqınların statusu 
haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) onun 1967-ci il tarixli Protokolu 
kontekstində "müəyyən sosial qrupa mənsubluq". (HCR/GIP/02/02, 7 may 2002-ci il). 
15 Bax: Yekun nəticələr: Gender əlamətinə görə təqib, № 5.  
16 Həmçinin bax: İcra Komitəsinin 39 saylı rəyi – Qaçqın qadınlar və beynəlxalq himayə, 1985-ci il: "Dövlətlər 
... bu şərhi qəbul etmək hüququna malikdirlər ki, yaşadıqları cəmiyyətin mənəviyyat normalarını pozduqlarına 
görə qəddar və ya qeyri-insani rəftarla üzləşən sığınacaq axtaran qadınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndində nəzərdə tutulmuş 
“müəyyən sosial qrup” hesab edilə bilərlər".  
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31. Bəzən "qadınları" müəyyən sosial qrup kimi qəbul etməkdən imtina etmək 
üçün bu qrupun həddindən artıq böyük (çoxsaylı) olması əsas gətirilir. Bu 
arqumentin nə faktiki, nə də məntiqi əsası var, belə ki, təqibin digər motivlərinin 
təhlilində say amili nəzərə alınmır. Eləcə də müəyyən sosial qrupun birlik 
(vəhdət) təşkil etməsi və ya üzvlərinin könüllü şəkildə birləşməsi,17 yaxud qrupun 
hər bir üzvünün təqib riski altında olması kimi hər hansı tələb yoxdur.18 Belə 
qəbul edilib ki, qrupun mövcudluğunun müəyyən edilməsi təqib faktından asılı 
olmamalıdır, bununla belə, konkret kontekstdə qrupun mövcudluğunun 
müəyyənləşdirilməsində ayrı-seçkilik və ya təqib əhəmiyyətli amil ola bilər.19  

Siyasi əqidə  

32. Bu motivi əsas gətirərkən ərizəçi sübut etməlidir ki, müəyyən siyasi əqidəyə 
(adətən Hökumətin və ya cəmiyyətin müəyyən hissəsinin baxışlarından fərqlənən 
siyasi əqidəyə) sahib olduğuna və ya bu əqidəyə sahib olduğu hesab edildiyinə görə 
onun təqibə məruz qalma qorxusu əsaslıdır. "Siyasi əqidə" termini geniş məna 
daşıyan, dövlət mexanizmi, hökumət, cəmiyyət və ya siyasətlə bağlı istənilən 
məsələyə dair baxışları özündə ehtiva edən anlayış kimi başa düşülməlidir. Buraya 
cinslərin rolu barədə rəyləri də aid etmək olar. Şəxsin qeyri-konformist davranışı 
təqibçinin onun müəyyən siyasi əqidəyə sahib olduğunu hesab etməsinə səbəb 
olarsa, həmin davranış da bu kateqoriyaya aid edilə bilər. Bu baxımdan mahiyyət 
etibarı ilə siyasi və ya qeyri-siyasi xarakterli fəaliyyət yoxdur, onun xarakteri müvafiq 
kontekstlə müəyyən edilir. Sığınacaq üçün müraciətin siyasi əqidəyə əsaslanması 
onu nəzərdə tutur ki, ərizəçi hakimiyyət orqanları və ya cəmiyyət tərəfindən 
dözümsüzlüklə yanaşılan, onların siyasətinə, ənənələrinə və ya tətbiq etdikləri 
metodlara tənqidi yanaşan baxışlara sahibdir və ya bu cür baxışlara sahib olduğu 
güman edilir. O həmçinin bunu nəzərdə tutur ki, ərizəçinin müəyyən baxışlara sahib 
olması hakimiyyət orqanlarına və ya cəmiyyətin müəyyən hissəsinə məlumdur və ya 
məluma ola bilər, yaxud onlar ərizəçinin həmin baxışlara sahib olduğunu hesab 
edirlər. Ərizəçinin bu baxışları ifadə etməsi, yaxud artıq hər hansı formada ayrı-
seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması vacib deyil. Belə hallarda təqib qorxusunun 
əsaslılığının yoxlanılması müəyyən baxışlara sahib olan ərizəçinin geri qayıdacağı 
təqdirdə üzləşə biləcəyi nəticələrin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.  

33. Siyasi fəaliyyətdə birbaşa iştirakına görə məruz qaldığı təqibdən qaçan 
şəxsin siyasi qaçqın obrazı bəzi cəmiyyətlərdə qadınların yaşadığı həyatın 
reallıqlarına heç də həmişə uyğun gəlmir. Qadınlar siyasi sahədə kişilərə 
nisbətən daha az hallarda aparıcı mövqe tutur və çox zaman "aşağı səviyyə-
lərdə" siyasi fəaliyyətlə məşğul olurlar ki, bu da cəmiyyətdə cinslərin rolunu əks 
etdirir. Məsələn, qadınlar xəstə üsyançılara qulluq etmək, təşkilatın sıralarına 
tərəfdarlar cəlb etmək, yaxud siyasi vərəqələri hazırlamaq və ya yaymaq işi ilə 
məşğul ola bilərlər. Bundan başqa, qadınların siyasi əqidəsinin çox zaman 
ailələrinin və ya kişi qohumlarının siyasi əqidəsi ilə eyni olduğu hesab edilir və 
onları kişi qohumlarının fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq təqibə məruz qalırlar. Bu 
situasiya həm güman edilən siyasi əqidəyə görə təqibə məruz qalma konteks-
tində, həm də müəyyən sosial qrupa, yəni müəyyən "ailəyə" mənsubluq səbəbin-
dən təqib olunma kontekstində təhlil edilə bilər. Gender əlamətinə əsaslanan 
vəsatətlərə baxılarkən bu amillər nəzərə alınmalıdır.  

                                            
17 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq. Beynəlxalq himayəyə dair qlobal məsləhətləşmələr, 
San-Remo, Ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələri, 6-8 sentyabr 2001-ci il, № 4 ("Yekun nəticələr: Müəyyən 
sosial qrupa mənsubluq").  
18 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, eyni mənbə, № 7.  
19 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, eyni mənbə, № 6.  
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34. Gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlərə baxarkən bu faktı da nəzərə almaq 
vacibdir ki, qadınlar müəyyən növ fəaliyyətlərlə məşğul olmaqdan, məsələn, 
hökumətin əsgərlərinə yemək hazırlamaqdan imtina edə bilərlər ki, bu da onların 
hökumətin baxışlarına zidd olan siyasi əqidəyə sahib olmaları kimi yozula bilər.  

III. PROSEDUR MƏSƏLƏLƏRI20  

35. Gender amili əsasında sığınacaq üçün müraciət edən şəxslər, xüsusən 
işgəncəyə və ya psixoloji travmaya məruz qalanlar üçün dəstək mühiti yaratmaq 
və vəsatətlərinin konfidensial saxlanılacağına onları əmin etmək lazımdır. Bəzi 
ərizəçilər başlarına gələnlərlə və ya psixoloji travma ilə əlaqədar utancaqlıq hissi 
keçirdiklərinə görə məruz aldıqları və ya ehtiyat etdikləri təqibin real miqyası 
barədə danışmağa meylli olmaya bilərlər. Onlar hakimiyyət sahibi olan şəxslər-
dən əvvəlkitək ehtiyat edə, yaxud ailələri və (və ya) icmaları tərəfindən rədd 
ediləcəklərindən və (və ya) qisasa məruz qalacaqlarından qorxa bilərlər.21  

36. Beləliklə, qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesində gender əlamə-
tinə əsaslanan, xüsusən qadınlar tərəfindən verilən vəsatətlərə düzgün baxılma-
sını təmin etmək üçün aşağıdakı meyarlar nəzərə alınmalıdır:  

i. Sığınacaq axtaran qadınlarla müsahibə ayrıca, kişi ailə üzvlərinin iştirakı 
olmadan aparılmalıdır ki, onlar işin halları barədə danışmaq imkanına malik 
olsunlar. Qadınlara izah etmək lazımdır ki, onlar öz vəsatətlərini vermək 
hüququna malikdirlər.  

ii. Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesi, prosesə buraxılmaq, 
eləcə də hüquq məsləhətlər almaq imkanları barədə qadınları onlar üçün 
anlaşılan dildə məlumatlandırmaq önəmlidir.  

iii. Ərizəçilərə məlumat verilməlidir ki, müsahibə aparanların və tərcümə-
çilərin onlarla eyni cinsin nümayəndəsi olmasını istəyə bilərlər,22 qadın 
ərizəçilər üçün isə bu imkan avtomatik olaraq təmin edilməlidir. Bundan 

                                            
20 Bu hissənin hazırlanmasında müxtəlif dövlətlərin və digər maraqlı tərəflərin təqdim etdikləri dəyərli materiallardan, 
o cümlədən aşağıdakılardan istifadə edilib: Qadınların sığınacaq üçün vəsatətlərinə dair qərar verən əməkdaşlar üçün 
mülahizələr (İmmiqrasiya və Naturalizasiya Xidməti, Amerika Birləşmiş Ştatları, 26 may 1995-ci il); Qaçqın vizaları 
və humanitar vizalar üçün müraciət edənlər: Qərarları qəbul edənlər üçün gender məsələlərinə dair rəhbər prinsiplər 
(İmmiqrasiya və Humanitar Məsələlər Departamenti, Avstraliya, iyul 1996-cı il) (bundan sonra "Qərarları qəbul 
edənlər üçün gender məsələlərinə dair Avstraliya rəhbər prinsipləri" adlandırılacaq); Gender əlamətinə görə təqibdən 
ehtiyat edən qaçqın qadınlara dair 4-cü rəhbər prinsip: Yenilənmiş versiya (İmmiqrasiya və Qaçqınların İşləri üzrə 
Şura, Kanada, 13 noyabr 1996-cı il); Sığınacaq axtaran və qaçqın qadınlar barəsində mövqe (Qaçqınların və 
mühacirlərin işləri üzrə Avropa Şurası (ECRE), dekabr 1997-ci il) (bundan sonra "Sığınacaq axtaran və qaçqın 
qadınlar barəsində ECRE-nin mövqeyi adlandırılacaq); Birləşmiş Krallıqda sığınacaq vəsatətlərinin həlli üçün 
gender aspektlərinə dair rəhbər prinsiplər (Qaçqın Qadınlar üçün Hüquq Qrupu, iyul 1998-ci il) (bundan sonra 
"Qaçqın Qadınlar üçün Hüquq Qrupunun rəhbər prinsipləri" adlandırılacaq); Sığınacaq vəsatətlərinin həlli üçün 
gender aspektlərinə dair rəhbər prinsiplər (Qaçqınların İşləri üzrə Milli Konsorsium, Cənubi Afrika Respublikası, 
1999-cu il); Sığınacaq vəsatətlərinin gender aspektlərinə dair rəhbər prinsiplər (İmmiqrasiya məsələləri üzrə 
apellyasiya orqanı, Birləşmiş Krallıq, noyabr 2000-ci il); və Gender əlamətinə əsaslanan təqib: Qadınların himayə 
tələbatlarının araşdırılmasına və qiymətləndirilməsinə dair rəhbər prinsiplər (Miqrasiya Şurası, Hüquq Praktikası 
Bölməsi, İsveç, 28 mart 2001-ci il).  
21 Həmçinin bax: Qaçqınlara qarşı seksual zorakılıq: qarşısının alınmasına və reaksiya göstərilməsinə dair 
rəhbər prinsiplər (BMTQAK, Cenevrə 1995-ci il); və Qaçqınlara münasibətdə seksual və gender əsaslı 
zorakılığın qarşısının alınması və ona reaksiya göstərilməsi (Qurumlararası Konfransın çıxarılmış dərslərə həsr 
olunan toplantısı, 27-29 mart 2001-ci il, Cenevrə).  
22 Həmçinin bax: İcra Komitəsinin 64 saylı rəyi: Qaçqın qadınlar və beynəlxalq himayə, 1990-cı il, (a) (iii): 
Zərurət olduqda qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurları çərçivəsində müsahibə aparan səriştəli 
qadın əməkdaşların təmin edilməsi və sığınacaq axtaran qadınların, hətta kişi ailə üzvləri tərəfindən müşayiət 
olunsalar belə, həmin prosedurlara lazımi çıxışının təmin edilməsi.  
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başqa, müsahibə aparanlar və tərcüməçilər bütün həssas mədəni və dini 
amillərdən, habelə ərizəçilərin fərdi xüsusiyyətlərindən, məsələn, yaşından 
və təhsil səviyyəsindən xəbərdar olmalıdırlar.  

iv. Açıq və dəstəkləyici mühit müsahibə aparan əməkdaşla ərizəçi arasında 
etimadın yaranması üçün önəmlidir və müəyyən həssas və fərdi xarakter daşı-
yan informasiyaların tam həcmdə verilməsinə kömək edir. Müsahibə otağında 
insanı söhbətə sövq edən, konfidensiallığı təmin edən və ərizəçinin özünü 
qeyri-bərbər vəziyyətdə hiss etməsi ehtimalını minimuma endirən şərait 
yaradılmalıdır.  

v. Müsahibə aparan əməkdaş özünü və tərcüməçini ərizəçiyə təqdim 
etməli, hər bir iştirakçımın rolunu və müsahibənin dəqiq məqsədini izah 
etməlidir.23 Ərizəçini inandırmaq lazımdır ki, vəsatətinə tam konfidensial 
qaydada baxılacaq, təqdim etdiyi məlumatlar isə onun ailə üzvlərinə 
verilməyəcək. Müsahibə aparan əməkdaş mütləq izah etməlidir ki, psixoloji 
travma alanlara məsləhət verən mütəxəssis deyil.  

vi. Müsahibə aparan əməkdaş müsahibənin gedişində neytral və obyektiv 
qalmalı, habelə ərizəçinin təhdidedici, qeyri-mədəni və ya namünasib 
hərəkətlər kimi qəbul edə biləcəyi mimika və ya jestlərə yol verməməlidir. 
Müsahibə aparan əməkdaş ərizəçinin işin halları barədə danışmasına 
imkan verməli, mümkün qədər onun sözünü kəsməməlidir.  

vii. Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan bütün müsa-
hibələrdə həm "açıq" tipli, həm də konkret suallar verilməlidir, onlar vəsatə-
tin kökündə duran gender amilini üzə çıxarmağa kömək edə bilər. Məsələn, 
siyasi fəaliyyətdə dolayısı ilə iştirak edən və ya hər hansı siyasi əqidəyə 
sahib olduqları hesab edilən qadınlar çox vaxt müsahibədə onlara verilən 
sualların adətən kişilərə ünvanlanan suallar olması səbəbindən lazımi 
informasiyaları təqdim edə bilmirlər. Bundan başqa, ola bilər ki, qadın 
ərizəçilər "işgəncəyə" aid məsələləri ehtiyat etdikləri ziyan növləri ilə 
(məsələn, zorlama, seksual xarakterli təhqiramiz hərəkətlər, qadının 
cinsiyyət orqanının müəyyən hissəsinin kəsilməsi, "namus zəminində 
qətllər", məcburi nikah və s. ilə) əlaqələndirə bilməsinlər.  

viii. Xüsusən seksual zorakılıq qurbanları ilə və ya digər formada psixoloji 
travma alanlarla etimad münasibətlərinin qurulması və bütün zəruri infor-
masiyaların əldə edilməsi üçün ikinci və sonrakı müsahibələrin aparıl-
masına ehtiyac yarana bilər. Bununla əlaqədar olaraq müsahibə aparan 
əməkdaşlar psixoloji travmaya və ərizəçinin duyğularına həssaslıqla 
yanaşmalı və ərizəçi emosional həyəcan keçirdiyi təqdirdə müsahibəni 
dayandırmalıdırlar.  

ix. Konkret vəsatətə baxılarkən işdə gender amilinin olduğu aşkar edilərsə, 
ərizəçi ilə etimad münasibətinin qurulması üçün adekvat hazırlıq işi 
aparılmalıdır ki, müsahibə aparan əməkdaş lazımi sualları verə və 
müsahibənin gedişində yarana bilən problemləri həll edə bilsin.  

x. Qadınların verdiyi vəsatətlərlə əlaqədar olaraq mənşə ölkəsi barədə 
məlumatlar toplanmalı, məsələn, qanun qarşısında qadınların vəziyyəti, 
qadınların siyasi, sosial və iqtisadi hüquqları, ölkənin cəmiyyətinin 
mədəniyyət və əxlaq normaları və onlara riayət edilməməsinin nəticələri, 
zərərli ənənəvi praktikanın hökm sürməsi, qadınlara qarşı zorakılığın 

                                            
23 Yenə eyni mənbə, 3.19-cu bənd.  
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miqyası və formaları, onlar üçün müdafiə imkanlarının mövcudluğu, 
zorakılıqlarda təqsirkar olan şəxslərə cəza tətbiq edilməsi, qaçqın statusu 
almaq üçün vəsatət vermiş qadın öz ölkəsinə qayıtdıqdan sonra üzləşə 
biləcəyi risklər barədə informasiyalar əldə edilməlidir.  

xi. Başına hələn hadisələri danışarkən qadının ifadə etdiyi emosiyaların 
xarakteri və dərəcəsi ona qarşı etimada təsir göstərməməlidir. Müsahibə 
aparanlar və qərarları qəbul edən əməkdaşlar başa düşməlidirlər ki, 
mədəni fərqlər və psixoloji travma insanın davranışına mürəkkəb və 
əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Bəzi hallarda obyektiv psixoloji və ya tibbi 
rəyləri öyrənmək məqsədəuyğun ola bilər. Zorlamanın və ya seksual 
xarakterli hücumun təfsilatlarına varmaq lazım deyil, amma ondan əvvəl və 
ya sonra baş verənlər və həmin hadisəni əhatə edən hallar və təfsilatlar 
(misal üçün, silahdan istifadə, cinayətkarların işlətdiyi söz və ifadələr, 
hücumun xarakteri, harada və necə baş verməsi, hücum edənlər barədə 
təfsilatlar, məsələn, onların hərbçi, yoxsa mülki şəxslər olması və s.), 
habelə cinayətkarların motivləri barədə məlumat əldə etmək zəruri ola bilər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda qadın bu cür pis rəftara məruz 
qalmasının səbəblərindən xəbərdar olmaya bilər.  

xii. Zərurət olduqda ərizəçiyə sosial-psixoloji yardım xidmətlərinin və digər 
növ psixoloji dəstəyin göstərilməsi üçün mexanizmlər yaradılmalıdır. 
Qabaqcıl təcrübələrə əsasən, ixtisaslı psixo-sosioloqlar müsahibədən əvvəl 
və sonra ərizəçiyə yardım göstərmək üçün hazır olmalıdırlar.  

Sübutetmə məsələləri  

37. Ərizəçinin qaçqın kimi tanınması üçün özü-özlüyündə sübutedici sənədin 
olması tələb olunmur, lakin konkret hallarda mənşə ölkəsində tətbiq edilən 
praktika barədə məlumat iş üzrə sübut təşkil edə bilər. Nəzərə almaq vacibdir ki, 
gender amilinə əsaslanan vəsatətlərə baxılarkən digər motivlərdən irəli gələn 
vəsatətlərə baxıldığı zaman istifadə edilən sübut növləri asanlıqla əlçatan 
olmaya bilər. Seksual zorakılıq halları barədə statistik məlumatlar və ya hesa-
batlar bu cür hallar barədə çox vaxt məlumat verilməməsi və ya təqsirkarların 
cəzalandırılmaması səbəbindən əlçatan olmaya bilər. Belə hallarda alternativ 
məlumat mənbələri, məsələn, analoji vəziyyətdə olmuş digər qadınların yazılı və 
ya şifahi ifadələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ya digər müstəqil 
araşdırmaların məlumatları istifadə edilə bilər.  

IV. İCRA METODLARI  

38. Müvafiq hüquq ənənələrindən asılı olaraq dövlətlər qaçqınlara dair qanun-
vericiliyin tətbiqinin və konkret olaraq "qaçqın" anlayışının müəyyən edilməsinin 
təmin olunması üçün iki ümumi yanaşmadan istifadə edirlər. Bəzi dövlətlər 
hüquqi aspektlərin və prosessual təminatların izahını bilavasitə milli qanun-
vericiliyə daxil edir, digərləri isə qərar qəbul edən əməkdaşları üçün normativ-
hüquqi tövsiyələr hazırlamağa üstünlük verirlər. BMTQAK dövlətləri qaçqınlara 
dair qanunvericiliyi və prosedurları gender aspektini nəzərə almaqla tətbiq 
etməyə çağırır və bu məsələdə dövlətlərə yardım göstərməyə hazırdır.  
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Sənəd yayılmaq 
üçün nəzərdə 

tutulub 

HCR/GIP/02/02 7 may 2002-ci 
il 

Əsli: ingiliscə 

 

BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 2 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində "müəyyən 
sosial qrupa mənsubluq"  

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 35-ci maddəsində və onun 1967-ci il Protokolunda yer alan 
mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. Bu Rəhbər prinsiplər 
"1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair BMTQAK-ın təlimatı"nı 
(təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bundan əlavə, onlar 
"IOM/132/1989 – FOM/110/1989: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq" sənədini 
(BMTQAK, Cenevrə, 12 dekabr 1989-cu il) əvəzləyir və "Beynəlxalq himayə 
məsələlərinə dair qlobal məsləhətləşmələr" prosesinin ikinci mərhələsi 
çərçivəsində 2001-ci ilin sentyabrında San-Remoda ekspertlər tərəfindən bu 
mövzunun araşdırıldığı müşavirənin nəticəsi olaraq qəbul edilib.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRİŞ  

1. "Müəyyən sosial qrupa mənsubluq" Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının ("1951-ci il Konvensiyası") 1-ci maddəsinin A(2) bəndində 
sadalanan beş təqib motivindən biridir. Təqibin bu motivi ən az aydınlıq gətirilən 
və 1951-ci il Konvensiyasının özündə anlayışı verilməyən motivdir. Qaçqın 
statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesində bu motivə getdikcə daha çox istinad 
edilir, belə ki, dövlətlər qadınların, ailələrin, tayfaların, peşə qruplarının və 
homoseksualların 1951-ci il Konvensiyasının məqsədləri üçün müəyyən sosial 
qrup hesab edildiyini qəbul ediblər. Bu motivin təkamülü bütövlükdə qaçqın 
anlayışının daha geniş dərkinə şərait yaradıb. Bu Rəhbər prinsiplərdə müəyyən 
sosial qrupa mənsub olmaları səbəbindən təqibə məruz qalacaqları ilə bağlı 
qorxularının əsaslı olduğunu iddia edən ərizəçilərin sığınacaq üçün verdiyi 
vəsatətlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hüquqi məsələlərin izahı verilir.  

2. Bu motivin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilməlidir və bunu elə etmək lazımdır ki, 
Konvensiyada nəzərdə tutulan digər dörd motiv əhəmiyyətini itirməsin, belə ki, 
bu motivin müvafiq şərhi Konvensiyanın predmet və məqsədinə uyğun 
olmalıdır.1 Konvensiyanın mətninə uyğun olaraq, bu kateqoriya təqibdən ehtiyat 
edən bütün şəxslərə şamil olunan və onların "hamısını əhatə edən" anlayış kimi 
başa düşülməməlidir. Beləliklə, Konvensiyada verilən "qaçqın" anlayışının 
strukturunun və tamlığının qorunub saxlanması üçün "sosial qrup" yalnız təqibə 
məruz qalma əlaməti əsasında müəyyənləşdirilə bilməz (hərçənd ki, aşağıda 
qeyd edildiyi kimi, təqib hər hansı kateqoriyaya aid şəxslərin müəyyən sosial 
qrup kimi müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli amil ola bilər).  

3. Hansı qrupların 1-ci maddənin A(2) bəndində nəzərdə tutulmuş "müəyyən 
sosial qrup" hesab edilə biləcəyini bildirən tam siyahı yoxdur. Konvensiyada 
sosial qrupların konkret siyahısı verilməyib, eləcə də onun ratifikasiya tarixçəsi 
bu motivin meyarlarına cavab verə bilən qrupların müəyyən edildiyi barədə rəyi 
təsdiqləmir. Əksinə, "müəyyən sosial qrupa mənsubluq" termini şərh olunarkən 
təkamül prosesi, müxtəlif cəmiyyətlərdə bu və ya digər qrupların fərqli və 
dəyişkən xarakterli olması, habelə insan hüquqlarına dair beynəlxalq normaların 
inkişafı nəzərə alınmalıdır.  

4. Konvensiyada qeyd edilən motivlər bir-birini istisna etmir. Ərizəçi 1-ci 
maddənin A(2) bəndində göstərilən bir neçə əlamətə görə qaçqın statusunun 
meyarlarına cavab verə bilər.2 Məsələn, ərizəçi iddia edə bilər ki, ənənəvi geyimi 
geyməkdən imtina etdiyinə görə təqib riski altındadır. Cəmiyyətdəki konkret 
durumdan asılı olaraq, o, siyasi əqidəsinə (əgər onun davranışı dövlətin 
sıxışdırdığı siyasi baxışların ifadəsi hesab edilərsə), dininə (əgər onun davranışı 
dövlətin mənfi yanaşdığı dini əqidəyə əsaslanarsa) və ya müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğuna görə təqibə məruz qaldığını sübuta yetirə bilər.  

                                            
1 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq. Beynəlxalq himayəyə dair qlobal məsləhətləşmələr, 
San-Remo, Ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələri, 6-8 sentyabr 2001-ci il, № 2 ("Yekun nəticələr: Müəyyən 
sosial qrupa mənsubluq").  
2 Bax: BMTQAK, "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat" (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il), 
66-67, 77-ci bəndlər; həmçinin bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, № 3.  
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II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

A. Dövlətlərin praktikasının qısa icmalı  

5. Məhkəmə qərarlarında, normativ hüquqi aktlarda, siyasət və praktikada 1951-
ci il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş "sosial qrup" anlayışına fərqli şərhlər 
verilir. Ümumi hüquq sisteminin tətbiq edildiyi ölkələrdə qərarların qəbulu 
prosesində iki yanaşma üstünlük təşkil edir.  

6. "Daimi xüsusiyyətlərə" əsaslanan birinci yanaşma (bəzən onu "dəyişməz 
xüsusiyyətlərə" əsaslanan yanaşma da adlandırırlar) çərçivəsində bu məsələ 
araşdırılır ki, qrup üzvlərini birləşdirən hər hansı daimi xüsusiyyət varmı, elə bir 
xüsusiyyət ki, insan ləyaqəti üçün fundamental əhəmiyyət daşıyır və insanı ondan 
imtina etməyə məcbur etmək olmaz. Daimi xüsusiyyət anadangəlmə ola (məsələn, 
cinsi və ya etnik mənsubiyyət), yaxud digər səbəblərdən dəyişməz ola bilər 
(məsələn, əvvəllər hər hansı birliyin üzvü olma, hər hansı peşədə çalışma və ya 
hər hansı statusa malik olma faktı). İnsan ləyaqəti üçün fundamental əhəmiyyət 
daşıyan və insanı ondan imtinaya məcbur etmək mümkünsüz olan xüsusiyyətlərin 
müəyyən edilməsinə insan hüquqlarına dair normalar yardımçı ola bilər. Bu 
yanaşmanı tətbiq edən əməkdaş araşdırmalıdır ki, qrup kateqoriyasına aid olduğu 
güman edilən fərdlər birliyi aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnirmi: 1) 
anadangəlmə, dəyişməz xüsusiyyətlərlə, 2) əvvəllər mövcud olmuş və tarixən 
daimiliyi səbəbindən dəyişməz olan müvəqqəti və ya könüllü status, yaxud 3) 
insan ləyaqəti üçün fundamental əhəmiyyət daşıyan və qrup üzvlərini ondan 
imtinaya məcbur etmək mümkünsüz olan xüsusiyyət və ya əlaqə. Bu yanaşmanı 
tətbiq edərkən bir sıra ölkələrin məhkəmələri və inzibati orqanları bu qənaətə 
gəliblər ki, məsələn, qadınlar, homoseksuallar və ailələr 1-ci maddənin A(2) 
bəndində nəzərdə tutulmuş "müəyyən sosial qrup" hesab edilə bilərlər.  

7. İkinci yanaşma çərçivəsində bu məsələ araşdırılır ki, qrupun təmsilçiləri onu 
ayrıca qrup edən və ya bütövlükdə cəmiyyətdən ayrılıqda götürməyə imkan 
verən ümumi xüsusiyyətlərə malikdirlərmi? Bu yanaşma "ictimai qavrayışa" 
əsaslanan yanaşma adlandırılır. Bu yanaşma çərçivəsində aparılan təhlil 
nəticəsində də qadınlar, ailələr və homoseksuallar, yaşadıqları cəmiyyətdə 
mövcud olan vəziyyətdən asılı olaraq, müəyyən sosial qrup kimi tanınırlar.  

8. Mülki hüquq sisteminin tətbiq edildiyi ölkələrdə müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğun meyarları daha az işlənib. Qərar qəbul edən əməkdaşların çoxu 
müəyyən sosial qrupa mənsubluğun müəyyən edilməsi standartına deyil, təqib 
riskinin mövcudluğuna daha çox diqqət yetirirlər. Bununla belə, həm ayrılmaz 
xüsusiyyətlərə, həm də ictimai qavrayışa əsaslanan yanaşma müəyyən 
dərəcədə nəzərə alınır.  

9. Bu iki yanaşmaya əsaslanan təhlilin nəticələri çox vaxt üst-üstə düşür. Məsələ 
burasındadır ki, daimi və ya dəyişməz xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq 
nümayəndələri təqibə məruz qalan qruplar çox zaman öz cəmiyyətlərində sosial 
qrup kimi qəbul edilirlər. Amma bəzən bu iki yanaşmaya əsaslanan təhlilin 
nəticələri fərqli ola bilər. Məsələn, ictimai qavrayış meyarına əsasən, daimi və ya 
insan ləyaqəti üçün fundamental əhəmiyyət daşıyan xüsusiyyətlərə malik 
olmayan birliklər, məsələn, peşə mənsubiyyətinə və ya müəyyən sosial sinfə 
mənsub olmalarına görə sosial qrup kimik tanına bilərlər.  
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B. BMTQAK tərəfindən verilmiş anlayış  

10. Yanaşmaların fərqləndiyini və nəticədə himayə məsələsində boşluqların ola 
biləcəyini nəzərə alaraq, BMTQAK bu iki yanaşmanı uzlaşdırmağı zəruri hesab edir. 

11. Ayrılmaz xüsusiyyətlə əsaslanan yanaşma ictimai qavrayışa əsaslanan 
yanaşma çərçivəsində qrup kimi tanınan bir sıra birliklərin müəyyən edilməsi üçün 
əsas təşkil edə bilər. Müvafiq olaraq, üstünlük təşkil edən hər iki yanaşmanı özündə 
birləşdirən aşağıdakı vahid standartı qəbul etmək məqsədəuyğundur:  

Müəyyən sosial qrup təqibə məruz qalma riskindən başqa digər ümumi 
xüsusiyyətə malik olan və ya cəmiyyət tərəfindən qrup kimi qəbul edilən şəxslər 
qrupudur. Həmin xüsusiyyət çox zaman anadangəlmə və daimi olur, yaxud hər 
hansı digər səbəblərdən şəxsin identikliyi, özünüdərki və ya hüquqlarını həyata 
keçirməsi üçün fundamental əhəmiyyət daşıyır.  

12. Bu anlayış tarixən artıq baş vermiş olan və buna görə də dəyişdirilməsi 
mümkünsüz olan faktlara əsaslanan xüsusiyyətləri, habelə dəyişdirilə bilən, amma 
şəxsin identikliyi ilə sıx bağlı olduğuna və ya əsas insan hüquqlarının ifadəsi 
olduğuna görə dəyişdirilməsini tələb etmək düzgün olmayan xüsusiyyətləri özündə 
ehtiva edir. Müvafiq olaraq, cinsi mənsubiyyət müəyyən sosial qrupu xarakterizə 
edən əlamət sayıla bilər və qadınlar anadangəlmə və dəyişməz xüsusiyyətləri ilə 
səciyyələnən və çox zaman kişilərə nisbətən fərqli rəftara məruz qalan sosial 
toplumun (yarımqrupun) əyani nümunəsi hesab edilə bilər.3 

13. Ərizəçinin özünü aid etdiyi qrup dəyişməz və ya fundamental xüsusiyyətlərə 
malik olmayan qrupdursa, həmin qrupun cəmiyyət tərəfindən ayrıca qrup kimi 
qəbul edilib-edilmədiyini müəyyənləşdirmək üçün əlavə təhlil aparılmalıdır. 
Məsələn, hətta müəyyən edilsə ki, mağaza sahibi olma və ya müəyyən növ 
fəaliyyətlə məşğul olma konkret cəmiyyətdə insanın identikliyinin dəyişməz və ya 
fundamental aspektini təşkil etmir, mağaza sahibi və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olan şəxslər, əgər cəmiyyət onları ayrıca qrup kimi qəbul edirsə, 
müəyyən sosial qrup təşkil edə bilərlər.  

Təqibin rolu  

14. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müəyyən sosial qrup təkcə nümayəndələrinin 
təqibə məruz qalması və ya təqibə məruz qalacağından ehtiyat etməsi əlaməti 
əsasında müəyyənləşdirilə bilməz. Bununla belə, qrupa qarşı yönələn təqib 
aktları konkret cəmiyyətdə qrupun mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsində 
əhəmiyyətli amil ola bilər.4 Aşağıdakı nümunə geniş istinad edilən məhkəmə 
qərarından götürülüb: "Baxmayaraq ki, sosial qrup yalnız təqib əlaməti əsasında 
müəyyənləşdirilə bilməz, təqibçilərin hərəkətləri müəyyən şəxslərin müəyyən 
sosial qrup kimi müəyyənləşdirilməsinə və ya hətta müəyyən sosial qrupun yeni 
kateqoriyasının yaranmasına şərait yarada bilər. Solaxaylar müəyyən sosial qrup 
deyillər. Amma solaxay olduqlarına görə təqibə məruz qalsaydılar, şübhəsiz ki, 
tezliklə yaşadıqları cəmiyyətdə müəyyən sosial qrup kimi tanınacaqdılar. Onların 
təqib edilməsi ictimai qavrayışda onların müəyyən sosial qrup olmaları 

                                            
3 Gender əlamətinə əsaslanan vəsatətlərlə bağlı əlavə məlumat üçün bax: BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair 
rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin və 
(və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində gender əlamətinə görə təqib (HCR/GIP/02/01, 10 May 2002); 
həmçinin bax: Gender əlamətinə görə təqiblə əlaqədar ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələrinin yekun 
nəticələri, San-Remo, 6-8 sentyabr 2001-ci il, № 5.  
4 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, № 6.  
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təsəvvürünü yaradacaqdı. Amma onlar təqib aktlarına görə deyil, solaxay 
olduqlarına görə müəyyən sosial qrup kimi qəbul ediləcəkdilər".5  

Mütəşəkkillik tələbinin olmaması  

15. Dövlətlərin praktikasında geniş şəkildə qəbul edilib ki, ərizəçi müəyyən sosial 
qrupun nümayəndələrinin birini bir-birini tanıdığını və ya bir-biri ilə əlaqəli 
olduğunu sübut etməyə borclu deyil. Yəni qrupun "mütəşəkkilliyi" barədə tələb 
yoxdur.6 Yeganə mühüm amil qrupun üzvlərinin ümumi xüsusiyyətə malik olub-
olmamalarıdır. Bu tələb həm də Konvensiyada göstərilən digər motivlərə 
münasibətdə aparılan təhlilə uyğundur, belə ki, həmin motivlərin təhlili zamanı 
müəyyən dini və ya siyasi əqidəyə malik insanların birlik və ya "mütəşəkkil" qrup 
təşkil etməsi tələb olunmur. Bu baxımdan qadınlar müəyyən hallarda ümumi 
xüsusiyyətlərinə, yəni cins əlamətinə görə müəyyən sosial qrup hesab edilə 
bilərlər və bu zaman onların bu ümumi xüsusiyyət əsasında birlik halında 
birləşib-birləşməmələri əhəmiyyət kəsb etmir.  

 

16. Bundan əlavə, sadəcə müəyyən sosial qrupa mənsub olma, bir qayda 
olaraq, qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatətin əsaslandırılması üçün yetərli 
deyil. Lakin xüsusi hallar ola bilər ki, bu zaman sadəcə bu və ya digər qrupa 
mənsub olma təqibə məruz qalma qorxusunun əsaslı hesab edilməsi üçün yetəli 
sayıla bilər.7  

Qrupun üzvlərinin hamısının təqib təhlükəsi altında olması vacib deyil  

17. Müəyyən sosial qrupun mövcud olduğunun müəyyənləşdirilməsi üçün ərizəçi 
həmin qrupun bütün üzvlərinin təqib təhlükəsi altında olduğunu sübut etməyə 
borclu deyil.8 Digər motivlərin təhlilində olduğu kimi, siyasi partiyanın və ya etnik 
qrupun üzvlərinin hər birinin təqib hədəfi olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 
Qrupun müəyyən üzvləri təqib təhlükəsi altında olmaya bilərlər, məsələn, onlar 
həmin qrupun ümumi xüsusiyyətlərinə malik olduqlarını gizlədə, təqibçilər 
tərəfindən tanınmaya və təqibçilərlə əməkdaşlıq edə bilərlər.  

Qrupun nümayəndələrinin sayının əhəmiyyəti  

18. 1-ci maddənin A(2) bəndində nəzərdə tutulmuş müəyyən sosial qrupun 
mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün həmin qrupun nümayəndələrinin sayı 
əhəmiyyət daşımır. Bu mülahizə Konvensiyada göstərilən digər motivlərə görə 
təqib olunma hallarına da aiddir. Məsələn, dövlətlər müəyyən toplumun, ola 
bilsin hətta əhalinin çoxluq təşkil edən hissəsinin üzvləri arasında geniş yayılan 
dini və ya siyasi ideologiyaları sıxışdırmağa çalışa bilərlər; əgər bu halda 
beynəlxalq himayə təmin edilməlidirsə, təqib təhlükəsinin çoxlu sayda insanları 
əhatə etməsi faktı beynəlxalq himayənin təmin edilməsindən imtina üçün əsas 
təşkil edə bilməz.  

19. Bir sıra ölkələrdə bu və ya digər işlərə baxılarkən "qadınlar" müəyyən sosial 
qrup kimi tanınıb. Bu o demək deyil ki, onların mənsub olduğu cəmiyyətdəki 
bütün qadınlar qaçqın statusu almaq hüququna malikdirlər. İstənilən halda 

                                            
5 Makhyu C.: Ərizəçinin immiqrasiya və etnik məsələlər üzrə nazirə qarşı məhkəmə işi (1997) 190 CLR 225, 
264, 142 ALR 331. 
6 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, № 4.  
7 BMTQAK, Təlimat, 79-cu bənd.  
8 Bax: Yekun nəticələr: Müəyyən sosial qrupa mənsubluq, № 7. 
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ərizəçi müəyyən sosial qrupa mənsub olması səbəbindən təqibə məruz qalacağı 
ilə bağlı qorxusunun əsaslı olduğunu sübut etməli, himayəni istisna edən 
müddəaların tətbiq dairəsinə düşməməli və digər müvafiq meyarlara cavab 
verməlidir.  

Qeyri-dövlət subyektləri və səbəb-nəticə əlaqəsi (Konvensiyada göstərilən 
səbəblərin təqib üçün əsas təşkil etməsi)  

20. Müəyyən sosial qrupa mənsubluq əlaməti əsasında qaçqın statusu almaq 
üçün çox zaman qeyri-dövlət subyektləri tərəfindən ziyana məruz qalma 
təhlükəsi ilə üzləşən ərizəçilər müraciət edirlər; belə işlərə baxılarkən səbəb-
nəticə əlaqəsi təhlil edilir. Məsələn, homoseksuallar dövlət nümayəndəsi 
olmayan fərdlərin qrupları tərəfindən zorakılığa məruz qala bilərlər; qadınlar 
ərləri və ya cütlükdəki tərəf-müqabilləri tərəfindən pis rəftar təhlükəsi ilə üzləşə 
bilərlər. Konvensiyaya əsasən, şəxsin təqibə məruz qalma qorxusu əsaslı 
olmalıdır və bu qorxu Konvensiyada göstərilən bir (və ya bir neçə) motiv ilə 
əlaqədar olmalıdır. Təqibi həyata keçirənin dövlət nümayəndəsi olması vacib 
deyil. Yerli əhali tərəfindən törədilən, ayrı-seçkilik xarakteri daşıyan və ya digər 
hüquq pozuntusu təşkil edən hərəkətlər, əgər hakimiyyət orqanları belə 
hərəkətlərdən xəbərdardırlarsa, yaxud bu hərəkətlərə qarşı səmərəli müdafiəni 
təmin etməkdən imtina edirlərsə və ya təmin edə bilmirlərsə, təqib sayıla bilər.9  

21. Bir qayda olaraq ərizəçi iddia edir ki, ona ziyan yetirən və ya ziyan yetirəcəyi 
ilə təhdid edən şəxsin hərəkətləri Konvensiyada göstərilən motivlərdən hər hansı 
birinə əsaslanır. Əgər qeyri-dövlət subyekti Konvensiyada göstərilən motivlərdən 
hər hansı birinə əsasən ərizəçini təqib edirsə və ya təqib edəcəyi ilə təhdid 
edirsə, dövlət isə ərizəçini müdafiə etmək istəyində və ya iqtidarında deyilsə, 
səbəb-nəticə əlaqəsi müəyyən edilmiş sayılır. Başqa sözlə, ərizəçinin üzləşdiyi 
ziyan Konvensiyada göstərilən motivlərdən hər hansı birinə əsaslanmış olur.  

22. Elə situasiyalar da ola bilər ki, bu zaman ərizəçi qeyri-dövlət subyektinin ona 
yetirdiyi və ya yetirməklə hədələdiyi ziyanın Konvensiyada göstərilən motivlərdən 
hər hansı biri ilə əlaqədar olduğunu sübuta yetirə bilmir. Məsələn, ailədə məişət 
zorakılığı baş verdiyi halda qadın heç də həmişə sübut edə bilmir ki, əri 
tərəfindən pis rəftara məruz qalmasının əsasını onun müəyyən sosial qrupa 
mənsub olması, siyasi əqidəsi və ya Konvensiyada göstərilən digər motiv təşkil 
edir. Lakin bu cür hallarda dövlət onu beş motivdən hər hansı biri ilə əlaqədar 
olan təqibdən müdafiə etmək istəməzsə, o, qaçqın statusu almaq üçün 
müraciətinin əsaslı olduğunu sübut edə bilər, belə ki, bu zaman o iddia edə bilər 
ki, ərinin ona yetirdiyi ziyan Konvensiyada göstərilən motivlərə görə dövlətin onu 
müdafiə etmək istəməməsindən irəli gəlir.  

23. Bu təhlili qısaca aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. Səbəb-nəticə əlaqəsi aşağıdakı 
hallarda müəyyən edilmiş olur: 1) Konvensiyada göstərilən motivlərdən biri əsasında 
qeyri-dövlət subyekti tərəfindən real təqib təhlükəsi mövcud olduqda (bu zaman 
dövlətin ərizəçini müdafiə etməkdən imtina etməsinin həmin motiv ilə əlaqədar olub-
olmaması əhəmiyyət daşımır); yaxud 2) qeyri-dövlət subyekti tərəfindən real təqib 
təhlükəsi Konvensiyada göstərilən motivlərdən heç biri ilə əlaqədar olmadıqda, lakin 
dövlətin ərizəçini müdafiə etmək iqtidarında və ya istəyində olmaması Konvensiyada 
göstərilən motivlərdən hər hansı biri ilə əlaqədar olduqda.  

 

                                            
9 BMTQAK, Təlimat, 65-ci bənd. 
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BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 3 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
C(5) və C(6) bəndləri əsasında qaçqın statusuna xitam verilməsi ("xitam 
vermə hallarına" aid müddəalar) 

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 35-ci maddəsində və onun 1967-ci il Protokolunun II 
maddəsində yer alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. 
Bu Rəhbər prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair 
BMTQAK-ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. 
Bundan əlavə, bu Rəhbər prinsiplərin "xitam vermə hallarına" aid olan 
müddəalarla əlaqədar hissələri "Xitam vermə hallarına aid müddəalar: onların 
tətbiqinə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri" (Cenevrə, aprel 1999-cu il) adlı 
sənədi əvəzləyir və o cümlədən "Beynəlxalq himayə məsələlərinə dair qlobal 
məsləhətləşmələr" prosesinin ikinci mərhələsi çərçivəsində 2001-ci ilin mayında 
Lissabonda ekspertlər tərəfindən bu mövzunun araşdırıldığı müşavirənin nəticəsi 
olaraq qəbul edilib.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GИRИŞ  

1. Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasında (bundan sonra 
"1951-ci il Konvensiyası" adlandırılacaq) müəyyən edilir ki, bir sıra dəqiq 
müəyyən edilmiş hallar baş verdikdə qaçqın statusuna xitam verilə bilər. Bu o 
deməkdir ki, qaçqın statusu almış şəxs bu statusa xitam verilməsini şərtləndirən 
hallar baş verənədək, yaxud statusu ləğv edilənə və ya statusundan məhrum 
edilənədək bu statusu saxlayır.1 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin C 
bəndinə əsasən, qaçqın statusuna ya qaçqının öz hərəkətləri nəticəsində (bu 
hərəkətlər həmin bəndin 1-4-cü yarımbəndlərində göstərilib), məsələn, yenidən 
öz mənşə ölkəsində2 məskunlaşması nəticəsində, ya da mənşə ölkəsində 
mövcud olmuş və qaçqın statusunun verilməsi üçün əsas təşkil etmiş obyektiv 
situasiyada əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi nəticəsində (5-6-cı yarımbəndlər) 
xitam verilə bilər. Sonuncu yarımbəndlər adətən "xitam vermə hallarına aid 
müddəalar" və ya "qrup halında xitam vermə müddəaları" adlandırılır. Bu Rəhbər 
prinsiplər yalnız bu sonuncu müddəalara aiddir.  

2. 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərində nəzərdə tutulur ki, 
aşağıdakı hallarda 1951-ci il Konvensiyasının müddəaları 1-ci maddənin A 
yarımbəndindəki şərtlərə uyğun gələn şəxslərə daha şamil olunmur:  

5) qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş hallar artıq mövcud olmadığına görə 
vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən daha imtina edə bilmədikdə:  

əgər bu maddənin A bəndinin 1-ci yarımbəndindəki anlayışa uyğun gələn 
qaçqınlar vətəndaşı olduqları ölkənin himayəsindən imtina etmək üçün 
əvvəlki təqiblərdən irəli gələn əsaslı səbəblər gətirə bilirlərsə, bu 
yarımbəndin müddəaları onlara tətbiq olunmur; 

6) vətəndaşlığı olmayan şəxs olaraq, qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş 
hallar artıq mövcud olmadığına görə, əvvəllər daimi məskunlaşdığı ölkənin 
himayəsindən daha imtina edə bilmədikdə:  

əgər bu maddənin A bəndinin 1-ci yarımbəndindəki anlayışa uyğun gələn 
qaçqınlar əvvəllər daimi məskunlaşdıqları ölkənin himayəsindən imtina 
etmək üçün əvvəlki təqiblərdən irəli gələn əsaslı səbəblər gətirə bilirlərsə, bu 
yarımbəndin müddəaları onlara tətbiq olunmur.  

3. BMTQAK və ya dövlətlər müəyyən qaçqın qruplarının qaçqın statusuna qrup 
halında xitam vermələri barədə rəsmi qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdirlər.3 
BMTQAK-ın bu səlahiyyəti 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin C bəndi ilə 
yanaşı, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın Nizamnaməsinin 6-cı maddəsinin A 

                                            
1 Bax: BMTQAK, "Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat" 
(bundan sonra "BMTQAK, Təlimat" adlandırılacaq) (1979-cu il, Cenevrə, 1992-ci ilin yanvarında təkrar nəşr 
olunub), 112-ci bənd. Xitam vermə ilə ləğv etmə və ya məhrum etmə arasındakı fərq üçün 4-cü bəndə bax. 
2 Bu Rəhbər prinsiplərdə "mənşə ölkəsi" dedikdə təkcə şəxsin vətəndaşı olduğu ölkə deyil, həm də əvvəllər 
adətən yaşadığı (daimi məskunlaşdığı) ölkə nəzərdə tutulur, sonuncu halda söhbət vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərdən gedir. 1-ci maddənin C bəndinin 1-4-cü yarımbəndləri ilə bağlı əlavə məlumat üçün bax: 
BMTQAK, "Xitam vermə hallarına aid müddəalar: onların tətbiqinə dair rəhbər prinsiplər", aprel 1999-cu il.  
3 Misal üçün bax: Statusa qrup halında xitam verilməsi barədə BMTQAK-ın rəsmi bəyanatları: "Xitam vermə 
hallarına aid müddəaların Polşa, Çexoslovakiya və Macarıstandan olan qaçqınlara tətbiqi", 15 noyabr 1991-ci 
il; "Xitam vermə hallarına aid müddəaların Çilidən olan qaçqınlara tətbiqi", 28 mart 1994-cü il; "Xitam vermə 
hallarına aid müddəaların Malavi və Mozambik Respublikalarından olan qaçqınlara tətbiqi", 31 dekabr 1996-cı 
il; "Xitam vermə hallarına aid müddəaların Bolqarıstan və Rumıniyadan olan qaçqınlara tətbiqi", 1 oktyabr 
1997-ci il; "Xitam vermə hallarına aid müddəaların 1991-ci ilədək Efiopiyanı tərk etmiş qaçqınlara tətbiqi", 23 
sentyabr 1999-cu il; və "Statusa xitam verilməsi barədə bəyanat – Şərqi Timor", 20 dekabr 2002-ci il.  
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bəndində təsbit olunub. Belə qəraralar az hallarda verilir, çünki çoxlu sayda 
qaçqınlar ölkələrindəki durumun daha onların beynəlxalq himayə altına alınmasını 
tələb etməməsi ilə əlaqədar olaraq rəsmi qərar olmadan könüllü surətdə ölkələrinə 
qayıdırlar. Bundan başqa, qaçqınlar onların ərazilərində bir neçə il yaşadıqdan sonra 
bir çox iştirakçı dövlətlər onlara ölkədə daimi yaşayış icazəsi verirlər ki, bu da nəticə 
etibarı ilə onların inteqrasiyasına və naturalizasiyasına gətirib çıxarır. Eynilə, qaçqın 
statusuna fərdi qaydada xitam verilməsi və bu statusun zəruriliyinin dövri qaydada 
yoxlanması da nadir hallarda baş verir ki, bu da "fərdi qaçqınların durumunun 
sabitliyini təmin etmək zərurəti" ilə əlaqədardır.4  

4. Xitam vermə hallarının 1951-ci il Konvensiyasında sadalanan əsaslarının 
siyahısı tam siyahıdır, yəni beynəlxalq himayənin daha tələb olunmadığına haqq 
qazandırmaq üçün hər hansı başqa əsas gətirmək olmaz.5 Bundan əlavə, 
nəzərə almaq lazımdır ki, xitam vermə hallarına aid müddəaların tətbiqi qaçqın 
statusuna son qoyulması barədə digər qərarlardan fərqləndirilməlidir. Belə ki, 
qaçqın statusuna xitam verilməsi bu statusun ləğv edilməsindən fərqlidir. 
Ləğvetmə qərarı sonradan gəlinmiş belə bir qənaət əsasında qəbul edilir ki, 
şəxsə qaçqın statusu verilməməli idi. Məsələn, sonradan müəyyən edilə bilər ki, 
ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və qaçqın statusunun verilməsi barədə qərar 
üçün əsas təşkil etmiş məlumatlar yalan məlumatlardır, yaxud qərar verənlər 
himayəni istisna edən müddəalardan hər hansı birinin tətbiqinə əsas verən bütün 
müvafiq faktlardan xəbərsiz olublar. Qaçqın statusuna xitam verilməsi həmçinin 
bu statusdan məhrum edilmədən fərqlidir, məhrumetmə qaçqının sonradan 1-ci 
maddənin F bəndinin (a) və (c) yarımbəndlərinin tətbiq dairəsinə düşən 
hərəkətləri etdiyi hallarda baş verə bilər.  

II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

5. Məsələnin mahiyyət üzrə (substantiv) təhlilinə dair aşağıdakı mülahizələr 1951-ci 
il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərinin 
müddəalarına əsaslanır və İcra Komitəsinin 69 sayı rəyi, qanunvericilik sahəsindəki 
inkişaf prosesləri və dövlətlərin hüquq praktikası nəzərə alınmaqla hazırlanıb.  

A. Ümumi mülahizələr 

6. Xitam vermə halları barədə müddəaları şərh edərkən qaçqınların himayəsi 
məsələsinin uzunmüddətli həllinə yönələn və həmin müddəaların predmet və 
məqsədlərinin formalaşmasında əhəmiyyət daşıyan qərarları nəzərə almaq 
vacibdir. İcra Komitəsinin çoxsaylı rəyləri təsdiq edir ki, 1951-ci il Konvensiyası 
və qaçqınların himayəsi prinsipləri qaçqınların durumunun uzunmüddətli həllinə 
nail olmağa yönəlib.6 Müvafiq olaraq, xitam vermə halları barədə müddəaların 
tətbiqi uzunmüddətli həll konsepsiyasının məqsədlərinə uyğun olmalıdır. Buna 
görə də, müvafiq şəxslərin statuslarına xitam verilməsi qəbuledici ölkənin 
ərazisində onların qeyri-müəyyən durumda qalması ilə nəticələnməməlidir. Eləcə 
də müvafiq şəxslərin statuslarına xitam verilməsi mənşə ölkəsində vəziyyət 
qeyri-sabit olduğu halda onların oraya qayıtmaq məcburiyyətində qalmaları ilə 
nəticələnməməlidir, belə ki, bu hal uzunmüddətli həllə nail olma ehtimalını 

                                            
4 "Qaçqın statusuna xitam verilməsinə dair yekun nəticələr", Beynəlxalq himayə məsələlərinə dair qlobal 
məsləhətləşmələr, Lissabonda keçirilmiş ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələri, may 2001-ci il, № B (17). 
Həmçinin bax: BMTQAK, Təlimat, 135-ci bənd.  
5 Həmçinin bax: BMTQAK, Təlimat, 116-cı bənd.  
6 Misal üçün bax: İcra Komitəsinin 29 (XXXIV) (1983), 50 (XXXIX) (1988), 58 (XL) (1989), 79 (XLVII) 
(1996), 81 (XLVIII) (1997), 85 (XLIX) (1998), 87 (L) (1999), 89 (L) (2000) və 90 (LII) (2001) saylı rəyləri.  
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azaltmış olar, habelə də ümumi situasiyanın yaxşılaşmasına baxmayaraq qeyri-
sabitliyin artmasına və ya yenidən qeyri-sabitlik yaranmasına səbəb ola bilər ki, 
bunun da nəticəsində yeni qaçqın axınlarının meydana çıxması təhlükəsi yarana 
bilər. Bu mülahizələr qaçqınların mənşə ölkəsinə qayıtmaq məcburiyyətində 
qalmalarına və sonradan yenidən oranı tərk etməyə və qaçqın statusu üçün 
müraciət etməyə məcbur olmalarına yol verilməməsini təmin etmək üçün nəzərə 
alınmalıdır. Başqa sözlə, bu prinsipi rəhbər tutmaq lazımdır ki, xitam vermə 
halları barədə müddəalar yalnız mənşə ölkəsində əsaslı və uzunmüddətli 
dəyişikliklər baş verdikdən sonra tətbiq edilə bilər.  

7. Qaçqın statusuna 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndləri əsasında 
xitam verilməsi qaçqının razılığının və ya hər hansı könüllü hərəkətlərinin olmasını 
tələb etmir. Qaçqın statusuna xitam verilməsi bu statusla əlaqədar olaraq verilmiş 
hüquqlara da xitam verilməsi ilə nəticələnir. Bu, qaçqın düşmüş şəxsin mənşə 
ölkəsinə qayıtması ilə nəticələnə və beləliklə həm də ailəsi ilə və cəmiyyətdə və 
işlədiyi yerdə əlaqələr qurduğu əhatəsi ilə əlaqələrinin qırılmasına gətirib çıxara bilər. 
Nəticədə qaçqın statusuna xitam verilməsi barədə vaxtından əvvəl qəbul edilən və 
yetərli əsaslara söykənməyən qərar ciddi nəticələr doğura bilər. Buna görə də, xitam 
vermə halları barədə müddəalar dar çərçivədə şərh olunmalı və statusa qrup 
halında xitam verilməsi prosedurlarının ədalətli, aydın və şəffaf olması təmin 
edilməlidir.  

B. Mənşə ölkəsində vəziyyətin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi  

8. 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərində nəzərdə tutulur ki, 
qaçqın statusuna xitam verilməsi şəxsin "qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş 
hallar artıq mövcud olmadığı" təqdirdə mümkündür. "Xitam vermə halları barədə 
müddəaların" tətbiq edilə bilməsi üçün mənşə ölkəsində vəziyyətin necə və nə 
dərəcədə dəyişməli olduğunun müəyyənləşdirilməsinə yardım üçün BMTQAK-ın 
İcra Komitəsi tərəfindən İcra Komitəsinin 69 (XLIII) (1992) saylı rəyi formasında 
rəhbər tövsiyələr hazırlanıb, həmin sənədin müvafiq hissəsində deyilir: 

"“Xitam vermə halları barədə müddəaların” tətbiqinə dair hər hansı qərar 
qəbul edərkən dövlətlər şəxsin vətəndaşı olduğu ölkədə və ya mənşə 
ölkəsində baş vermiş dəyişikliklərin fundamental xarakterini, insan hüquqları 
sahəsindəki ümumi vəziyyəti, habelə təqib qorxusunun konkret səbəbini 
diqqətlə qiymətləndirməlidirlər ki, qaçqın statusunun verilməsi üçün əsas 
təşkil etmiş situasiyanın daha mövcud olmadığına obyektiv və yoxlanıla bilən 
metodlar vasitəsilə əmin olmaq mümkün olsun.  

... Dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən bu qiymətləndirmənin mühüm 
elementlərindən biri dəyişikliklərin fundamental, sabit və uzunmüddətli 
xarakter daşımasıdır; bu cür qiymətləndirməni aparmaq üçün müvafiq 
ixtisaslaşmış orqanlardan, o cümlədən xüsusən BMTQAK-dan əldə edilən 
müvafiq məlumatlardan istifadə etmək lazımdır".  

9. Dəyişikliklərin dərəcəsinin və dayanıqlığının qiymətləndirilməsi üçün mühüm 
əhəmiyyət daşıyan əsas elementlər aşağıda verilir, qaçqın statusunun verilməsi 
üçün əsas təşkil etmiş halların daha mövcud olmadığını iddia etməzdən əvvəl 
onları nəzərə almaq zəruridir. 

Dəyişikliklərin fundamental xarakteri  

10. Xitam vermə halları barədə müddəaların tətbiq edilə bilməsi üçün ölkədəki 
dəyişikliklər fundamental xarakter daşımalı, yəni qaçqının "vətəndaşı olduğu 
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ölkənin himayəsindən daha imtina etməsi" (1-ci maddənin C bəndinin 5-ci 
yarımbəndi) və yaxud o vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, "əvvəllər daimi 
məskunlaşdığı ölkənin himayəsindən daha imtina etməsi" (1-ci maddənin C 
bəndinin 6-cı yarımbəndi) qeyri-mümkün olmalıdır. Buna görə də, xitam vermə 
halları barədə müddəalar əsasında qaçqın statusuna son qoyulması yalnız o 
halda baş verə bilər ki, dəyişikliklər qaçqın statusunun verilməsi üçün əsas təşkil 
etmiş hallara aid olsun.  

11. "Təqib təhlükəsi üçün konkret səbəbin" mövcud olduğu müəyyənləşdirildikdə,7 
həmin səbəbin aradan qalxması digər amillərdəki dəyişikliklərdən daha çox 
əhəmiyyət daşıyır. Lakin ölkədəki müxtəlif amillər, yəni istər silahlı münaqişə, istərsə 
də insan hüquqlarının ciddi pozuntuları, milli azlıqlara qarşı ciddi ayrı-seçkilik və ya 
səmərəli dövlət idarəçiliyinin olmaması kimi amillər çox vaxt biri-biri ilə qarşılıqlı 
surətdə əlaqəli olur və bu problemlərdən birinin həlli digərlərində də irəliləyişin 
olmasına gətirib çıxarır. Buna görə də bütün əhəmiyyətli amillər nəzərə alınmalıdır. 
1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və ya 6-cı yarımbəndlərinin tətbiqinə ən çox səbəb 
olan hallar hərbi əməliyyatlara son verilməsindən, köklü siyasi dəyişikliklərdən və 
sülhün və sabitliyin bərpasından ibarətdir. 

12. Qaçqınların könüllü olaraq kütləvi surətdə geri qayıtmaları mənşə ölkəsində 
dəyişikliklərin baş verməkdə olduğunun və ya artıq baş verdiyinin əlaməti ola bilər. 
Lakin keçmiş qaçqınların mənşə ölkəsinə qayıtmaları ölkədə yeni gərginlik dalğası 
yarada bilərsə, bu öz növbəsində təsirli, fundamental dəyişikliklərin olmamasının 
əlamətidir. Eynilə, insanların ölkədən qaçmasına və geri qayıtmamasına səbəb 
olmuş konkret hallar dəyişsə də onları başqa hallar əvəz edibsə və bunlar qaçqın 
statusu almaq üçün əsas verən hallardırsa, 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və ya 6-
cı yarımbəndləri bu situasiyaya tətbiq edilə bilməz.  

Dəyişikliklərin dayanıqlı xarakteri  

13. Hətta situasiyadakı irəliləyişlər əhəmiyyətli və dərin dəyişikliklərin əlaməti kimi 
görünsə belə, bu durumun nə dərəcədə sabit olduğunu qiymətləndirmək üçün 
müəyyən zamanın keçməsini gözləmək və yalnız bundan sonra statusa xitam 
vermək barədə qərar qəbul etmək gərəkdir. Bəzi hallarda nisbətən qısa müddət 
keçdikdən sonra fundamental dəyişikliklərin dayanıqlı xarakter daşıyıb-daşımadığı 
barədə nəticə çıxarmaq olar. Məsələn, dəyişikliklərin dinc yolla və konstitusiya 
prosesi çərçivəsində baş verdiyi, bu çərçivədə azad və ədalətli seçkilərin keçirildiyi 
və seçkilər nəticəsində hakimiyyətə əsas insan hüquqlarına hörmət etmək 
öhdəliyinə sadiq olan hökumətin gəldiyi və ölkədə iqtisadi və siyasi baxımdan 
nisbətən sabitliyin bərqərar olduğu situasiyalar buna misal ola bilər.  

14. Dəyişikliklərin güc yolu ilə baş verdiyi, məsələn, hakim rejimin zorla devrildiyi 
hallarda dəyişikliklərin dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün daha çox vaxt tələb 
olunur. Belə hallarda insan hüquqları sahəsindəki durumu xüsusi diqqətlə 
qiymətləndirmək lazımdır. Ölkədə qayda-qanunun bərpası üçün kifayət qədər 
vaxt keçməli və müxalif hərbi qruplaşmalarla bağlanan istənilən sülh sazişləri 
diqqətlə izlənilməlidir. Bu, xüsusən müxtəlif etnik qrupları əhatə edən 
münaqişədən sonrakı situasiyalara aiddir, belə ki, bu cür hallarda barışıq 
prosesində həqiqətən irəliləyiş olub-olmadığını müəyyənləşdirmək çox vaxt çətin 
olur. Nə qədər ki, milli barışıq əsaslı şəkildə bərqərar olmayıb və sülh bərpa 
edilməyib, siyasi dəyişikliklərin baş verdiyini tam əminliklə iddia etmək olmaz.  

                                            
7 Bax: İcra Komitəsinin 69 (XLIII) (1992) saylı rəyi, "a" bəndi.  
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Himayənin bərpa edilməsi  

15. Situasiyanın 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və ya 6-cı yarımbəndlərinin tətbiqinə 
əsas verən dərəcədə dəyişib-dəyişmədiyini qiymətləndirərkən nəzərə alınmalı olan 
digər bir mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, qaçqın öz ölkəsində real olaraq himayə 
ilə təmin edilə bilərmi?8 Bu himayə səmərəli və əlçatan olmalıdır. Təkcə fiziki 
müdafiənin və ya təhlükəsizliyin olması yetərli deyil. Fəaliyyətdə olan hökumətin və 
əsas inzibati strukturların mövcudluğu da önəmlidir ki, bunun əyani sübutunu ədalət 
mühakiməsinin fəaliyyət göstərməsi, habelə sakinlərin öz hüquqlarından, o 
cümlədən yaşayış üçün zəruri şəraitlə təmin edilmək hüququndan istifadə 
etmələrinə imkan yaradan müvafiq infrastrukturun olması təşkil edir.  

16. Bu baxımdan ölkədə insan hüquqları sahəsindəki ümumi vəziyyət mühüm 
göstəricidir. Ölkədəki demokratik dəyişikliklərin səviyyəsi, o cümlədən azad və 
ədalətli seçkilərin keçirilməsi, insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələrə riayət 
edilməsi və müstəqil milli və beynəlxalq təşkilatların insan hüquqlarını sərbəst 
surətdə monitorinq etmək imkanına malik olması kimi amillərin qiymətləndirilməsi 
xüsusilə önəmlidir. İnsan hüquqlarına riayət edilməsinin ideal səviyyədə olması 
vacib deyil. Əhəmiyyət kəsb edən məsələ əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsidir 
ki, bunun əyani sübutunu ən azı yaşamaq və azadlıq hüququ və işgəncələrin 
qadağan olunması; müstəqil məhkəmə sisteminin bərqərar olması, məhkəmə 
araşdırmalarının ədalətli şəkildə keçirilməsi və məhkəmələrin əlçatan olması 
məsələlərində irəliləyişlərə nail olunması; habelə ifadə, birləşmək və din azadlıqları 
kimi təməl hüquqların qorunması təşkil edir. Digər mühüm və daha konkret 
göstəricilər arasında amnistiya aktlarının elan olunmasını, repressiv qanunların ləğv 
edilməsini, keçmiş təhlükəsizlik xidmətlərinin buraxılmasını göstərmək olar.  

C. Qismən xitam vermə  

17. 1951-ci il Konvensiyası müəyyən ölkədən olan qaçqın əhalinin ayrı-ayrı 
qruplarının statusuna xitam verilməsini istisna etmir, bu sözlər, məsələn, 
müəyyən rejimdən qurtulmaq üçün qaçmış qaçqınlara aid edilə bilər, amma rejim 
devrildikdən sonra qaçanlara aid edilə bilməz.9 Lakin mənşə ölkəsinin yalnız 
müəyyən hissəsində baş vermiş dəyişikliklər prinsipcə qaçqın statusuna xitam 
verilməsinə gətirib çıxarmamalıdır. Qaçqın statusuna yalnız o halda xitam verilə 
bilər ki, təqibin səbəbi aradan qalxmış olsun və bu halda qaçqının təqibdən 
qurtulmaq üçün ölkənin müəyyən təhlükəsiz hissələrinə qayıtması zəruri ilkin 
şərt kimi qoyula bilməz. Bundan əlavə, şəxs mənşə ölkəsində sərbəst surətdə 
yerini dəyişmək və ya məskunlaşmaq imkanına malik deyilsə, bu onu göstərir ki, 
dəyişikliklər fundamental xarakter daşımır.  

D. Fərdi qaydada xitam vermə  

18. 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərinin müddəalarının məhdud 
çərçivəli şərhi onların fərdi qaydada tətbiqinə imkan verir. Həmin müddəalarda 
deyilir: "Şəxs qaçqın kimi tanınmasına əsas vermiş hallar artıq mövcud olmadığına 
görə mənşə ölkəsinin himayəsindən daha imtina edə bilmədikdə" onun statusuna 
xitam verilir (kursiv müəllif tərəfindən əlavə olunub). Bununla belə, 1-ci maddənin C 
bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndləri fərdi qaydada nadir hallarda tətbiq edilir. Bir 
qayda olaraq dövlətlər mənşə ölkəsində baş vermiş fundamental dəyişikliklərlə 

                                            
8 Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 12-ci maddəsinin 4-cü bəndinə bax, həmin bənddə 
deyilir: "Heç kim öz ölkəsinə gəlmək hüququndan özbaşınalıqla məhrum edilə bilməz"; həmçinin İnsan 
Hüquqları Komitəsinin 1999-cu il tarixli 27 saylı ümumi şərhinə ("hərəkət azadlığı") bax.  
9 Bu yanaşma BMTQAK tərəfindən bir dəfə tətbiq edilib.  
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əlaqədar olaraq ayrı-ayrı qaçqınların işlərinə dövri qaydada yenidən baxmırlar. Bu 
praktika qaçqınların statuslarının sabitliyinin mümkün qədər qorunub saxlanmasına 
xidmət edir. Bu yanaşma həm də 1951-ci il Konvensiyasının 34-cü maddəsinin bu 
tələbinə uyğundur ki, "dövlətlər qaçqınların assimilyasiyasını və naturalizasiyasını 
mümkün qədər asanlaşdırmalıdırlar". Xitam vermə halları barədə müddəalar fərdi 
qaydada tətbiq edildikdə bu prosedur işə tamamilə yenidən baxılması məqsədi ilə 
istifadə edilməməlidir.  

E. Statusa xitam verilməsindən istisnalar 

Beynəlxalq himayənin davam etdirilməsinin zəruriliyi  

19. Hətta vəziyyət qaçqın statusunun saxlanmasını lüzumsuz edən dərəcədə 
dəyişsə belə, ayrı-ayrı fərdlərin işlərinin xüsusi halları onlara münasibətdə 
beynəlxalq himayənin davam etdirilməsini zəruri edə bilər. Buna görə də belə bir 
ümumi prinsip qəbul edilib ki, qaçqın statusuna qrup halında xitam verilərkən 
onlara münasibətdə beynəlxalq himayənin davam etdirilməsi üçün əsaslar 
olduğunu hesab edən ayrı-ayrı fərdlərin bu qərara yenidən baxılması üçün 
müraciət etmələrinə imkan yaradılmalıdır.10  

"Əsaslı səbəblər" 

20. 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı yarımbəndlərində statusa xitam verilməsi 
barədə müddəalardan istisnalar nəzərdə tutulub ki, bu da qaçqınlara "əvvəlki 
təqiblərdən irəli gələn əsaslı səbəblərə" istinad etməklə mənşə ölkəsinin 
himayəsindən imtina etmək imkanı verir. Bu istisnalar elə halları əhatə edir ki, bu 
zaman qaçqınlar və ya onların ailə üzvləri qəddar təqib formalarından əziyyət 
çəkmiş olurlar və buna görə də öz mənşə ölkələrinə və ya əvvəlki daimi yaşayış 
yerlərinə qayıtmalarını onlardan gözləmək düzgün olmazdı.11 Məsələn, belə hallar 
"həbs düşərgəsində və ya həbsxanada saxlanılan sağ qalmış və ya ailə üzvlərinə 
qarşı zorakılıqların, o cümlədən seksual zorakılıqların şahidi olmuş şəxsləri, eləcə də 
ciddi mənəvi travma almış şəxsləri əhatə edir. Belə hesab edilir ki, bu şəxslər təqibin 
kobud formasına, o cümlədən yerli əhali tərəfindən törədilən bu cür təqibə məruz 
qalıblar və geri qayıdacaqlarını onlardan gözləmək ağlabatan deyil".12 Bu baxımdan 
uşaqların vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, belə ki, bir çox hallarda onlar 
mənşə ölkələrinə qayıtmaqdan imtina edərkən "əsaslı səbəblər" gətirə bilərlər.  

21. "Əsaslı səbəblərə" əsaslanan istisna hallar tətbiq edilərkən "qaçqın" termininin 
anlayışının verildiyi 1-ci maddənin A bəndinin 2-ci yarımbəndinin müddəalarının 
genişləndirilmiş şərhi rəhbər tutulur. Bu yanaşma hazırda dövlətlərin praktikasında 
geniş istifadə edilən ümumi humanitar prinsipi özündə əks etdirir.13  

Ölkə ərazisində uzun müddət qalanlar  

22. Yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə, İcra Komitəsi özünün 69 saylı rəyində 
dövlətlərə tövsiyə edib ki, "sığınacaq aldıqları ölkədə uzun müddət qalmaları 
nəticəsində güclü ailə, sosial və iqtisadi əlaqələrinin yaranması səbəbindən həmin 

                                            
10 İcra Komitəsi, 69 (XLIII) (1992) saylı rəy, "d" bəndi.  
11 Həmçinin bu mənbəyə bax: BMTQAK, Təlimat, 136-cı bənd. 
12 Bax: BMTQAK-ın və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının (BMTİHAK) araşdırması: 
"Azlıqlara mənsub qadınların dəhşət doğuran perspektivləri: onların qayıdışı və inteqrasiyası yolunda 
maneələr", Sarayevo, Bosniya və Herseqovina, aprel 2000-ci il.  
13 Bax: C. Fitspatrik və R. Bonoan, "Qaçqınların himayəsinə xitam verilməsi", mənbə: "Beynəlxalq hüquqda 
qaçqınların himayəsi: BMTQAK-ın beynəlxalq himayə məsələlərinə dair qlobal məsləhətləşmələri", red. E. 
Feller, V. Türk və F. Nikolson (Kembric Universitetinin nəşriyyatı, 2003-cü il). 
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ölkəni tərk etmələrini onlardan gözləməyin düzgün olmadığı" şəxslərə münasibətdə 
"lazımi tədbirlərin" görülməsini nəzərdən keçirsinlər. Belə hallarda onlara sığınacaq 
vermiş ölkələrin bu şəxslərə ölkədə yaşamaları üçün alternativ status vermələri 
tövsiyə olunur, belə ki, bu zaman onların öncə əldə etdikləri hüquqlar saxlanılır, 
amma müəyyən hallarda onların qaçqın statusuna xitam verilə bilər. 1951-ci il 
Konvensiyası ölkədə uzun müddət ərzində qalan qaçqınlara münasibətdə bu yanaş-
manın qəbul edilməsini birbaşa tələb etmir, amma bu yanaşma, İcra Komitəsinin 
yuxarıda qeyd edilən 69 saylı rəyində qeyd edildiyi kimi, Konvensiyanın əhatə etdiyi 
geniş humanitar məqsədə və öncə əldə edilmiş hüquqlara hörmət edilməsi 
prinsipinə, habelə insan hüquqları üzrə beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur.14  

F. Statusa xitam verilməsi və kütləvi axın  

1951-ci il Konvensiyası əsasında qrup halında (prima facie) qaçqın statusu 
verilməsi 

23. Mənşə ölkəsindən qaçmaq üçün obyektiv səbəblər açıq-aydın mövcud olduğu 
zaman kütləvi qaçqın axınının baş verdiyi situasiyalarda qaçqın statusunun 
verilməsi barədə qərarlar çox vaxt qaçqınlara qrup halında şamil edilir. Bu cür 
işlərə təxirə salmadan fərdi qaydada baxmaq praktiki cəhətdən qeyri-mümkün 
olduğuna görə bu şəxslərin ilkin olaraq qrup halında ("prima facie") qaçqın kimi 
tanınması zərurəti yaranır.15 Belə qruplara münasibətdə qaçqın statusuna xitam 
verilməsinin yuxarıda qeyd edilən ümumi prinsipləri tətbiq edilir.  

1951-ci il Konvensiyasının şamil olunduğu şəxslər də daxil olmaqla 
qaçqınların kütləvi axınının baş verdiyi hallarda müvəqqəti himayə 

24. Bəzi dövlətlər "müvəqqəti himayə" sistemini işləyib hazırlayıblar,16 bu sistemə 
əsasən, himayə ilə təmin edilmə və geri qaytarılmaya qarşı müdafiə müvafiq 
şəxslərə qrup halında tətbiq edilir və bu zaman həmin şəxslərə nə qrup halında 
("prima facie") qaçqın statusu verilir, nə də qrupun ayrı-ayrı üzvlərinin qaçqın statusu 
fərdi qaydada müəyyənləşdirilir. Bu halda statusa xitam vermə doktrinası rəsmən 
tətbiq edilməsə də, bu himayə forması 1951-ci il Konvensiyasının müddəalarına 
əsaslanır və bu qrupun nümayəndələrinə Konvensiyada nəzərdə tutulmuş qaçqınlar 
kimi və ya qrupa qaçqınlardan ibarət qrup kimi baxıla bilər. Buna görə də, dövlətlər 
müvəqqəti himayəyə xitam verilməsi barədə qərar qəbul etməzdən əvvəl mənşə 
ölkəsindəki dəyişiklikləri hərtərəfli qiymətləndirməlidirlər. Belə qərarlar qəbul 
edildikdə geri qayıtmaq istəməyən və beynəlxalq himayə üçün müraciət etmək 
istəyən şəxslər sığınacaq istəmə prosedurlarına buraxılmalıdırlar. Bu kontekstdə 
dövlətlər geri qayıtmaqdan imtina üçün əvvəlki təqibdən irəli gələn "əsaslı səbəbləri" 
olan şəxslərə münasibətdə istisnalar nəzərdə tutulmalıdırlar.  

III. PROSEDUR MƏSƏLƏLƏRİ 

25. Öncə qeyd edildiyi kimi, statusa qrup halında xitam verildiyi barədə qərar qaçqın 
kimi tanınmış şəxslər üçün ciddi nəticələr doğura bilər. Qaçqın statusuna xitam 
verilməsi bu statusun və onunla əlaqədar hüquqların itirilməsinə səbəb olur və 
bundan əlavə, bu şəxslərin mənşə ölkəsinə qayıtmaları məsələsi nəzərdə tutula 
bilər. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı prosessual aspektlərə riayət edilməlidir:  

                                            
14 Yuxarıda 8-ci mətnaltı qeydə bax.  
15 Bax: "Kütləvi axın situasiyalarında qaçqınların himayəsi: himayənin ümumi strukturu", Beynəlxalq himayə 
məsələlərinə dair qlobal məsləhətləşmələr, EC/GC/01/4, 19 fevral 2001-ci il.  
16 Misal üçün bax: Müvəqqəti himayə barəsində Avropa İttifaqının direktivi, 2001/55/EC, 20 iyul 2001-ci il. 
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Ümumi mülahizələr  

i.  Mənşə ölkəsindəki vəziyyəti qiymətləndirərkən dövlətlər və BMTQAK "qaçqın 
statusunun verilməsi üçün əsas təşkil etmiş situasiyanın daha mövcud 
olmadığına obyektiv və yoxlanıla bilən metodlar vasitəsilə əmin olmalıdırlar".17 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu qiymətləndirməni apararkən bir sıra amilləri, o 
cümlədən insan hüquqları sahəsindəki ümumi vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır.  

ii. Mənşə ölkəsində fundamental, dayanıqlı və uzunmüddətli dəyişikliklərin baş 
verdiyini və bu səbəbdən 1-ci maddənin C bəndinin 5-ci və 6-cı 
yarımbəndlərinin tətbiqinin məqsədəuyğun olduğunu sübut etmək vəzifəsi 
müvafiq şəxsə sığınacaq vermiş ölkənin üzərinə düşür. Elə hallar ola bilər ki, 
bu zaman qaçqın statusuna qrup halında xitam verilməsi təqib təhlükəsinin 
davam etməsi səbəbindən müəyyən qruplara şamil edilməyə bilər.  

iii. Hər iki proses, yəni xitam barədə qərarın qəbul edilməsi və bu qərarın icrasına 
yönələn planların hazırlanması şəffaf olmalı, hərtərəfli məsləhətləşmələrə 
əsaslanmalı və xüsusən BMTQAK-ın prosesdə iştirak etməklə müşahidə 
funksiyasını yerinə yetirməsi nəzərdə tutulmalıdır.18 Məsləhətləşmə prosesinə 
QHT-lər və qaçqınlar da cəlb olunmalıdır. Mümkün olan hallarda mənşə 
ölkəsinə könüllü surətdə qayıtmış qaçqınların vəziyyətini öyrənmək üçün 
mənşə ölkəsinə "müşahidə" səfərləri təşkil etmək olar.  

iv. Statusa qrup halında xitam verilməsi barədə qərarlar ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.  

v. Statusa qrup halında xitam verilməsinin uğurla həyata keçirilməsi üçün 
qaçqınlarla məsləhətləşmək, məlumatları paylaşmaq və geri qayıdacaq 
insanlara yardım göstərmək mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

vi. Statusa xitam verilməsi barədə qərarların icrasına yönələn prosedurlar 
xüsusən çoxlu sayda qaçqınları qəbul etmiş inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
çevik olmalı və mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Qayıdış üçün hazırlıq 
işlərinin görülməsinə və ölkədə uzun müddət ərzində qalan və müvafiq 
hüquqlar əldə edən şəxslərin statusunun nizamlanmasına imkan yaratmaq 
üçün xitam barədə qərarın elan edildiyi an ilə onun icra edildiyi an arasında 
müəyyən vaxt keçməlidir.  

vii. Statusa qrup halında xitam verilməsinin qaçqınlara və ailələrinə potensial 
təsirlərini nəzərə alaraq, xitam prosedurunun onlara şamil olunmasını istisna 
edən halların mövcud olub-olmadığının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 
onların fərdi işləri üçün əhəmiyyət daşıyan səbəblərlə əlaqədar olaraq 
işlərinə yenidən baxılması üçün müraciət etmələrinə imkan yaradılmalıdır.19 
Həm də belə hallarda yekun qərar qəbul edilməyənə qədər qaçqınların 
hüquqlarının ləğv edilməsinə yönələn heç bir addım atılmamalıdır.  

viii. BMTQAK statuslarına xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilmiş qaçqınların 
qayıdışına, yaxud ölkədə qalmalarına icazə verilmiş qaçqınların cəmiyyətə 
inteqrasiyasına yardım göstərmək funksiyasını daşıyır, çünki keçid dövründə 
onlar BMTQAK-ın mandatı altında qalmaqda davam edirlər.  

                                            
17 Bu ciddi standart İcra Komitəsinin 69 (XLIII) (1992) saylı rəyinin "a" bəndində öz əksini tapıb.  
18 Bax: BMTQAK-ın Nizamnaməsinin 8-ci maddəsinin "a" bəndi, 1951-ci il Konvensiyasının 35-ci maddəsi və 
1967-ci il Protokolunun II maddəsi, habelə İcra Komitəsinin 69 (XLIII) (1992) saylı rəyinin preambulasının 
ikinci abzası.  
19 Bu Rəhbər prinsiplərin 19-22-ci bəndlərinə və İcra Komitəsinin 69 (XLIII) (1992) saylı rəyinə bax.  
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Qaçqın statusuna xitam verilməsi barədə qərarın qəbulundan sonra qaçqın 
statusu üçün müraciətlər  

ix. Qaçqın statusuna qrup halında xitam verilməsi barədə qərar bu qərarın qəbul 
edildiyi anda və ya daha sonra müvafiq şəxslərin qaçqın statusu üçün müraciət 
etmələrinə avtomatik maneə təşkil etmir. Müəyyən ölkədən olan qaçqınların 
statusuna qrup halında xitam verildiyi barədə qərar elan edilsə belə, həmin 
ölkəni tərk etmiş şəxslər onlara qaçqın statusu verilməsi üçün müraciət edə 
bilərlər. Məsələn, dövlətdə fundamental dəyişikliklər baş verdikdə belə, ayrı-ayrı 
qrupların (məsələn, etnik, dini, irqi mənsubiyyətə və ya siyasi əqidəyə əsasla-
nan qrupların) nümayəndələri qaçqın statusu almalarına əsas verən xüsusi 
hallarla hələ də üzləşə bilərlər. Yaxud şəxs hər hansı şəxs və ya qrup tərəfin-
dən təqibə məruz qala biləcəyindən əsaslı olaraq ehtiyatlana bilər, dövlət isə 
müvafiq situasiyanı, məsələn, gender əlamətinə görə təqib situasiyasını 
nəzarət altına almaq iqtidarında və ya istəyində olmaya bilər.  
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BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 4 

Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 4: Qaçqınların statusu 
haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) 
1967-ci il Protokolunun kontekstində "ölkədaxili köçürülmə və ya 
yerdəyişmə alternativi" 

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 35-ci maddəsində və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunda yer 
alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. Bu Rəhbər 
prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın 
statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair BMTQAK-
ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bundan əlavə, 
bu Rəhbər prinsiplər BMTQAK-ın "Ölkə daxilində yerdəyişmə sığınacaq 
axtarmanın məqsədəuyğun alternativi kimi ("Ölkə daxilində köç etmə alternativi" 
və ya "Ölkə daxilində yerdəyişmə prinsipi") (Cenevrə, fevral 1999-cu il) adlı 
mövqe sənədini əvəzləyir və o cümlədən "Beynəlxalq himayə məsələlərinə dair 
qlobal məsləhətləşmələr" prosesinin ikinci mərhələsi çərçivəsində 2001-ci ilin 
sentyabrında San-Remoda (İtaliya) ekspertlər tərəfindən bu mövzunun 
araşdırıldığı toplantının nəticəsi olaraq qəbul edilib və son dövrlərdə dövlətlərin 
praktikasında baş vermiş dəyişikliklərin işığında bu məsələyə dair müvafiq 
standartları və praktikanı ümumiləşdirmək məqsədini daşıyır.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRİŞ  

1. Ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi qaçqın statusu müəy-
yənləşdirilərkən qərarları qəbul edən əməkdaşlar tərəfindən getdikcə daha çox 
nəzərdən keçirilən konsepsiyadır. Bu günədək bu konsepsiyaya vahid yanaşma 
olmadığına görə beynəlxalq praktikada və ayrı-ayrı dövlətlərin praktikasında 
tamamilə fərqli yanaşmalar formalaşıb. Bu yanaşmalardakı fərqlər nəzərə 
alınaraq, bu Rəhbər tövsiyələr qərarları qəbul edən əməkdaşlara qaçqın statu-
sunun müəyyənləşdirilməsinin bu aspektinin təhlilinə daha çox strukturlaşdırılmış 
qaydada yanaşma təklif etmək məqsədini daşıyır.  

2. Ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi nə qaçqınlara dair hüquq 
normaları sisteminin ayrıca prinsipidir, nə də qaçqın statusunun müəyyənləş-
dirilməsi üçün aparılan təhlilin ayrıca aspektidir. Konvensiya üzrə qaçqın o 
şəxsdir ki, Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının (bundan 
sonra "1951-ci il Konvensiyası" adlandırılacaq) 1-ci maddəsinin A(2) bəndində 
və (və ya) 1967-ci il Protokolunda müəyyən edilmiş meyarlara cavab verir. Bu 
meyarlar liberal və humanist ruhda şərh edilməli və bu zaman 1951-ci il 
Konvensiyasının obyekti və məqsədi nəzərə alınmalıdır. Ölkə daxilində köç etmə 
və ya yerdəyişmə alternativi bu meyarlarda birbaşa qeyd edilməyib. Lakin qaçqın 
statusu müəyyənləşdirilərkən ərizəçinin sərəncamında ölkə daxilində köç etmə 
və ya yerdəyişmə alternativinin olub-olmaması məsələsi meydana çıxa bilər.  

3. Bəziləri hesab edirlər ki, ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi 
konsepsiyası "qaçqın" termininə anlayış verilən maddənin "təqib qorxusunun 
əsaslılığı" barəsindəki hissəsinə aiddir, digərləri isə hesab edirlər ki, qaçqının "öz 
ölkəsinin himayəsindən istifadə edə bilməməsi və ya bunu istəməməsi" 
barəsindəki hissəsinə aiddir. Yanaşmalardakı bu fərq hökmən o demək deyil ki, 
bu yanaşmalar bir-biri ilə ziddiyyət edir, belə ki, "qaçqın" termininin anlayışı bir-
biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin kompleks halında təhlilini nəzərdə 
tutur. Bu elementlərin bir-biri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu, habelə bu və 
ya digər elementin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu hər bir ayrıca işin faktları 
əsasında müəyyənləşdirmək lazımdır.1  

4. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, təhlükə altında olan şəxslərin sığına-
caq üçün müraciət etməzdən əvvəl öz ölkələrindəki bütün hüquqi müdafiə 
vasitələrini tükəndirmələri tələb olunmur, yəni beynəlxalq hüquqda sığınacaq 
üçün müraciət ən son vasitə hesab edilmir. Buna görə də, ölkə daxilində köç 
etmə və ya yerdəyişmə alternativi konsepsiyası beynəlxalq himayə sisteminin 
kökündə duran insan hüquqlarının mühüm aspektlərinə, yəni insanın öz ölkəsini 
tərk etmək hüququna, sığınacaq axtarmaq hüququna və öz ölkəsinə qaytarıl-
mamaq hüququna zidd tərzdə tətbiq edilməməlidir. Bundan əlavə, bu konsepsiya 
yalnız şəxsin sığınacaq üçün vəsatətinə mahiyyəti üzrə baxılması kontekstində 
nəzərdən keçirildiyinə görə, həmin şəxsi qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi 
prosedurlarına buraxmaqdan imtina etmək üçün istifadə edilə bilməz. Ölkə 
daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi nəzərdən keçirilərkən konkret 
ərizəçinin işinin fərdi hallarını və ərazisi daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə 
alternativinin nəzərdən keçirildiyi ölkədəki şəraiti nəzərə almaq lazımdır.2 

                                            
1 Əlavə təfsilatlar üçün bax: BMTQAK, "Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci 
maddəsinin şərhi", Cenevrə, aprel 2001-ci il (bundan sonra BMTQAK, "1-ci maddənin şərhi" adlandırılacaq), 
12-ci bənd.  
2 Yenə eyni mənbə, 35-37-ci bəndlər.  
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5. Afrika Birliyi Təşkilatının "Afrikada qaçqınların problemlərinin konkret aspekt-
ləri haqqında 1969-cu il Konvensiyası"nın I maddəsinin 2-ci bəndinin tətbiq 
dairəsinə düşən qaçqınlara gəlincə, ölkə daxilində yerdəyişmənin mümkün 
variantlarını nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun deyil. Belə ki, həmin Konven-
siyanın 1-ci maddəsinin 2-ci bəndində "qaçqın" termininin anlayışı aşağıdakı kimi 
verilir: "mənşə ölkəsinin və ya vətəndaşı olduğu ölkənin hər hansı hissəsində və 
ya bütün ərazisində xarici təcavüz, işğal, xarici ölkənin hökmranlığı və ya ictimai 
qaydanı ciddi şəkildə pozan hadisələr nəticəsində adətən yaşadığı yeri tərk 
etməyə və mənşə ölkəsinin və ya vətəndaşı olduğu ölkənin xaricində başqa bir 
yerdə sığınacaq axtarmağa məcbur olan şəxs".3  

II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

A. Qaçqın statusunun kompleks halında qiymətləndirilməsinin komponenti  

6. 1951-ci il Konvensiyası qaçqının təqib olunma qorxusunun onun mənşə 
ölkəsinin bütün ərazisinə şamil olunmasını tələb etmir və ya nəzərdə tutmur.4 
Beləliklə, ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi ölkənin elə bir 
müəyyən hissəsinə aiddir ki, şəxsin əsaslı təqib qorxusu oraya şamil olunmur və 
işin xüsusi halları nəzərə alınmaqla əsaslı olaraq gözləmək olar ki, şəxs orada 
məskunlaşa və normal həyatını yaşaya bilər.5 Müvafiq olaraq, ölkə daxilində köç 
etmə və ya yerdəyişmə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi proseduru 
kontekstində nəzərdən keçirilirsə, məskunlaşma üçün konkret ərazi müəyyən 
edilməli, habelə ərizəçiyə bu məsələyə dair rəyini bildirməsi üçün lazımi imkan 
yaradılmalıdır.  

7. Konvensiyada göstərilən səbəblərdən hər hansı birinə görə əsaslı təqib qorxu-
sunun ölkənin müəyyən bir hissəsinə şamil olunduğu hallarda qaçqın statusu 
üçün verilmiş vəsatətin kompleks halında qiymətləndirilməsi zamanı ölkə daxi-
lində başqa yerə köçürülmənin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi aşağıdakı 
sualların cavabları əsasında iki əsas növ təhlilin aparılmasını tələb edir:  

I. Köçürülmənin aktuallığının təhlili  

a. Köçmək üçün təklif olunan əraziyə şəxsin köçməsi praktiki, təhlükəsizlik və 
hüquqi baxımdan mümkündürmü? Ərazi bu şərtlərdən hər hansı birinə uyğun 
deyilsə, deməli, ölkə daxilində başqa yerə köçürülmə alternativi aktual deyil.  

b. Təqibi həyata keçirən dövlətdirmi? Belə ehtimal edilir ki, dövlət hakimiyyəti or-
qanları ölkənin bütün ərazisində fəaliyyət göstərirlər. Əgər şəxsin ehtiyatlandığı 
təqibi həyata keçirən onlardırsa, ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə 
alternativi prinsipcə mümkün hesab edilmir.  

c. Təqibi həyata keçirən qeyri-dövlət subyektidirmi? Köçmək üçün təklif olunan 
ərazidə ərizəçinin qeyri-dövlət subyektləri tərəfindən təqib olunması riski 
mövcuddursa, o halda həmin ərazi ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə al-
ternativi üçün münasib sayıla bilməz. Bu məsələyə dair qərar verilməsi aşağı-
dakıların müəyyənləşdirilməsindən asılıdır: ərizəçi həmin əraziyə yollanarkən 

                                            
3 (Kursiv müəllifindir.) Həmçinin 1984-cü il tarixli Kartaxena Bəyannaməsində Afrika Birliyi Təşkilatının 
qaçqınlara aid bu Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə birbaşa istinad edilir.  
4 Bax: BMTQAK, Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat (1979-
cu il, Cenevrə, təkrar nəşri 1992-ci il) (bundan sonra "BMTQAK, Təlimat" adlandırılacaq).  
5 Bu məsələlərin müəyyənləşdirilməsində sübutetmə vəzifəsinə aid məsələlər barəsində aşağıdakı III.A bəndinə 
bax. 
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təqibçi onu təqib edəcəkmi və həmin ərazidə dövlət ərizəçinin ehtiyat etdiyi 
ziyandan onu müdafiə edə biləcəkmi?  

d. Ərizəçi əraziyə köçdükdən sonra orada təqibə və ya digər ciddi ziyan riskinə 
məruz qalacaqmı? Burada ərizəçinin köçdüyü ərazidə baş verə biləcək əvvəlki 
təqib forması, yaxud təqibin hər hansı yeni forması və ya digər ciddi ziyan 
təhlükəsi nəzərdə tutulur.  

II. Köçürülmənin məqsədəuyğunluğunun təhlili  

a. Ərizəçi öz ölkəsinin ərazisində həddən artıq məhrumiyyətlərlə üzləşmədən 
nisbətən normal həyat sürmək imkanına malik olacaqmı? Əgər belə imkan 
olmayacaqsa, şəxsin həmin əraziyə köçəcəyini gözləmək ağlabatan deyil.  

Qiymətləndirmənin tətbiq dairəsi  

8. Konkret halda ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə üçün təklif olunan 
ərazinin münasib alternativ olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün müəyyən 
müddət ərzində həmin regiondakı situasiya qiymətləndirilməli və bu zaman təkcə 
şəxsin təqib qorxusunun yaranmasına və yaşayış yerindən qaçmasına səbəb olan 
hallar deyil, həm də təklif olunan ərazinin gələcək yaşayış baxımından məqbul 
alternativ təşkil edə bilib-bilməyəcəyi nəzərə alınmalıdır. Gələcəyi nəzərə alan 
qiymətləndirmə xüsusilə vacibdir, belə ki, şəxsə qaçqın statusu verməkdən imtina 
edilməsi onun barəsindəki sonrakı addımları avtomatik olaraq müəyyən etməsə də, 
imtina qərarı onun məcburi qaydada geri göndərilməsi ilə nəticələnə bilər.  

B. Köçürülmənin aktuallığının təhlili  

9. 7-ci bənddə qeyd edilən sualları aşağıdakı qaydada təhlil etmək olar:  

Köçmək üçün təklif olunan əraziyə şəxsin köçməsi praktiki, təhlükəsizlik 
və hüquqi baxımdan mümkündürmü?  

10. Təklif olunan əraziyə gedib çıxmaq üçün şəxs çətin dəf edilə bilən 
maneələrlə üzləşəcəksə, həmin ərazi ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə 
alternativi sayıla bilməz. Məsələn, ərizəçi təklif olunan əraziyə gedən yolda fiziki 
təhlükələrlə, məsələn, mina sahələri, hərbi qruplaşmaların mübarizəsi, 
dəyişkənliyə məruz qalan cəbhə xətti, banditizm, yaxud digər təhdid və ya 
istismar formaları ilə qarşılaşmamalıdır.  

11. Sığınacaq üçün müraciət etmiş qaçqın təklif olunan köçürülmə ərazisinə 
getmək üçün öncə təqibə məruz qaldığı ərazidən keçməlidirsə, onun gedəcəyi 
ərazi ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi sayıla bilməz. 
Həmçinin köçürülmə zamanı aeroportlardan istifadə edilməsi, xüsusən təqibi 
həyata keçirən dövlətdirsə və ya aeroport təqibi həyata keçirən qeyri-dövlət 
qrupunun əlindədirsə, təhlükəsiz olmaya bilər.  

12. Təklif olunan ərazi hüquqi baxımdan əlçatan olmalıdır, yəni şəxs qanunla 
oraya yollanmaq, həmin əraziyə daxil olmaq və orada qalmaq hüququna malik 
olmalıdır. Qeyri-müəyyən hüquqi status sonradan şəxsin təhlükəsiz olmayan 
ərazilərə və ya öncə təqibə məruz qaldığı əraziyə köçmək məcburiyyətində 
qalması ilə nəticələnə bilər.  

Təqibi həyata keçirən dövlətdirmi?  

13. Ölkə daxilində köçürülmə alternativinin təhlilinə zərurət yalnız şəxsin ehtiyat 
etdiyi təqibin ölkənin müəyyən hissəsi ilə məhdudlaşdığı və həmin hissədən 
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kənarda baş verməsinin qeyri-mümkün olduğu hallarda yaranır. Praktikada o 
hallar istisna təşkil edir ki, şəxsin ehtiyat etdiyi təqib dövlət nümayəndələri 
tərəfindən həyata keçirilir və ya onların təqibə göz yumması sayəsində baş verir, 
birpartiyalı sistemə malik dövlətlərdə hakim partiyanın nümayəndələri də buraya 
daxildir, belə ki, onların bütün ölkə ərazisində hakimiyyətə malik olduqları ehtimal 
edilir.6 Belə hallarda şəxsi bütün ölkə ərazisində təqib təhlükəsi gözləyir, bu 
zaman yalnız o hallar istisna təşkil edir ki, təqib təhlükəsinin mənbəyi olan 
dövlətin hakimiyyəti müəyyən coğrafi ərazi ilə məhdudlaşır və ya dövlət ölkənin 
yalnız müəyyən hissələri üzərində nəzarətə malik olur.7  

14. Təqib riskinin mənbəyi dövlətin tərkibindəki yerli və ya regional orqanlar, 
qurumlar və ya administrasiyalardırsa, ölkə daxilində başqa yerə köçürülmə 
alternativinin nəzərdən keçirilməsi, çətin ki, zəruri ola bilər, çünki həmin yerli və 
ya regional orqanlara hakimiyyət səlahiyyəti dövlət tərəfindən verilir. Belə 
hallarda ölkə daxilində başqa yerə köçürülmənin mümkünlüyü yalnız o halda 
aktual ola bilər ki, təqibi həyata keçirən hakimiyyət orqanı öz regionu xaricində 
təsir imkanlarına malik olmasın və mərkəzi hakimiyyət orqanlarının həmin 
konkret regionda situasiyanı nizamlamaq iqtidarında olmamasını izah edə bilən 
xüsusi hallar mövcud olsun. 

Təqibi həyata keçirən qeyri-dövlət subyektidirmi? 

15. Ərizəçi qeyri-dövlət subyekti tərəfindən təqibə məruz qalacağından ehtiyat 
edirsə, qiymətləndirmə zamanı nəzərdən keçirilən məsələlər sırasına təqibçinin 
motivləri, ərizəçinin köçürülməsi nəzərdə tutulan ərazidə təqibçinin onu təqib 
etməsinin mümkünlüyü və həmin ərazidə dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
ərizəçini himayə altına alması kimi məsələlər daxil edilməlidir. Ümumən dövlətin 
himayəsi ilə bağlı məsələlərin qiymətləndirilməsinə gəlincə, bu, dövlətin ərizəçini 
onun ehtiyat etdiyi təqibdən müdafiə etmək iqtidarında və istəyində olmasının 
qiymətləndirilməsini özündə ehtiva edir. Məsələn, dövlət öz ərazisi üzərində 
faktiki nəzarəti itirə və beləliklə himayəni təmin etmək iqtidarında olmaya bilər. 
Qanunlar və hüquqi mexanizmlər dövlətin ərizəçini himayə ilə təmin etməyə 
hazır olduğunu ifadə edə bilər, amma onlar praktikada tətbiq edilmirsə, onların 
mövcudluğu himayənin əlçatan olduğuna dəlalət etmir. Təqibin baş verdiyi 
regionda dövlətin ərizəçini himayə ilə təmin etmək iqtidarında və istəyində 
olmadığına dəlalət edən sübut mühüm amildir. Ehtimal etmək olar ki, dövlət 
ölkənin bir hissəsində şəxsi müdafiə etmək iqtidarında və istəyində deyilsə, digər 
ərazilərdə də bunu etmək iqtidarında və istəyində olmaya bilər. Bu mülahizə 
xüsusən gender əlamətinə əsaslanan təqib hallarına aiddir.  

16. Mümkün himayə mənbələrinin heç də hamısı dövlət himayəsinə bərabər 
tutula bilər. Məsələn, ərazi beynəlxalq təşkilatın nəzarəti altındadırsa, sadəcə 
olaraq təqib olunan şəxsin himayəsinin həmin təşkilat tərəfindən təmin ediləcəyi 
ehtimalına əsaslanmaqla ona qaçqın statusu verməkdən imtina etmək olmaz. 
Hər bir konkret işin faktları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümumi qayda ondan 
ibarətdir ki, keçid dövründə və ya müvəqqəti əsasda beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən ərazi üzərində müəyyən inzibati hakimiyyətin və ya nəzarətin həyata 
keçirilməsi dövlətlər tərəfindən təmin edilən milli himayəyə bərabər tutula bilməz. 

                                            
6 Bax: Yekun nəticələr: Beynəlxalq himayə – Ölkə daxilində köç etmə/yerdəyişmə alternativi. Beynəlxalq 
himayəyə dair qlobal məsləhətləşmələr, San-Remo, Ekspertlərin dəyirmi masa müzakirələri, 6-8 sentyabr 
2001-ci il (bundan sonra "Yekun nəticələr: Beynəlxalq himayə – Ölkə daxilində köç etmə/yerdəyişmə 
alternativi" adlandırılacaq), 2-ci bənd; BMTQAK, "1-ci maddənin şərhi", 12-13-cü bəndlər.  
7 Həmçinin bu Rəhbər prinsiplərin 16, 17 və 27-ci bəndlərinə bax.  
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Beynəlxalq hüquqa əsasən, beynəlxalq təşkilatlar dövlətin atributlarına malik 
deyillər.  

17. Həmçinin bu rəy də qəbuledilməzdir ki, ərizəçi ərazidəki yerli klan və ya 
könüllü hərbi dəstələr tərəfindən müdafiə ediləcək, belə ki, həmin ərazidə onların 
hakimiyyəti dövlət hakimiyyəti kimi tanınmaya bilər və (və ya) ərazi üzərində 
onların nəzarəti yalnız müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Himayə real olmalı və 
uzunmüddətli xarakter daşımalıdır: o, sözügedən ərazi və əhali üzərində nəzarəti 
tam həyata keçirən mütəşəkkil və sabit hakimiyyət tərəfindən təmin edilməlidir.  

Ərizəçi əraziyə köçdükdən sonra orada təqibə və ya digər ciddi ziyan 
riskinə məruz qalacaqmı? 

18. Sadəcə olaraq öncə təqibi həyata keçirmiş subyektin köçürülmə üçün təklif 
olunan ərazidə hələ olmadığı qənaətinə gəlmək yetərli deyil. Belə hallarda həmin 
subyektin təqib imkanlarının müəyyən ərazi ilə məhdudlaşdığını və ölkə 
daxilində köçürülmə üçün nəzərdə tutulan əraziyə şamil olunmayacağını 
düşünmək üçün əsaslı səbəblər olmalıdır.  

19. Ərizəçilərin ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə üçün nəzərdə tutulan 
ərazidə təqibdən yaxa qurtarmaq məqsədi ilə siyasi və ya dini əqidələrini və ya 
digər ayrılmaz xüsusiyyətlərini gizlətmələrini gözləmək və ya tələb etmək olmaz. 
Yerdəyişmə alternativi sadəcə mənşə ölkəsi xaricində "təhlükəsiz məkandan" 
daha artıq bir şey olmalıdır.  

20. Bundan əlavə, 1951-ci il Konvensiyasında göstərilən səbəblərdən hər hansı 
birinə görə ölkənin bir hissəsində təqibə məruz qalacağından ehtiyat edən şəxs 
həmin ölkənin daxilində ciddi ziyan riskinin mövcud olduğu başqa bir əraziyə 
köçürülə bilməz. Ərizəçi köçürüləcəyi yerdə yeni ciddi ziyan riskinə, o cümlədən 
həyatına, təhlükəsizliyinə, azadlığına və ya sağlamlığına qarşı təhlükəyə və ya 
ayrı-seçkilik təhlükəsinə məruz qalacaqsa,8 riskin Konvensiyada göstərilən 
səbəblərdən hər hansı biri ilə əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq, ölkə 
daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi qeyri-mümkün hesab edilir.9 
Beləliklə, yeni riskləri qiymətləndirərkən ciddi ziyan amili də nəzərə alınmalıdır və 
bir qayda olaraq bu amilə himayənin əlavə formaları şamil olunur.10  

21. Təklif olunan ərazidəki şərait ucbatından ərizəçi təqibə məruz qaldığı əvvəlki 
yerə qayıtmağa, yaxud təqibə və ya digər formada ciddi ziyana məruz qala 
biləcəyi başqa əraziyə köçməyə məcbur olacaqsa, həmin ərazi ölkə daxilində 
köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi sayıla bilməz.  

C. Köçürülmənin məqsədəuyğunluğunun təhlili  

22. Ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə üçün nəzərdə tutulan ərazidə 
ərizəçi üçün təqib qorxusunun olmaması ilə yanaşı, həm də onun həmin əraziyə 
köçürülməsi bütün hallarda məqsədəuyğun olmalıdır. "Məqsədəuyğunluğun" 
yoxlanılmasının meyarları bir çox dövlətlər tərəfindən qəbul edilib. Bu meyarlar 

                                            
8 Bax: BMTQAK, Təlimat, 51-52-ci bəndlər.  
9 Daha geniş hüquq olan işgəncə, yaxud qəddar və ya qeyri-insani rəftar riskinin mövcud olduğu ölkəyə 
qaytarılmamaq hüququ insan hüquqlarına dair beynəlxalq sənədlərdə ya birbaşa, ya da şərhetmə vasitəsilə 
nəzərdə tutulub. Onların arasında ən çox tanınanlar bunlardır: İşgəncələrə qarşı 1984-cü il Konvensiyasının 3-
cü maddəsi, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Paktın 7-ci maddəsi və İnsan 
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsi.  
10 Bax: BMT-nin sənədləri: EC/50/SC/CRP.18, 9 iyun 2000-ci il və EC/GC/01/18, 4 sentyabr 2001-ci il.  
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"həddən artıq məhrumiyyətlərin" olub-olmamasının və ya "səmərəli himayənin" 
təmin edilib-edilməməsinin yoxlanılmasını nəzərdə tutur.  

23. "Məqsədəuyğunluğun təhlili" faydalı hüquqi alətdir və 1951-ci 
Konvensiyasında birbaşa nəzərdə tutulmasa da, konkret ərizəçinin işinin bütün 
halları nəzərə alınmaqla əsaslı təqib qorxusuna məruz qalmasını istisna edən 
əraziyə köçürülməsinin mümkünlüyü məsələsinin həllinə kifayət qədər universal 
yanaşmanı təmin edir. Bu təhlil nəzəri cəhətdən "sağlam düşüncəli şəxsdən" 
hansı hərəkətlərin gözlənilə biləcəyinin qiymətləndirilməsinə əsaslanmır. Təhlil 
edilən məsələ ondan ibarətdir ki, ərizəçinin fərdi xüsusiyyətləri və ölkə daxilində 
köç etmə və ya yerdəyişmə üçün təklif olunan ərazidəki şərait nəzərə alınmaqla, 
həm subyektiv, həm də obyektiv nöqteyi-nəzərdən hansı addımın atılması 
məqsədəuyğundur.  

Ərizəçi öz ölkəsinin ərazisində həddən artıq məhrumiyyətlərlə üzləşmədən 
nisbətən normal həyat sürmək imkanına malik olacaqmı?  

24. Bu suala cavablandırarkən ərizəçinin fərdi xüsusiyyətlərini, keçmişdə təqibə 
məruz qalması faktını, ölkədə təhlükəsizlik sahəsindəki vəziyyəti, insan 
hüquqlarına riayət edilib-edilmədiyini və ərizəçinin maddi cəhətdən yaşayışının 
mümkünlüyünü qiymətləndirmək lazımdır.  

Fərdi xüsusiyyətlər 

25. Şəxsin təklif olunan əraziyə köçməsinin ona həddən artıq məhrumiyyətlər 
yaradıb-yaratmayacağını və bu səbəbdən onun köçməsinin məqsədəuyğun olub-
olmadığını qiymətləndirərkən şəxsin fərdi xüsusiyyətləri yetərincə nəzərə 
alınmalıdır. Belə qiymətləndirmə aparılarkən əhəmiyyət daşıyan amillər sırasına 
aşağıdakılar aiddir: şəxsin yaşı, cinsi, sağlamlıq durumu, əlilliyi, ailə vəziyyəti və 
ailə münasibətləri, sosial və ya digər baxımdan həssas durumda olması, etnik, 
mədəni və ya dini amillər, siyasi və sosial baxımdan əlaqələri və ünsiyyət dairəsi, 
dil bacarıqları, təhsili, peşə bacarıqları, iş təcrübəsi və imkanları və keçmişdə baş 
vermiş hər hansı təqib və onun psixoloji nəticələri. Konkret olaraq, yerli icma ilə 
etnik və ya dini əlaqələrin olmaması şəxsin təcrid olunması və hətta ayrı-seçkiliyə 
məruz qalması ilə nəticələnə bilər, belə ki, bu əlaqələr icmaların gündəlik 
həyatında üstünlük təşkil edir. Ayrı-ayrılıqda götürülən amillər ölkə daxilində 
köçürülməyə mane olmasa da, məcmu halında ciddi maneə təşkil edə bilər. 
İnsanın maddi və psixoloji rifahını təmin edə bilən amillər, məsələn, təklif olunan 
ərazidə qohumlarının və ya digər növ sıx sosial əlaqələrinin olması, şəxsin fərdi 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, digər amillərdən daha önəmli ola bilər.  

Keçmişdəki təqib  

26. Ərizəçinin təklif olunan əraziyə köçməsinin məqsədəuyğun olub-olmadığını 
təhlil edərkən keçmişdə təqibə məruz qalması nəticəsində aldığı psixoloji travma 
mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Şəxs geri qayıdacağı təqdirdə psixoloji 
travmanın dərinləşə biləcəyini təsdiq edən psixoloji ekspertiza rəyinin olması 
həmin əraziyə köçürülmənin məqsədəuyğun alternativ olması barədə rəyin 
əksinə dəlalət edən amildir. Bəzi ölkələrdə şəxsin keçmişdə təqibə məruz 
qalması faktı onun ölkə daxilində başqa yerə köçürülməsi məsələsinin nəzərdən 
keçirilməsindən imtina etmək üçün kifayətdir.  

Təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət 

27. Ərizəçi hər hansı təhlükəni və xəsarət riskini istisna edən təhlükəsiz şəraitdə 
olmalıdır. Belə şərait uzunmüddətli və real olmalı və hər hansı amillər öncədən 
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nəzərə alınmalıdır. Əksər hallarda silahlı münaqişənin cəngində olan ölkələr 
köçmə üçün təhlükəsiz sayılmır, xüsusən ona görə ki, cəbhə xəttinin keçdiyi 
ərazi dəyişir, bu isə indiyədək təhlükəsiz sayılan ərazilərdə qəflətən təhlükəli 
vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Ölkə daxilində köç etmə və ya 
yerdəyişmə üçün təklif olunan yer silahlı qruplaşmanın və ya dövlət tipli qurumun 
nəzarəti altındadırsa, həmin yerdə mövcud olan situasiyanın uzunmüddətli olub-
olmadığını və nəzarəti həyata keçirən subyektin himayəni və sabitliyi təmin 
etmək iqtidarında olub-olmadığını diqqətlə araşdırmaq lazımdır.  

İnsan hüquqlarına riayət edilməsi  

28. Köçürülmə üçün təklif olunan ərazidə əsas insan hüquqlarına, o cümlədən 
insan şəxsiyyətindən ayrılmaz olan hüquqlara dair normalara riayət edilməsi açıq-
aydın problemli görünürsə, həmin ərazi məqsədəuyğun alternativ sayıla bilməz. 
Lakin bu o demək deyil ki, təklif oluna ərazidə hər hansı mülki, siyasi və ya sosial-
iqtisadi xarakterli insan hüquqlarından məhrum olma həmin ərazinin ölkə daxilində 
köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi qismində nəzərdən keçirilməsini istisna edir. 
Bu cür hallarda praktiki baxımdan belə bir qiymətləndirmə aparılması tələb olunur 
ki, ərizəçinin gedəcəyi yerdə riayət edilməyəcək və ya qorunmayacaq hüquqları 
onun üçün nə dərəcədə önəmlidir, yəni həmin hüquqlardan məhrum olması 
ərizəçiyə o dərəcədə ciddi ziyan yetirə bilərmi ki, həmin ərazinin köçürülmə üçün 
məqsədəuyğun sayılması mümkünsüz olsun?  

Maddi cəhətdən yaşayışın mümkünlüyü  

29. Təhlilin bu hissəsində təklif olunan ərazidəki sosial-iqtisadi şəraitin nə 
dərəcədə münasib olması nəzərdən keçirilir. Əgər ərizəçi dolanacağı üçün 
qazanc əldə edə bilməyəcəksə, onun yaşayış yeri olmayacaqsa və ya tibbi 
yardımla təmin edilməsi mümkün olmayacaqsa və ya bu yardım açıq-aydın 
aşağı keyfiyyətli olacaqsa, təklif olunan ərazi məqsədəuyğun alternativ sayıla 
bilməz. Şəxsin iqtisadi məhrumiyyətlərlə üzləşəcəyi, yaxud gəlirlərinin səviyyəsi 
qəbul edilmiş yaşayış minimumundan aşağı olacağı əraziyə köçürülməsini tələb 
etmək məntiqə zidd olar, o cümlədən insan hüquqları baxımından düzgün olmaz. 
Digər tərəfdən, təkcə şəxsin yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi və ya iqtisadi 
durumunun pisləşməsi onun təklif olunan əraziyə köçməkdən imtina etməsi üçün 
yetərli arqument sayılmaya bilər. Şəxsin köçürüləcəyi ərazidə şərait elə olmalıdır 
ki, o, müvafiq ölkədəki şərait nəzərə alınmaqla nisbətən normal həyat sürə bilsin. 
Məsələn, şəxs həmin ərazidə ailə əlaqələrinə malik deyilsə və qeyri-formal sosial 
dəstək imkanlarından yararlana bilmirsə, oraya köçürülmə məqsədəuyğun sayıla 
bilməz, amma o öz imkanları hesabına minimal yaşayış səviyyəsindən yuxarı 
səviyyədə nisbətən normal həyat sürmək iqtidarındadırsa, bu hal istisna təşkil 
edir.  

30. Şəxs hakim klana, tayfaya, etnik, dini və (və ya) mədəni qrupa mənsub 
olmadığına görə təklif olunan ərazidə torpaqdan, resurslardan və himayədən 
istifadə etmək imkanından məhrum olarsa, oraya köçürülmə məqsədəuyğun 
sayıla bilməz. Məsələn, Afrika və Asiyasının bir çox hissələrində və digər 
ərazilərdə ümumi etnik, tayfa, dini və (və ya) mədəni mənsubiyyət sayəsində 
torpaqdan, resurslardan və himayədən istifadə etmək imkanı əldə etmək olar. 
Belə situasiyalarda hakim qrupa mənsub olmayan şəxsin həmin ərazidə 
məskunlaşacağını gözləmək ağlabatan deyil. Həmçinin şəhər ərazisində 
yerləşən və yaşayış şəraiti həddən artıq çətin olan gecəqondu rayonlarına 
köçməyi də şəxsdən tələb etmək olmaz.  
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D. Ölkə daxilində köçürülmə və məcburi köçkünlər 

31. Ölkənin müəyyən bir hissəsində beynəlxalq yardım alan məcburi köçkünlərin 
olması özü-özlüyündə ərizəçinin həmin hissəyə köçürülməsinin məqsədəuyğun 
olduğuna dəlalət edən həlledici sübut deyil. Məsələn, məcburi köçkünlərin 
yaşayış səviyyəsi və keyfiyyəti bir çox hallarda belə bir rəyi təsdiq etmək üçün 
yetərli arqument deyil ki, ərizəçinin həmin əraziyə köçüb yaşaması 
məqsədəuyğun ölkədaxili köçürülmə alternativi təşkil edəcək. Bundan əlavə, 
ölkə daxilində başqa yerə köçmə "etnik təmizləmə" siyasətinin nəticəsidirsə, ölkə 
daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə konsepsiyasını əsas gətirərək müvafiq 
şəxslərə qaçqın statusu verməkdən imtina edilməsi həmin ərazidə bərqərar 
olmuş situasiyaya haqq qazandırmaq kimi başa düşülə və beləliklə əlavə 
problemlər yarana bilər.  

32. Reallıq ondan ibarətdir ki, minlərlə məcburi köçkün əsas hüquqlardan 
yararlana bilmir və ölkə xaricində sığınacaq üçün müraciət etmək hüququndan 
istifadə etmək imkanına malik deyil. Beləliklə, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
razılaşdırılaraq qəbul edilmiş olan standartlar mövcud olsa da, praktikada onlara 
riayət edilməsi təmin edilmir. Bundan başqa, "Məcburi köçkünlüyə dair rəhbər 
prinsiplər"də yer alan 2-ci prinsipin 2-ci bəndində xüsusi olaraq vurğulanır ki, 
həmin prinsiplər "insan hüquqları üzrə beynəlxalq hüququn və beynəlxalq 
humanitar hüququn normalarını və ya milli qanunvericiliyə əsasən şəxslərə 
verilən hüquqları məhdudlaşdıran, dəyişdirən və ya zəiflədən" tərzdə şərh oluna 
bilməz və onlar konkret olaraq "digər ölkələrdə sığınacaq axtarmaq və 
sığınacaqdan istifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırmır".11  

III. PROSEDUR MƏSƏLƏLƏRИ  

A. Sübutetmə yükü 

33. Ölkə daxilində yerdəyişmə konsepsiyasının tətbiqi sığınacaq axtaran şəxslər 
üçün əlavə tələblərə gətirib çıxarmamalıdır. Belə hallarda ümumi qayda qüvvədə 
olmaqda davam edir, yəni sübutetmə yükü (sübutetmə vəzifəsi) sığınacaq üçün 
müraciət edən şəxsin üzərinə düşür. Bu, "Qaçqın statusunun müəyyənləş-
dirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat"ın 196-cı bəndinə 
uyğundur, orada deyilir:  

"... sübutetmə yükü ərizəçinin üzərinə düşsə də, işə aidiyyəti olan bütün 
faktların müəyyənləşdirilməsi və aydınlaşdırılması vəzifəsi ərizəçi ilə işi 
araşdıran şəxs arasında bölünür. Bəzi hallarda işi araşdıran şəxsin üzərinə 
vəsatətdə göstərilən faktları təsdiqləyən zəruri sübutları toplamaq üçün 
sərəncamında olan vasitələrdən istifadə etmək vəzifəsi düşə bilər".  

34. Sübutetmə yükünün bu bölgüsünə əsaslanaraq, konkret işdə ölkə daxilində 
köçürülmə alternativinin tətbiqinin nəzərdən keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu 
sübut etmək vəzifəsi qərar qəbul edən şəxsin üzərinə düşür. Əgər həmin 
alternativin tətbiqi məqsədəuyğun hesab edilərsə, köçürülmə üçün təklif olunan 
ərazini müəyyənləşdirmək və onun müvafiq şəxs üçün münasib alternativ 
olduğunu sübut etmək vəzifəsi köçürülmə alternativinin tətbiqinin məqsədəuyğun 
olduğunu iddia edən tərəfin üzərinə düşür.  

                                            
11 Həmçinin bax: V. Kalin, Məcburi köçkünlüyə dair rəhbər prinsiplər: Annotasiyalar, Transmilli hüquq 
siyasəti ilə bağlı tədqiqatlar, № 32, 2000-ci il (Amerika Beynəlxalq Hüquq Cəmiyyəti, Brukinqs İnstitutu, 
Məcburi köçkünlüklə bağlı layihə), səh. 8-10.  
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35. Prosessual ədalətliliyin zəruri qaydaları tələb edir ki, sığınacaq axtaran şəxsə 
ölkədaxili köçürülmə variantının nəzərdən keçirildiyi barədə aydın və adekvat 
bildiriş verilməlidir.12 Onlar həm də tələb edir ki, aşağıdakı məsələlərə dair 
arqumentlərini irəli sürməsi üçün şəxsə imkan yaradılsın: a) onun işində 
alternativ yerə köçürülmənin nəzərdən keçirilməsinin məqsədəuyğun 
olmamasının səbəblərinə; və b) əgər köçürülmə məqsədəuyğun sayılıbsa, təklif 
olunan ərazinin münasib olmamasına.  

B. Tezləşdirilmiş prosedurlar və ya qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına buraxılma  

36. Bu məsələnin mürəkkəbliyini və prinsipiallığını nəzərə alaraq, ölkə daxilində 
köç etmə və ya yerdəyişmə alternativinin təhlilini tezləşdirilmiş prosedurlar 
çərçivəsində və ya qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına 
buraxılma kontekstində aparmaq məqsədəuyğun deyil.13  

C. Mənşə ölkəsi barədə məlumatlar  

37. Ölkə daxilində müəyyən əraziyə köçürülmənin aktuallığının və 
məqsədəuyğunluğunun təhlili bütün hallarda ərizəçinin fərdi xüsusiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsini tələb etsə də, mənşə ölkəsi barədə sənədlərlə təsdiqlənən, 
keyfiyyətli və aktual məlumatlar və bu ölkədəki şəraitin tədqiqi həmin təhlilin 
mühüm komponentlərini təşkil edir. Lakin mənşə ölkəsində vəziyyət qeyri-
sabitdirsə və indiyədək təhlükəsiz sayılan ərazilərdə qəfil dəyişikliklər baş verə 
bilərsə, belə məlumatların faydalılığı azala bilər. Ola bilər ki, belə dəyişikliklər 
sığınacaq üçün vəsatətə baxıldığı anda qeydə alınmamış olsun.  

IV. NƏTİCƏ  

38. Ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi konsepsiyası 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A bəndinin 2-ci yarımbəndində əks olunan 
meyarlarda birbaşa nəzərdə tutulmayıb. Bununla belə, ərizəçi üçün ölkə daxilində 
köç etmə və ya yerdəyişmə alternativinin mövcud olub-olmaması məsələsi 
bütövlükdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesi kontekstində meydana 
çıxa bilər. Bu konsepsiyasının yalnız müəyyən hallarda, xüsusən təqibi həyata 
keçirənin qeyri-dövlət subyekti olduğu hallarda tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 
Hətta ölkədaxili köçürülmə alternativi mümkün sayılsa belə, onun tətbiqi işin bütün 
hallarının kompleks təhlilinin nəticələrindən və mənşə ölkəsinin digər ərazisinə 
köçürülmənin məqsədəuyğunluğundan asılıdır.  

 

                                            
12 Bax: Yekun nəticələr: Beynəlxalq himayə – Ölkə daxilində köç etmə/yerdəyişmə alternativi, 7-ci bənd.  
13 Bax: Yekun nəticələr: Beynəlxalq himayə – Ölkə daxilində köç etmə/yerdəyişmə alternativi, 6-cı bənd; İcra 
Komitəsinin 87 (L) saylı rəyi, 1999-cu il, "j" bəndi; və Beynəlxalq himayəyə dair bəyanat, 1999-cu il, 26-cı 
bənd (BMT-nin sənədi, A/AC.96/914, 7 iyul 1999-cu il).  
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BEYNƏLXALQ HIMAYƏYƏ DAIR RƏHBƏR PRINSIPLƏR № 5 

İstisnaedici müddəaların tətbiqi: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin F bəndi 

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
1950-ci il tarixli Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci 
il Konvensiyasının 35-ci maddəsində və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunun II 
maddəsində yer alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. 
Bu Rəhbər prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair 
BMTQAK-ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bu 
Rəhbər prinsiplərdə BMTQAK-ın bu məsələyə dair mövqeyini əks etdirən və bu 
Rəhbər prinsiplərin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən BMTQAK-ın "İstisnaedici 
müddəaların tətbiqinə dair məlumat sənədi: 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci 
maddəsinin F bəndi" (4 sentyabr 2003-cü il) adlı sənədinin qısa icmalı verilir. Bu 
Rəhbər prinsiplər "İstisnaedici müddəalar: onların tətbiqinə dair rəhbər prinsiplər" 
(BMTQAK, Cenevrə, 1 dekabr 1996-cı il) və "İstisnaedici müddəalara dair şərh" 
(BMTQAK, Cenevrə, 30 may 1997-ci il) adlı sənədləri əvəzləyir və o cümlədən 
"Beynəlxalq himayə məsələlərinə dair qlobal məsləhətləşmələr" prosesinin ikinci 
mərhələsi çərçivəsində 2001-ci ilin mayında Lissabonda (Portuqaliya) ekspertlər 
tərəfindən bu mövzunun araşdırıldığı müşavirənin nəticəsi olaraq qəbul edilib. 
Bu Rəhbər prinsiplərin yenilənmiş versiyasının dərci həmçinin beynəlxalq hüquq 
sahəsindəki müasir inkişaf prosesi baxımından zəruri hesab edilir.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRИŞ  

A. Ümumi müddəalar  

1. BMTQAK-ın 1950-ci il tarixli Nizamnaməsinin 7(d) bəndi, Qaçqınların statusu 
haqqında 1951-ci il Konvensiyasının (bundan sonra "1951-ci il Konvensiyası" 
adlandırılacaq) 1-ci maddəsinin F bəndi və Afrika Birliyi Təşkilatının (ABT) 
"Afrikada qaçqınların problemlərinin konkret aspektləri haqqında 1969-cu il 
Konvensiyası"nın (bundan sonra "ABT Konvensiyası" adlandırılacaq) I 
maddəsinin 5-ci bəndi iştirakçı dövlətlərin və BMTQAK-ın üzərinə müəyyən 
hallarda qaçqın statusunun meyarlarına uyğun gələn müəyyən şəxslərə bu 
statusu verməkdən imtina etmək öhdəliyi qoyur. Adətən bu müddəalar 
"istisnaedici müddəalar" adlandırılır. Bu Rəhbər prinsiplərdə yuxarıda qeyd 
edilən müddəaların əsas məqamlarının icmalı verilir; əlavə tövsiyələri isə bu 
Rəhbər prinsiplərin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən aşağıdakı sənəddə 
tapmaq olar: "İstisnaedici müddəaların tətbiqinə dair məlumat sənədi: 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin F bəndi" (bundan sonra "Məlumat sənədi" 
adlandırılacaq).  

2. İstisnaedici müddəaların kökündə duran və bu müddəaların tətbiqi məsələsini 
nəzərdən keçirərkən nəzərə alınmalı olan prinsip ondan ibarətdir ki, bəzi əməllər 
o dərəcədə ağır hüquq pozuntularıdır ki, onları törədənlər qaçqın qismində 
beynəlxalq himayə ilə təmin edilməyə layiq deyillər. Həmin müddəaların əsas 
məqsədi dəhşətli əməllərin törədilməsində təqsirkar olan, habelə ağır ümumi 
cinayət əməlləri törədən şəxsləri beynəlxalq himayəyə götürülməkdən məhrum 
etməkdən və belə şəxslərin əməllərinə görə qanuni cəza çəkməkdən yayınmaq 
məqsədi ilə sığınacaq institutundan istifadə etməməsi üçün zəruri tədbirləri 
görməkdən ibarətdir. BMTQAK-ın İcra Komitəsinin 82 (XLVIII) saylı 1997-ci il 
tarixli rəyinə əsasən, sığınacaq institutunun ədalətliliyini təmin etmək üçün 
istisnaedici müddəalar olduqca "diqqətlə" tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda, 
istisnaların mümkün ciddi nəticələrini nəzərə alaraq, həmin müddəaları olduqca 
ehtiyatla və yalnız işin fərdi hallarını tam qiymətləndirdikdən sonra tətbiq etmək 
vacibdir. Beləliklə, istisnaedici müddəalara həmişə məhdud çərçivəli şərh 
verilməlidir.  

3. 1951-ci Konvensiyasında sadalanan istisnaedici müddəaların siyahısı tam 
siyahıdır. ABT Konvensiyasının I maddəsinin 5-ci bəndini şərh edərkən bunu 
nəzərə almaq lazımdır, belə ki, həmin bəndin mətni, 1951-ci Konvensiyasının 1-
ci maddəsinin F bəndinin mətni ilə, demək olar ki, eynidir. 1951-ci 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin F bəndində deyilir ki, bu Konvensiyanın 
müddəaları "barələrində aşağıdakıları ehtimal etmək üçün ciddi əsasların olduğu 
şəxslərə şamil edilmir:  

a) sülh əleyhinə cinayətlər, hərbi cinayətlər və ya insanlıq əleyhinə cinayətlər 
barədə tərtib olunmuş beynəlxalq aktlarda həmin cinayətlərə verilmiş 
anlayışa uyğun olaraq bu cür cinayət törətmişlər;  

b) sığındıqları ölkədən kənarda olarkən və qaçqın kimi bu ölkəyə 
buraxılmazdan əvvəl qeyri-siyasi xarakterli ağır cinayət törətmişlər; 

c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsiplərinə zidd olan əməllərin 
törədilməsində təqsirkardırlar".  
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B. 1951-ci Konvensiyasının digər müddəaları ilə qarşılıqlı əlaqə  

4. 1951-ci Konvensiyasının 1-ci maddəsinin F bəndi 1-ci maddənin D bəndindən 
fərqləndirilməlidir, belə ki, sonuncu bənd BMTQAK-dan savayı Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının digər orqanlarının və ya idarələrinin himayəsi və yarıdımı ilə təmin 
edilən xüsusi şəxslər kateqoriyasına şamil olunur.1 1-ci maddənin F bəndi 
həmçinin 1-ci maddənin E bəndindən fərqləndirilməlidir, belə ki, sonuncu bənd 
beynəlxalq himayəyə layiq olmayan şəxslərə deyil, beynəlxalq himayəyə ehtiyacı 
olmayan şəxslərə aiddir. Bundan əlavə, istisnaedici müddəalar Konvensiyanın 32-
ci maddəsinin və 33-cü maddəsinin 2-ci bəndinin müddəaları ilə qarışıq 
salınmamalıdır, belə ki, sonuncular, müvafiq olaraq, qaçqın statusu tanınan, lakin 
sığındıqları dövlət üçün (məsələn, həmin dövlətdə ağır cinayət törətdiklərinə görə) 
təhlükə təşkil edən şəxslərin ölkədən çıxarılması və öz ölkələrinə qaytarılmamaq 
prinsipinin onlara şamil edilməməsi barəsindədir. 33-cü maddənin 2-ci bəndi 
qaçqın statusu tanınan şəxsin sığındığı dövlət üçün gələcəkdə yarada biləcəyi 
risklə əlaqədardır.  

C. Zaman çərçivəsi  

5. 1-ci maddənin F bəndinin "a" və "c" yarımbəndləri harada və nə zaman 
törədilməsindən asılı olmayaraq bütün cinayətlərə tətbiq edilir. 1-ci maddənin F 
bəndinin "b" yarımbəndinin tətbiq dairəsi isə, əksinə, birmənalı olaraq şəxsin 
qaçqın kimi sığındığı ölkəyə qəbul edilməzdən əvvəl həmin ölkənin xaricində 
törətdiyi cinayətlərlə məhdudlaşır.  

D. İstisnaedici müddəalar əsasında qaçqın statusunun ləğv edilməsi və ya 
bu statusdan məhrum edilmə  

6. Beynəlxalq himayəni istisna edən faktlar yalnız qaçqın statusu verildikdən sonra 
aşkara çıxarsa, bu, istisnaedici müddəalar əsasında qaçqın statusunun ləğv 
edilməsi üçün əsas təşkil edə bilər. Digər tərəfdən, beynəlxalq himayəni istisna 
edən halların şəxsə şamil olunması üçün əsas təşkil etmiş faktları şübhə altına 
alan məlumatlar aşkara çıxarsa, bu, həmin şəxsin qaçqın statusunun meyarlarına 
uyğunluğu məsələsinə yenidən baxılması ilə nəticələnə bilər. Qaçqın 1-ci 
maddənin F bəndinin "a" və "c" yarımbəndlərinin tətbiq dairəsinə düşən davranışa 
tol veribsə, bu, istisnaedici müddəaların ona tətbiq edilməsi və onun qaçqın 
statusundan məhrum edilməsi üçün əsas təşkil edə bilər, bu şərtlə ki, bu 
davranış həmin müddəaların tətbiqinin bütün meyarlarına cavab verməlidir.  

E. İstisnaedici müddəaları tətbiq etmək vəzifəsi  

7. 1951-ci Konvensiyasının, 1967-ci il Protokolunun və (və ya) ABT 
Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlər və BMTQAK qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi kontekstində istisnaedici müddəaların tətbiqinin mümkünlüyü 
məsələsini nəzərdən keçirməlidirlər. BMTQAK-ın Nizamnaməsinin 7(d) bəndində 
nəzərdə tutulan əsaslar 1951-ci Konvensiyasının 1-ci maddəsinin F bəndində 
sadalananlarla oxşardır, hərçənd ki, BMTQAK-ın əməkdaşları istisnaedici 
müddəaların tətbiqində 1-ci maddənin F bəndinin mətnini rəhbər tutmalıdırlar, 
çünki onun mətni daha gec qəbul edilib və oradakı ifadələr daha konkretdir.  

 

 

                                            
1 Bax: BMTQAK, "1951-ci Konvensiyasının 1-ci maddəsinin D bəndinin fələstinli qaçqınlara tətbiqinin 
mümkünlüyü məsələsinə dair şərh", oktyabr 2002-ci il.  
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F. İstisnaedici müddəaların tətbiqinin nəticələri  

8. Baxmayaraq ki, şəxsin beynəlxalq himayə ilə təmin edilməsi istisna edildiyi halda 
dövlət ona 1951-ci Konvensiyası və ya ABT Konvensiyası əsasında qaçqın statusu 
verə bilməz, dövlət onun barəsində hər hansı konkret tədbir görmək öhdəliyini 
daşımır. Müvafiq dövlət beynəlxalq himayənin tətbiq dairəsindən xaric edilmiş şəxsin 
digər əsaslara görə ölkədə qalmasına icazə verə bilər, amma bununla belə, 
beynəlxalq hüquqda müəyyən edilmiş öhdəliklər həmin şəxs barəsində cinayət 
təqibinin və ya ekstradisiyanın həyata keçirilməsini tələb edə bilər. Hər hansı şəxsə 
qaçqın statusunun verilməsini istisna etmək barədə BMTQAK-ın qərarı o deməkdir 
ki, bu şəxs daha Ali Komissarlıqdan himayə əldə edə və ya yardım ala bilməz.  

9. Beynəlxalq himayənin tətbiq dairəsindən xaric edilən şəxs, bununla belə, digər 
beynəlxalq müqavilələrə əsasən, qəddar rəftara məruz qalma təhlükəsi ilə 
üzləşəcəyi ölkəyə qaytarılmaqdan müdafiə edilə bilər. Məsələn, İşgəncələrə və 
digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza növlərinə 
qarşı 1984-cü il Konvensiyası şəxsin işgəncəyə məruz qalma təhlükəsi ilə 
üzləşəcəyi ölkəyə qaytarılmasını tamamilə qadağan edir. Analoji müddəalar 
insan hüquqlarına dair digər beynəlxalq və regional sənədlərdə də var.2  

II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

A. 1-ci maddənin F bəndinin "a" yarımbəndi: sülh əleyhinə cinayətlər, hərbi 
cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlər  

10. Bu beynəlxalq cinayətlərlə bağlı tövsiyələrin yer aldığı müxtəlif beynəlxalq 
sənədlər arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: Soyqırımı cinayətinin qarşısının 
alınması və cəzalandırılması haqqında 1984-cü il tarixli Konvensiya, Müharibə 
qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il tarixli dörd Cenevrə Konvensiyası və 
1977-ci il tarixli iki Əlavə Protokol, Keçmiş Yuqoslaviya və Ruanda üzrə Beynəlxalq 
Cinayət Tribunallarının nizamnamələri, Beynəlxalq Hərbi Tribunalın 1945-ci il tarixli 
Statutu (London Statutu) və ən son sənəd – 1998-ci ildə qəbul edilmiş və 1 iyul 
2002-ci ildə qüvvəyə minmiş Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Statutu.  

11. London Statutuna əsasən, sülh əleyhinə cinayət dedikdə aşağıdakılar nəzərdə 
tutulur: "təcavüzkar müharibənin və ya beynəlxalq müqavilələri, sazişləri və ya 
zəmanətləri pozan müharibənin planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və ya 
aparılması, yaxud yuxarıda sadalanan hərəkətlərin həyata keçirilməsinə yönələn 
ümumi planlaşdırmada və ya sövdələşmədə iştirak". Bu cinayətin xarakterini nəzərə 
alsaq, onu yalnız dövlətdə və ya dövlət tipli qurumda yüksək vəzifə tutan şəxslər 
törədə bilərlər. Praktikada bu cinayətə dair normaya nadir hallarda istinad edilir.  

12. Beynəlxalq humanitar hüququn müəyyən pozuntuları hərbi cinayət3 təşkil edir. 
Baxmayaraq ki, belə cinayətlər istər beynəlxalq, istərsə də qeyri-beynəlxalq 
münaqişələrin gedişində törədilə bilər, bu cinayətin mahiyyəti münaqişənin 
xarakterindən asılıdır. Hərbi cinayətlər aşağıdakı hərəkətləri özündə ehtiva edir: mülki 
şəxslərin qəsdən öldürülməsi və ya onlara işgəncə verilməsi, fərqləndirmə aparmadan 
mülki şəxslərə hücum etmə və mülki şəxsi və ya hərbi əsiri işinə ədalətli şəkildə və 
ümumi məhkəmə tərəfindən baxılması hüququndan bilərəkdən mərhum etmə.  

                                            
2 Əlavə təfsilatlar üçün bu Rəhbər prinsiplərə əlavə olunmuş Məlumat sənədinin A Əlavəsinə bax.  
3 "Hərbi cinayət" termininin anlayışının verildiyi sənədlər üçün Məlumat sənədinin B Əlavəsinə bax.  
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13. Soyqırımı, adamöldürmə, zorlama və işgəncə vermə kimi əməlləri özündə 
ehtiva edən insanlıq əleyhinə cinayətlərin4 fərqləndirici xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, onlar mülki əhaliyə qarşı irimiqyaslı və ya sistematik hücumlar 
çərçivəsində həyata keçirilir. Bununla belə, ayrılıqda götürülmüş əməl vahid 
sistemin, yaxud sistematik və təkrarlanan hərəkətlərin tərkib hissəsidirsə, o 
halda o da insanlıq əleyhinə cinayət təşkil edə bilər.  

B. 1-ci maddənin F bəndinin "b" yarımbəndi: qeyri-siyasi xarakterli ağır 
cinayətlər  

14. Bu kateqoriyaya xırda cinayətlər və insan hüquqlarının qanuni istifadəsinə 
qoyulan qadağalar daxil deyil. Konkret hüquq pozuntusunun kifayət qədər ağır 
pozuntu təşkil edib-etmədiyini müəyyənləşdirmək üçün yerli hüquq normalarını 
deyil, beynəlxalq normaları rəhbər tutmaq lazımdır. Aşağıdakı amillər nəzərə 
alınmalıdır: əməlin xarakteri, yetirilmiş faktiki ziyan, cinayət təqibini həyata 
keçirmək üçün istifadə edilən prosedur, cəzanın xarakteri və bu cinayətin əksər 
ölkələrdə ağır cinayət hesab edilib-edilməməsi. Məsələn, adamöldürmə, zorlama 
və silahlı soyğunçuluq (quldurluq), şübhəsiz ki, ağır cinayət sayılır, xırda oğurluq 
isə birmənalı olaraq buraya aid deyil.  

15. Ağır cinayət o halda qeyri-siyasi cinayət sayılır ki, törədilmiş konkret cinayətin 
motivləri arasında siyasi motivlər deyil, digər motivlər (məsələn, şəxsi səbəblər və ya 
tamah məqsədi) üstünlük təşkil edir. Cinayət ilə onun iddia edilən siyasi məqsədi 
arasında aydın əlaqə mövcud deyilsə, yaxud sözügedən əməl həmin məqsədə 
mütənasib deyilsə, deməli, cinayətdə qeyri-siyasi motivlər üstünlük təşkil edir.5 
Cinayətin siyasi xarakterinin qiymətləndirilməsində mühüm amillər cinayətin 
motivləri, konteksti, törədilmə metodları və qarşıya qoyulan məqsədə mütəna-
sibliyidir. Konkret cinayətin ekstradisiya haqında müqavilədə qeyri-siyasi cinayət kimi 
göstərilməsi əhəmiyyətli amildir, amma həlledici amil deyil. Dəhşətli zorakılıq aktları, 
məsələn, bir qayda olaraq "terror" aktı kimi qəbul edilən əməllər əksər hallarda qeyri-
siyasi əməllər kimi təsnifləşdirilir, çünki onlar hər hansı siyasi məqsədə mütənasib 
deyil. Bundan başqa, cinayətin siyasi xarakterli hesab edilməsi üçün onun kökündə 
duran siyasi məqsədlər insan hüquqları prinsiplərinə uyğun olmalıdır.  

16. 1-ci maddənin F bəndinin "b" yarımbəndində həmçinin qeyd edilir ki, bu 
bəndin tətbiq edilə bilməsi üçün müvafiq şəxs cinayəti "sığındığı ölkədən 
kənarda olarkən və qaçqın kimi bu ölkəyə buraxılmazdan əvvəl" törətməlidir. 
Sığındıqları ölkənin daxilində "qeyri-siyasi xarakterli ağır cinayət" törətmiş 
şəxslərə həmin ölkənin cinayət qanunvericiliyi tətbiq edilir, onlar həmin ölkədə 
xüsusilə ağır cinayət törətdikdə isə, 1951-ci il Konvensiyasının 32-ci maddəsi və 
33-cü maddəsinin 2-ci bəndi tətbiq edilir.  

C. 1-ci maddənin F bəndinin "c" yarımbəndi: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
məqsəd və prinsiplərinə zidd olan əməllər  

17. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsipləri ümumi və geniş şəkildə 
ifadə edildiyinə görə, bu kateqoriyanın tətbiq dairəsi kifayət qədər dəqiq müəyyən 
edilməyib və müvafiq olaraq, onun dar çərçivədə şərh edilməsi tələb olunur. 
Praktikada bu müddəanın tətbiqi nadir hallarda baş verir, çünki bir çox hallarda 
onsuz da 1-ci maddənin F bəndinin "a" və "b" yarımbəndləri tətbiq edilir. 1-ci 

                                            
4 "İnsanlıq əleyhinə cinayət" termininin anlayışının verildiyi sənədlər üçün Məlumat sənədinin C Əlavəsinə bax. 
5 Bax: BMTQAK, "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat" (Cenevrə, təkrar nəşr, 1992-ci il), 152-ci 
bənd.  
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maddənin F bəndinin "c" yarımbəndinə yalnız müstəsna hallarda, yəni beynəlxalq 
birliyin dinc birgəyaşayış prinsiplərinə qəsd edildiyi zaman müraciət edilir. Belə 
əməllər beynəlxalq miqyaslı olmalıdır. Beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi və dövlətlər 
arasındakı dinc münasibətləri poza bilən cinayətlər, habelə insan hüquqlarının ciddi 
və sistematik pozuntuları bu kateqoriyaya aiddir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinin 1-ci və 2-ci maddələrində dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərində 
rəhbər tutmalı olduqları təməl prinsiplərin əks olunduğunu nəzərə alsaq, mahiyyət 
etibarı ilə yalnız dövlətdə və ya dövlət tipli qurumda yüksək vəzifə tutan şəxslər bu 
cür əməlləri törətmək imkanına malikdirlər. Terror aktından söhbət getdiyi hallarda 1-
ci maddənin F bəndinin "c" yarımbəndinin düzgün tətbiqi üçün həmin əməlin 
beynəlxalq müstəvidə zərərli təsirlərinin miqyası qiymətləndirilməli və bu zaman 
onun ağırlıq dərəcəsi, beynəlxalq səviyyədə təsirləri və beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik üçün doğurduğu nəticələr nəzərdən keçirilməlidir.  

D. Fərdi məsuliyyət 

18. İstisnaedici müddəaların tətbiqinin əsaslı olması üçün şəxsin 1-ci maddənin 
F bəndinin tətbiq dairəsinə düşən cinayətə görə fərdi məsuliyyət daşıyıb-
daşımadığı müəyyən edilməlidir. Sülh əleyhinə cinayətlərlə və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının məqsəd və prinsiplərinə zidd olan əməllərlə bağlı konkret 
mülahizələr artıq yuxarıda nəzərdən keçirilib. Ümumiyyətlə, fərdi məsuliyyət o 
halda yaranır ki, şəxs özü cinayət əməlini törədir və yaxud onun törədilməsinə 
əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir və sonuncu halda dərk edir ki, hərəkəti və ya 
hərəkətsizliyi cinayətin törədilməsinə şərait yaradacaq. Sözügedən cinayət 
əməlinin törədilməsində şəxsin fiziki iştirakı vacib deyil. Həmin cinayətə təhrik 
etmə, şərait yaratma, köməklik göstərmə, habelə müştərək cinayət 
fəaliyyətlərində iştirak etmə fərdi məsuliyyət üçün yetərli sayıla bilər.  

19. Şəxsin repressiv hökumətdə müəyyən müddət ərzində yüksək vəzifə tutması 
və ya qanunsuz olaraq zor tətbiq edən təşkilata üzv olması faktı özü-özlüyündə 
onun istisnaedici müddəaların tətbiqinə səbəb olan əmələ görə fərdi məsuliyyətini 
yaratmır. Lakin şəxs açıq-aydın 1-ci maddənin F bəndinin tətbiq dairəsinə düşən 
fəaliyyətlərlə məşğul olmuş hökumətin üzvü olaraq qalmaqda davam edibsə, fərdi 
məsuliyyət prezumpsiyası (ehtimalı) yarana bilər. Bundan başqa, bəzi qrupların 
məqsədləri, fəaliyyətləri və metodları xüsusilə zorakı xarakter daşıyır ki, nəticədə 
onlara könüllü üzv olma fərdi məsuliyyət prezumpsiyasının yaranmasına səbəb ola 
bilər. Bu cür məsuliyyət prezumpsiyası yarandığı təqdirdə qrupun faktiki fəaliyyət-
ləri, təşkilati strukturu, şəxsin qrupda tutduğu vəzifə və təşkilatın fəaliyyətlərinə 
əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanına malik olub-olmaması, habelə qrup daxilin-
dəki mümkün parçalanmalar və bu kimi digər məsələlər nəzərdən keçirilərkən diq-
qətli olmaz lazımdır. Bundan başqa, sığınacaq vəsatətinə baxılması prosedurları 
kontekstində meydana çıxan belə prezumpsiyalar sonradan təkzib edilə bilər.  

20. Keçmiş döyüş iştirakçılarına gəlincə, onlar istisnaedici müddəaların tətbiq 
dairəsinə düşməyə bilərlər, lakin onlar tərəfindən insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq hüquq normalarının və beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə 
pozulduğu barədə məlumatlar olarsa, belə hallar istisna təşkil edir.  

E. Fərdi məsuliyyəti aradan qaldıran əsaslar  

21. Bir qayda olaraq, cinayət məsuliyyəti yalnız o halda yarana bilər ki, müvafiq 
şəxs hüquq pozuntusunun mühüm elementlərini bilərəkdən və qərəzli niyyətlə 
törətmiş olsun. Bu cür qərəzli niyyət elementi yoxdursa, məsələn, müvafiq şəxs 
hər hansı mühüm haldan xəbərsiz olubsa, fərdi cinayət məsuliyyəti müəyyən edi-
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lə bilməz. Bəzi hallarda şəxs ruhi vəziyyəti ucbatından, məsələn, psixi pozuntu, 
əqli inkişafdan geri qalma, narkotik maddə qəbul etməyə məcbur edilmə, yaxud 
müvafiq şəxs uşaqdırsa, şüurunun yetkin səviyyəyə çatmaması səbəbindən 
cinayətə görə məsuliyyət daşıya bilməz.  

22. Bir qayda olaraq cinayət məsuliyyətinə qarşı müdafiə arqumentləri təşkil edən 
amillər nəzərə alınmalıdır. Məsələn, rəisin əmrini yerinə yetirmə o halda müdafiə 
arqumenti sayıla bilər ki, şəxs hüquqi cəhətdən həmin əmri yerinə yetirməyə 
borclu olsun, onun qanunsuzluğundan xəbərsiz olsun, əmrin qanunsuzluğu isə 
aşkar nəzərə çarpmasın. Məcburiyyət amilinə gəlincə, bu arqumentə yalnız o 
halda istinad etmək olar ki, şəxs özünə və ya digər şəxsə qarşı yaranmış birbaşa 
ölüm və ya ağır bədən xəsarəti təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün zəruri və 
ağlabatan tədbirlər görmək məcburiyyətində qalsın və aradan qaldırmağa çalışdığı 
ziyanın həcmindən daha böyük həcmdə ziyan yetirmək niyyətində olmasın. Özünü 
və ya digər şəxsləri müdafiə etmək və ya əmlakı qorumaq məqsədi ilə edilən 
hərəkətlər ağlabatan və təhlükəyə mütənasib olmalıdır.  

23. Cinayət törətmiş şəxsin günahını yuduğu hesab edilərsə, o halda 
istisnaedici müddəaların tətbiqi əsaslı sayıla bilməz. Məsələn, şəxsin törətdiyi 
cinayətə görə cəzasını çəkməsi və ya cinayətin üstündən uzun müddət vaxt 
keçməsi buna misal ola bilər. Belə hallarda əhəmiyyət daşıyan amillər sırasına 
cinayətin ağırlığı, onun törədilməsindən sonra nə qədər vaxt keçməsi, müvafiq 
şəxsin peşmançılıq keçirdiyinin nəzərə çarpması daxildir. Əfv və ya amnistiya 
aktlarının nəticələrini nəzərdən keçirərkən aydınlaşdırmaq lazımdır ki, həmin akt 
müvafiq dövlətin demokratik iradəsini əks etdirirmi və şəxs hər hansı digər 
formada məsuliyyətə cəlb edilibmi? Lakin bəzi cinayətlər o qədər ağır və 
dəhşətlidir ki, əfv və ya amnistiya aktının olmasına baxmayaraq, 1-ci maddənin F 
bəndinin tətbiqi bu halda da əsaslı hesab edilə bilər.  

F. Mütənasibliklə bağlı mülahizələr  

24. İstisnaedici müddəaların tətbiqi məsələsini və bunun nəticələrini nəzərdən 
keçirərkən hüquqi məsuliyyətin cinayət əməlinə mütənasibliyinin yoxlanılması 
istisnaedici müddəaların 1951-ci il Konvensiyasının üstün humanitar məqsəd və 
vəzifələrinə uyğun şəkildə tətbiqini təmin edən faydalı təhlil alətidir. Bu anlayış 
xüsusən 1-ci maddənin F bəndinin "b" yarımbəndi ilə əlaqədar formalaşıb və 
beynəlxalq hüququn bir çox sahələrinin təməl prinsipini təşkil edir. İnsan hüquqları 
sahəsində istisnaları nəzərdə tutan digər müddəalar kimi bu istisnaedici müddəalar 
da daşıdıqları məqsədə mütənasib tərzdə tətbiq edilməlidir, yəni nəzərdən keçirilən 
cinayət əməlinin ağırlıq dərəcəsi istisnaedici müddəaların tətbiqinin doğuracağı 
nəticələrlə müqayisə edilməlidir. Lakin söhbət sülh əleyhinə cinayətlərdən, insanlıq 
əleyhinə cinayətlərdən, habelə ağırlıq dərəcəsi yüksək olduğuna görə 1-ci maddənin 
F bəndinin "c" yarımbəndinin tətbiq dairəsinə düşən cinayətlərdən gedirsə, bir qayda 
olaraq mütənasiblik məsələsinin təhlili tələb olunmur. Lakin 1-ci maddənin F 
bəndinin "b" yarımbəndində nəzərdə tutulan cinayətlərdən və 1-ci maddənin F 
bəndinin "a" yarımbəndinin tətbiq dairəsinə düşən az ağır cinayətlərdən söhbət 
getdiyi hallarda mütənasibliyin yoxlanılması aktuallığını saxlayır.  

G. Konkret əməllər və xüsusi hallar 

25. "Terrorizm"6 termininin beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış anlayışının 
olmamasına baxmayaraq, adətən terror xarakterli hesab edilən əməllər, böyük 

                                            
6 Terrorizmlə bağlı sənədlər üçün Məlumat sənədinin D Əlavəsinə bax.  
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ehtimalla istisnaedici müddəaların tətbiq dairəsinə düşür, hərçənd ki, 1-ci 
maddənin F bəndinin müddəalarını sadəcə olaraq terrorizm əleyhinə 
müddəalarla bərabərləşdirmək doğru deyil. Lakin çox zaman istisnaedici 
müddəaların bu cür əməllərə tətbiqini nəzərdən keçirməyə ehtiyac olmur, çünki 
terrorizmdə şübhəli bilinən şəxslər birinci növbədə qaçqın statusunun 
meyarlarına cavab verməyən şəxslərdir, belə ki, onlar Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş motivlərə əsaslanan təqibdən deyil, qanuni cinayət təqibindən ehtiyat 
edirlər.  

26. İstisnaedici müddəalar arasında 1-ci maddənin F bəndinin "b" yarımbəndi 
xüsusi aktuallıq kəsb edə bilər, belə ki, şiddətli terror aktları, yəqin ki, bəyan 
edilən hər hansı siyasi məqsədə mütənasib ola bilməz. Hər bir ayrıca iş fərdi 
qaydada nəzərdən keçirilməlidir. Şəxsin adı beynəlxalq terrorizmdə şübhəli 
bilinən şəxslərin milli və ya beynəlxalq siyahısında varsa (yaxud o, bu cür 
siyahıya salınmış terror təşkilatı ilə əlaqəlidirsə), bu, istisnaedici müddəaların 
həmin şəxsə tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi üçün əsas təşkil edir, amma 
siyahıda olma faktı özü-özlüyündə istisnaedici müddəaların ona tətbiq edilməsi 
üçün yetərli deyil. Beynəlxalq himayənin istisna edilməsi təkcə şəxsin müəyyən 
təşkilata mənsubluğu faktına əsaslanmamalıdır, lakin həmin təşkilat əksəriyyət 
tərəfindən radial təşkilat kimi tanınıbsa və ona üzvlük könüllüdürsə, o halda fərdi 
məsuliyyət prezumpsiyası yarana bilər. Belə hallarda şəxsin təşkilatdakı rolunu 
və statusunu, özünün fəaliyyətlərini, habelə yuxarıdakı 19-cu bənddə qeyd 
edilən digər məsələləri təhlil etmək lazımdır.  

27. Hava nəqliyyatının qaçırılması aktları, demək olar ki, bütün hallarda 1-ci 
maddənin F bəndinin "b" yarımbəndində nəzərdə tutulmuş "ağır cinayət" kimi 
tövsif edilir və belə aktları törədənlərə istisnaedici müddəaların tətbiq edilməməsi 
barədə qərar yalnız son dərəcə müstəsna hallarla əsaslandırıla bilər. İşgəncə 
aktları beynəlxalq hüquqla qadağan edilib. Bir qayda olaraq belə aktların 
törədilməsi, vəziyyətdən asılı olaraq, 1-ci maddənin F bəndi əsasında beynəlxalq 
himayənin istisna edilməsi ilə nəticələnir.  

28. İstisnaedici müddəalar prinsipcə yetkinlik yaşına çatmayanlara da tətbiq 
edilə bilər, bu şərtlə ki, onlar cinayət məsuliyyəti yaradan yaşa çatmış olsunlar və 
sözügedən cinayətə görə məsuliyyət daşımaq üçün fəaliyyət qabiliyyətli olsunlar. 
Uşaqların vəziyyətinin həssaslığını nəzərə alaraq, istisnaedici müddəaların 
onlara tətbiqini nəzərdən keçirərkən olduqca ehtiyatlı olmaq və onların müdafiəsi 
üçün gətirilən arqumentləri, məsələn, məcburiyyət arqumentini xüsusi diqqətlə 
təhlil etmək lazımdır. Bu cür hallarda BMTQAK öz mandatına uyğun olaraq 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunu həyata keçirirsə, yekun 
qərar qəbul edilənə qədər belə işlərin hamısı BMTQAK-ın baş ofisinə 
göndərilməlidir.  

29. İstisnaedici müddəalar əsasında əsas ərizəçiyə qaçqın statusu verməkdən 
imtina edilibsə, onun ailə üzvləri qaçqın statusu almaq üçün ayrıca vəsatətlə 
müraciət etməlidirlər. Sonuncular qaçqın qismində tanınarlarsa, istisnaedici 
müddəaların tətbiq edildiyi şəxs qaçqın qismində himayə və ya yardımla təmin 
edilmək üçün ailənin bütövlüyünün qorunması hüququna istinad edə bilməz.  

30. İstisnaedici müddəalar qaçqınların kütləvi axınının baş verdiyi 
situasiyalarda da tətbiq edilə bilər, hərçənd ki, praktikada tələb olunan fərdi 
yoxlama müəyyən prosessual və praktiki çətinliklərə səbəb ola bilər. Bununla 
belə, bu cür yoxlama aparılana qədər bütün şəxslər himayə və yardımla təmin 
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edilməlidirlər, əlbəttə, bu şərtlə ki, silahlı elementlər mülki qaçqın əhalidən 
ayrılmalıdır.  

III. Prosedur məsələləri  

31. İstisnaedici müddəaların tətbiqinin ciddi nəticələrini nəzərə alsaq, beynəlxalq 
himayənin istisna edilməsi məsələsinə baxılması prosedurunun ciddi prosessual 
təminatlarla müşayiət olunması önəmlidir. İşin bütün faktlarının və hüquqi 
aspektlərinin tam qiymətləndirilməsi üçün istisnaedici müddəaların tətbiqi barədə 
qərarlar prinsipcə tezləşdirilmiş prosedurlar çərçivəsində və ya qaçqın 
statusunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına buraxılma kontekstində deyil, 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə rəsmi prosedur çərçivəsində 
qəbul edilməlidir. 1-ci maddənin F bəndinin müstəsna xarakteri bir qayda olaraq 
şəxsin qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi proseduruna buraxılması 
məsələsinə istisnaedici müddəaların tətbiqi məsələsindən əvvəl baxılmasını 
nəzərdə tutur, amma bu məsələdə hər hansı dəqiq göstəriş yoxdur. Aşağıdakı 
müstəsna hallarda istisnaedici müddəaların tətbiqi qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi proseduruna buraxılma ilə əlaqələndirilmədən həyata 
keçirilə bilər: i) beynəlxalq cinayət tribunalının ittiham hökmü olduqda; ii) 
ərizəçinin xüsusilə ağır cinayətlərdə, xüsusən 1-ci maddənin F bəndinin "c" 
yarımbəndində nəzərdə tutulan əməllərdə iştirakının olduğunu göstərən aşkar və 
əlçatan sübutlar olduqda; və iii) istisnaedici müddəaların tətbiqinə qarşı 
apellyasiya şikayəti baxılma mərhələsində olduqda.  

32. İstisnaedici müddəaların tətbiqi məsələsinə operativ şəkildə baxılmasını 
təmin etmək üçün qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsinə görə cavabdeh 
olan qurumun nəzdində istisnaedici hallar üzrə xüsusi bölmələr yaradıla bilər. 
İstisnaedici müddəaların tətbiqi məsələsinə baxılmasını ölkədaxili cinayət 
prosesi yekunlaşana qədər təxirə salmaq məqsədəuyğun ola bilər, belə ki, 
həmin prosesin nəticəsinin sığınacaq üçün vəsatətə baxılmasına mühüm təsiri 
ola bilər. Lakin bir qayda olaraq, sığınacaq üçün vəsatətlə bağlı yekun qərar 
ekstradisiya qərarının icrasından əvvəl qəbul edilməlidir.  

33. Sığınacaq üçün vəsatətin konfidensiallığına riayət edilməlidir. Müstəsna 
hallarda milli təhlükəsizlik mülahizələrinə görə mənşə ölkəsi ilə əlaqə 
yaradılması əsaslı addım sayıla bilər, lakin hətta bu halda da sığınacaq üçün 
vəsatət verildiyi barədə məlumat həmin ölkəyə açıqlanmamalıdır.  

34. İstisnaedici müddəaların tətbiq edilməli olduğunu sübut etmək vəzifəsi 
dövlətin (və ya BMTQAK-ın) üzərinə düşür və qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üzrə bütün prosedurlarda olduğu kimi, bu halda da "şübhə 
ərizəçinin xeyrinə həll olunur" prinsipi tətbiq edilir. Lakin beynəlxalq cinayət 
tribunalındakı icraatda ərizəçiyə qarşı ittiham irəli sürülübsə, yaxud bu Rəhbər 
prinsiplərin 19-cu bəndində qeyd edildiyi kimi, istisnaedici müddəaların tətbiqinə 
əsas verən əməllərə görə onun fərdi məsuliyyət daşıdığına dair şübhələr varsa, 
istisnaedici müddəaların tətbiqinin mümkünlüyü ehtimalı yaranmış olur və 
sübutetmə yükü ərizəçinin üzərinə keçir.  

35. 1-ci maddənin F bəndinə əsasən, təqdim edilən sübutlar sübut standartının 
tələblərinə cavab vermək üçün dəqiq və inandırıcı olmalıdır. Bu halda ərizəçinin 
cinayətə görə məhkum edilməsi və ya sübutların cinayət işində tələb olunan 
dərəcədə yüksək sübut standartına cavab verməsi vacib deyil. Məsələn, 
ərizəçinin öz etirafları və ya şahid ifadələri, əgər həqiqətə uyğundurlarsa, 
tələblərə cavab verən sübutlar hesab edilə bilərlər. Dəqiq və inandırıcı sübutlar 
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olmadığı təqdirdə ərizəçinin işi araşdıranlarla əməkdaşlıq etməməsi faktı özü-
özlüyündə onun beynəlxalq himayəni istisna edən əməllərdə təqsirkar olduğunu 
müəyyən etmək üçün yetərli sübut deyil. Eləcə də əməkdaşlıqdan imtina etmə 
səbəbindən sığınacaq vəsatəti üçün əhəmiyyət daşıyan mühüm halları 
müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, istisnaedici müddəaların tətbiqinin 
nəzərdən keçirilməsi aktuallıq kəsb etməyə bilər.  

36. Beynəlxalq himayənin istisna edilməsi barədə qərar konfidensial saxlanılan 
və buna görə də müvafiq şəxsin sonradan həmin qərardan şikayət etməsini 
mümkünsüz edən sübutlara əsaslanmamalıdır. Müstəsna hallarda anonim 
ifadələrə (ifadəni vermiş mənbə gizli saxlandığı hallarda) istinad etmək olar, lakin 
buna yalnız o halda yol vermək olar ki, anonimlik şahidlərin təhlükəsizliyinin 
qorunması üçün mütləq dərəcədə zəruri olsun və ərizəçi sübutların mahiyyətini 
şübhə altına almaq imkanından məhrum olmasın. Gizli saxlanılan və ya qapalı 
icraatda araşdırılmış olan (və mahiyyətləri gizli qalan) sübutlar istisnaedici 
müddəaların tətbiqi üçün əsas təşkil edə bilməz. Araşdırılan məsələ milli 
təhlükəsizlik maraqları ilə əlaqədardırsa, sübutların məxfiliyini və həmçinin 
sığınacaq axtaran şəxsin prosessual hüquqlarını müvafiq prosessual 
təminatların tətbiqi vasitəsilə təmin etmək olar.  
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BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 6 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
A(2) bəndi və (və ya) 1967-ci il Protokolu əsasında din amilinə əsaslanan 
qaçqın statusu üçün müraciətlər 

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
1950-ci il tarixli Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci 
il Konvensiyasının 35-ci maddəsində və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunun II 
maddəsində yer alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. 
Bu Rəhbər prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair 
BMTQAK-ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bu 
Rəhbər prinsiplər, digər mənbələrlə yanaşı, 2002-ci ilin oktyabrında BMTQAK və 
Ümumdünya Kilsələr Xidməti tərəfindən Baltimorda (Merilend ştatı, Amerika 
Birləşmiş Ştatları) təşkil edilmiş dəyirmi masa müzakirələrinin materialları, 
habelə müvafiq dövlət praktikasının və beynəlxalq hüquq normalarının təhlili 
əsasında hazırlanıb.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRİŞ  

1. Din amili əsasında qaçqın statusunun verilməsi üçün vəsatətlər təhlil edilmə 
baxımından ən mürəkkəb vəsatətlər ola bilər. Qərarları qəbul edən əməkdaşlar bu 
məsələyə yanaşmalarında, xüsusən Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasındakı "qaçqın" terminin anlayışında yer alan "din" termininin 
tətbiqində və bu kontekstdə hansı halların "təqib" təşkil etməsinin müəyyənləş-
dirilməsində heç də həmişə ardıcıllıq nümayiş etdirmirlər. Din amili əsasında 
qaçqın statusunun verilməsi üçün vəsatətlərdə təqibə məruz qalma üçün əsas 
təşkil edən, "qaçqın" terminin anlayışında yer alan bir və ya bir neçə digər motivlər 
də göstərilə bilər, yaxud bir çox hallarda olduğu kimi, belə vəsatətlərdə şəxsin 
mənşə ölkəsini tərk etdikdən sonra başqa dinə keçdiyi, yəni "sur place" qaçqına 
çevrildiyi (sonradan, "olduğu yerdə" qaçqına çevrilmə) göstərilə bilər. Bu Rəhbər 
prinsiplər "qaçqın" termininin dəqiq anlayışını vermək məqsədini daşımır, bununla 
belə, qərarları qəbul edən əməkdaşlara bu cür hallarda qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmaq üçün tövsiyələr təqdim edilir.  

2. Düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququ insan hüquqlarına dair beynəlxalq 
hüquq normalarında yer alan əsas hüquq və azadlıqlardan biridir. Din amili əsa-
sında qaçqın statusunun verilməsi üçün vəsatətlərə baxarkən, digər məsələlərlə 
yanaşı, İnsan hüquqları haqqında 1948-ci il tarixli Ümumi Bəyannamənin 
("Ümumi Bəyannamə") 18-ci maddəsinə, habelə Mülki və siyasi hüquqlar haq-
qında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Paktın ("Beynəlxalq Pakt") 18 və 27-ci 
maddələrinə diqqət yetirmək faydalı olar. Həmçinin bu sənədlərə baxmaq da 
məqsədəuyğun olar: İnsan Hüquqları Komitəsi tərəfindən qəbul edilən ümumi 
şərhlər,1 Dinə və ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün və ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv edilməsi haqqında 1981-ci il tarixli Bəyannamə, Milli və ya etnik 
azlıqlara, dini və dil azlıqlarına mənsub olan şəxslərin hüquqları haqqında 1992-
ci il tarixli Bəyannamə, habelə Dini dözümsüzlük məsələləri üzrə xüsusi 
məruzəçinin çoxsaylı hesabatları.2 İnsan hüquqlarına dair bu beynəlxalq 
standartlar həmçinin beynəlxalq qaçqın hüququ kontekstində "din" termininin 
anlayışının müəyyənləşdirilməsində rəhbər müddəalar rolunu oynayır və 
müəyyən dini praktikaları məhdudlaşdırmaq və ya qadağan etmək üçün dövlətlər 
tərəfindən görülən tədbirləri bu müddəalara istinad etməklə təhlil etmək olar.  

II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

A. "Qaçqın" termininin anlayışı  

3. 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A bəndinin 2-ci yarımbəndində yer 
alan "qaçqın" anlayışında deyilir:  

"A. Bu Konvensiyada "qaçqın" dedikdə elə bir şəxs nəzərdə tutulur ki, o: ... 

2) 1 yanvar 1951-ci ilədək baş vermiş hadisələr nəticəsində və irqinə, dininə, 
vətəndaşlığına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə 
görə təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı qorxu səbəbindən vətəndaşı olduğu 

                                            
1 Konkret olaraq bu mənbəyə bax: İnsan Hüquqları Komitəsi, 20 iyul 1993-cü ildə qəbul edilmiş 22 saylı 
ümumi şərh, BMT sənədi № CCPR/C/21/Rev.1/ADD.4, 27 sentyabr 1993.  
2 Sonuncuları bu saytda tapmaq olar: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/intolerance+En?OpenDocument. Müvafiq regional 
sənədlərin müddəaları sırasına bunlar daxildir: İnsan hüquqları haqqında 1950-ci il tarixli Avropa 
Konvensiyasının 9-cu maddəsi; İnsan hüquqları haqqında 1969-cu il tarixli Amerika Konvensiyasının 12-ci 
maddəsi; İnsan və xalqların hüquqları haqqında 1981-ci il tarixli Afrika Xartiyasının 8-ci maddəsi.  
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ölkədən kənardadır və həmin ölkənin himayəsindən istifadə edə bilmir və ya bu 
cür qorxu səbəbindən və ya şəxsi rahatlıq mülahizələri ilə əlaqədar olmayan 
səbəblərdən istifadə etmək istəmir; yaxud müəyyən vətəndaşlığı olmayan və 
həmin hadisələr nəticəsində əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kənarda qalaraq 
oraya qayıda bilmir və ya bu cür qorxu səbəbindən və ya şəxsi rahatlıq 
mülahizələri ilə əlaqədar olmayan səbəblərdən qayıtmaq istəmir". 

4. 1951-ci il Konvensiyasının tərtibi üçün hazırlıq materiallarından görünür ki, din 
amilinə əsaslanan təqib Konvensiyanın tərtib edilməsi prosesində "qaçqın" 
termininin anlayışının müəyyənləşdirilməsinin tərkib hissəsini və ayrılmaz elementini 
təşkil edib. Bununla belə, bu cür təqibin özünün anlayışının verilməsinə cəhd 
göstərilməyib.3 "Din" termininin hamılıqla qəbul edilən anlayışı yoxdur, amma 
yuxarıdakı 2-ci bənddə qeyd edilən sənədlər, şübhəsiz ki, beynəlxalq qaçqın hüququ 
kontekstində "din" termininin anlayışı barədə müəyyən təsəvvür yaradır. Beləliklə, bu 
qənaətə gəlmək olar ki, 1951-ci il Konvensiyasında istifadə edilən bu termin 
düşüncə, vicdan və əqidə azadlığını nəzərdə tutur.4 İnsan Hüquqları Komitəsinin 
qeyd etdiyi kimi, "din" anlayışı "ənənəvi dinlərlə, yaxud institusional xüsusiyyətlərinə 
və ya praktiki formalarına görə ənənəvi dinlərə bənzər olan dinlərlə və əqidələrlə 
məhdudlaşmır".5 Geniş mənada bu termin dini normalara əməl etməmək və ya əməl 
etməkdən imtina etmək, yaxud müəyyən dinə etiqad etməmək və ya etiqad 
etməkdən imtina etmək kimi hərəkətləri də əhatə edir. Bununla belə, bu terminin 
əhatə dairəsi qeyri-məhdud deyil və aşağıda 15-16-cı bəndlərdə qeyd edildiyi kimi, 
insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquq normaları din azadlığının həyata 
keçirilməsinə münasibətdə bir sıra hüquqi məhdudiyyətlər nəzərdə tutur.  

5. Din amili əsasında sığınacaq almaq üçün vəsatətlər aşağıdakı aspektlərdən 
birini və ya bir neçəsini özündə ehtiva edə bilər:  

a. din əqidə qismində (buraya dini əqidənin olmaması da daxildir); 

b. din identiklik vasitəsi qismində; 

c. din həyat tərzi qismində.  

6. Bu kontekstdə "əqidə" termini teist, qeyri-teist və ateist əqidələrini özündə 
ehtiva edən termin kimi şərh edilməlidir. Əqidələr ilahi və ya ali reallığa, yaxud 
bəşəriyyətin mənəvi taleyinə münasibətdə müəyyən inanclar və ya dəyərlər 
formasını ala bilər. Hətta ərizəçilər onların dini ənənələrinin ardıcılları tərəfindən 
yeretik, dinindən dönən, təfriqəçi, bütpərəst və ya mövhumatçı hesab edilə və bu 
səbəbdən təqibə məruz qala bilərlər.  

7. "İdentiklik" termininin teoloji əqidələrə aidiyyəti ümumi inanclara, mərasimlərə, 
ənənələrə, etnik mənsubiyyətə, milliyyətə və ya mənşəyə sahib olan və ya 
onların sayəsində birləşən icmanın üzvlüyünə aidiyyətindən daha azdır. Ərizəçi 
özünü müəyyən qrupla və ya icma ilə əlaqəli olan və ya onlara mənsub olan 

                                            
3 Dövlətlərin diskussiyalarının əsas mənbəyini Qaçqınların işləri üzrə Beynəlxalq Təşkilatın (QBT) 1946-cı il 
tarixli nizamnaməsində verilmiş "qaçqın" termininin anlayışı təşkil edirdi. Bu kateqoriyaya ölkəsinə 
qayıtmaqdan imtina etmək üçün "irqinə, dininə, vətəndaşlığına və ya siyasi əqidələrinə" görə təqibə məruzə 
qalacağından ehtiyatlanması üçün əsaslı səbəblər gətirən şəxslər aid edilmişdi. (Təqibin beşinci səbəbi, yəni 
"müəyyən sosial qrupa mənsubluq" 1951-ci il Konvensiyasının tərtibi üçün aparılan danışıqlar prosesində 
sonradan bəyənilərək təsdiq edildi.)  
4 Həmçinin bax: BMTQAK, "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat", 1979-cu il, təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 
1992-ci il (bundan sonra "BMTQAK, Təlimat" adlandırılacaq), 71-ci bənd.  
5 İnsan Hüquqları Komitəsi, 22 saylı ümumi şərh, yuxarıda 1-ci mətnaltı qeyddə göstərilən sənəd, 2-ci bənd.  
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şəxs hesab edə, yaxud da digər şəxslər tərəfindən bu cür qəbul edilə bilər. Bir 
çox hallarda təqibçilər böyük ehtimalla özlərinin mənsub olduqları dini qruplardan 
fərqli olan dini qrupları hədəfə alırlar, çünki həmin qrupların dini identikliyini öz 
identikliklərinə və ya hüquqi vəziyyətlərinə təhlükə kimi görürlər.  

8. Bəzi şəxslər "dinə" özlərinin "həyat tərzinin" mühüm aspekti kimi və onları 
dünya ilə tam və ya qismən əlaqələndirən vasitə kimi baxırlar. Onlar öz dini 
əqidələrini müxtəlif cür ifadə edə bilərlər, məsələn, fərqləndirici paltar geyinə, 
yaxud müəyyən dini adətlərə riayət edə, o cümlədən dini bayramları qeyd edə və 
pəhriz tələblərinə riayət edə bilərlər. Belə adət-ənənələr dinə etiqad etməyənlərə 
əhəmiyyətsiz məsələ kimi görünə, amma müvafiq dinin ardıcılları üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edə bilər.  

9. Ərizəçinin əqidəsinin səmimiliyini, dini identikliyini və (və ya) müəyyən həyat 
tərzinə riayət edib-etməməsini müəyyənləşdirmək hər bir halda həlledici 
əhəmiyyət daşımaya bilər.6 Məsələn, təqibçi hər hansı şəxsi (və ya şəxslər 
qrupunu) müəyyən dinə və ya konkret dini cərəyana mənsub olan və ya 
müəyyən dini ayinlərə riayət edən şəxs (qrup) hesab edirsə, həmin şəxsin (və ya 
qrupun) həmin dinə və ya cərəyana mənsub olduğunu, yaxud həmin ayinlərə 
riayət etdiyini açıq şəkildə bəyan edib-etməməsi vacib deyil. Həmçinin aşağıda 
31-ci bənddə izah edildiyi kimi, bəzi hallarda digər şəxslər ərizəçini müəyyən dini 
qrupa mənsub olan şəxs hesab edirlərsə və bunun nəticəsində o, təqiblərdən 
ehtiyat edirsə, ərizəçinin həmin din barədə nəsə bilməsi və ya onun ehkamlarını 
başa düşməsi əhəmiyyət daşımır. Hətta şəxs və ya onunla eyni qrupa mənsub 
olan digər şəxslər əqidələrinin, identikliklərinin və (və ya) həyat tərzlərinin "dini" 
xarakterli olduğunu qəti şəkildə inkar etdikdə belə, həmin şəxs (və ya qrup) dini 
motivlərə görə təqibə məruz qala bilər.  

10. Eynilə, şəxs müəyyən dini icmada doğulubsa, yaxud onun irqi və etnik 
mənsubiyyəti ilə dini mənsubiyyəti arasında sıx qarşılıqlı əlaqə varsa və buna 
görə də o, həmin dinə mənsub olan şəxs hesab edilirsə, həmin şəxsin müəyyən 
dinin qaydalarına riayət edib-etmədiyini, yaxud onun həmin dini icmaya 
mənsubluğunun sübutlarının olub-olmadığını müəyyənləşdirməyin zəruriliyi 
aradan qalxa bilər.  

B. Əsaslı təqib qorxusu  

a) Ümumi müddəalar  

11. Din azadlığı hüququna öz dinini və ya əqidəsini dəyişmək azadlığı, öz dininə 
və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə etiqad etmək və 
açıq, yaxud şəxsi qaydada ibadəti, təlimləri, dini və mərasim ayinlərini yerinə 
yetirmək azadlığı daxildir.7 Bu azadlığın məhdudlaşdırılmasına yol verilməsini 
mümkün edən müstəsna hallar Beynəlxalq Paktın 18-ci maddəsinin 3-cü 
bəndində öz əksini tapıb, onlar aşağıda 15-16-cı bəndlərdə göstərilib.  

12. Beləliklə, dini motivlərə görə təqib müxtəlif formalar ala bilər. Konkret işin 
hallarından, o cümlədən təqibin müvafiq şəxs üçün doğurduğu nəticələrdən asılı 
olaraq, bu cür təqib formalarına aşağıdakılar misal ola olar: sadəcə olaraq öz 
dinlərinə etiqad etmələri, müəyyən dini icmaya mənsub olmaları və ya həmin icmaya 
mənsub olan şəxs hesab edilmələri, yaxud dinlərini dəyişmələri səbəbindən 

                                            
6 Ərizəçinin məlumatlarının həqiqətə uyğunluğu məsələsinin ətraflı təhlili üçün aşağıda 28-33-cü bəndlərə bax.  
7 Bax: İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, 18-ci maddə; və Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Pakt, 18-ci maddənin 1-ci bəndi.  
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müəyyən şəxslərə dini icmaya üzv olmanın, başqaları ilə birlikdə açıq və ya şəxsi 
qaydada ibadət etmənin, müəyyən dini təlimləri öyrənmənin qadağan edilməsi, 
yaxud ciddi ayrı-seçkilik tədbirlərinin tətbiqi.8 Eynilə, müəyyən dinin hakim mövqe 
tutduğu və ya dövlət qurumları ilə dini qurumlar arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin 
olduğu cəmiyyətlərdə şəxsin hakim dini qəbul etmədiyinə və ya həmin dinin 
göstərişlərinə riayət etmədiyinə görə ayrı-seçkiliyə məruz qalması müəyyən hallarda 
təqibə bərabər sayıla bilər.9 Təqib dinlərarası (başqa dinə etiqad edən şəxslərə və 
ya icmalara münasibətdə), dindaxili formada (eyni dinin daxilində amma fərqli 
məzhəblər arasında, yaxud eyni məzhəbin nümayəndələri arasında) və ya bunların 
kombinə olunmuş formasında baş verə bilər.10 Ərizəçi dini azlığa və ya dini çoxluğa 
mənsub ola bilər. Din amili əsasında sığınacaq almaq üçün vəsatətlə həmçinin 
başqa dinin nümayəndəsi ilə nikaha girmiş şəxslər müraciət edə bilərlər.  

13. Konvensiyada göstərilən digər motivlərə əsaslanan təqib baş verdiyi hallarda 
tətbiq edilən standartlardan çıxış etsək, dini əqidəyə, dini identikliyə və ya həyat 
tərzinə insan şəxsiyyətinin fundamental aspektləri kimi baxmaq olar və insan 
təqibdən yaxa qurtarmaq üçün şəxsiyyətinin bu aspektlərini gizlətməyə, dəyişdir-
məyə və ya onlardan imtina etməyə məcbur edilməməlidir.11 Əgər Konvensiya təqib 
olunan şəxsin təqibçilərinin istəyinin əleyhinə getməmək üçün ağlabatan addımlar 
atmasını və ya hər hansı digər mümkün hərəkətlər etməsini himayə üçün şərt kimi 
irəli sürsəydi, əslində həmin şəxsi himayə ilə təmin etməmiş olardı. Şəxsin hər hansı 
dini əqidəyə mənsubluğunu sözləri və ya hərəkətləri ilə ifadə etməsi çox zaman 
onun dini əqidəsinin mövcudluğundan xəbər verir.12  

14. Hər bir vəsatətə fərdin situasiyası nəzərə alınmaqla mahiyyəti üzrə baxılması 
tələb olunur. Müsahibə zamanı aydınlaşdırılmalı olan məsələlər sırasına bunlar 
daxildir: ərizəçinin bioqrafik məlumatları və başına gələn hadisələr, dini əqidəsi, 
dini identikliyi və (və ya) həyat tərzi, bu aspektlərin ərizəçi üçün nə dərəcədə 
önəmli olması, dini əqidəsinin məhdudlaşdırılmasının ərizəçiyə təsirləri, konkret 
dini icmada onun rolu və fəaliyyətləri, bu fəaliyyətlər barədə məlumatların 
təqibçinin diqqətinə çatdırılmış olması və ya çatdırılmasının mümkünlüyü və həmin 
fəaliyyətlərin təqib hesab edilə biləcək rəftarla nəticələnə bilməsinin mümkünlüyü. 
Bu kontekstdə əsaslı təqib qorxusunun "ərizəçinin öz başına gələn hadisələrlə 
əlaqədar olması vacib deyil". Məsələn, onun dostlarının və qohumlarının, eyni dini 
qrupun digər üzvlərinin, yəni onunla analoji vəziyyətdə olan şəxslərin başına 
gələnlər "onun gec-tez təqib qurbanı olacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslı olduğuna 
dəlalət edə bilər".13 Sadəcə müəyyən dini icmaya mənsubluq adətən qaçqın 

                                            
8 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 72-ci bənd. 
9 Bu baxımdan Beynəlxalq Paktın 27-ci maddəsində deyilir: "Etnik, dini və dil azlıqlarının mövcud olduğu 
ölkələrdə bu azlıqlara mənsub olan şəxslərə, həmin qrupun digər üzvləri ilə birlikdə öz mədəniyyətindən 
istifadə etmək, öz dininə etiqad etmək və onun ayinlərini icra etmək, habelə doğma dilindən istifadə etmək 
hüququ verilməsindən imtina edilə bilməz".  
10 Dini dözümsüzlük üzrə xüsusi məruzəçinin aralıq hesabatı: "Dinə və ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün 
və ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Bəyannamənin həyata keçirilməsi", BMT sənədi 
№ A/53/279, 24 avqust 1998-ci il, 129-cu bənd. 
11 Həmçinin bax: "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində “müəyyən 
sosial qrupa mənsubluq”", HCR/GIP/02/02, 7 may 2002-ci il, 6-cı bənd. Eləcə də söhbət ölkə daxilində köç 
etmə və ya yerdəyişmə hallarından gedirsə, köç etmə və ya yerdəyişmə üçün nəzərdə tutulan ərazidə təqibdən 
yaxa qurtarmaq üçün dini baxışlarını gizlətməsini ərizəçidən gözləmək və ya tələb etmək olmaz. Bax: 
Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci 
maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində “ölkədaxili köçürülmə və ya 
yerdəyişmə alternativi”", HCR/GIP/03/04, 23 iyul 2003-cü il, 19, 25-ci bəndlər. 
12 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 73-cü bənd.  
13 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 43-cü bənd. 
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statusu üçün vəsatətin əsaslı sayılması üçün yetərli deyil. Lakin BMTQAK-ın 
"Təlimat"ında qeyd edildiyi kimi, elə xüsusi hallar mövcud ola bilər ki, müəyyən dini 
icmaya mənsubluq bu baxımdan yetərli ola bilər, məsələn, mənşə ölkəsindəki 
ümumi siyasi və dini vəziyyət müvafiq dini icmanın üzvləri üçün ölkədəki mühitin 
həqiqətən təhlükəsiz olmadığına dəlalət edə bilər. 

b) Din azadlığının həyata keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər və ya 
qadağalar  

15. Beynəlxalq Paktın 18-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, "öz dininə və ya 
əqidəsinə etiqad etmək azadlığına qanunla müəyyən edilən və ictimai 
təhlükəsizliyin, asayişin, sağlamlığın və mənəviyyatın və ya digər şəxslərin əsas 
hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün zəruri olan məhdudiyyətlərin" 
qoyulmasına icazə verilir. İnsan Hüquqları Komitəsinin qeyd etdiyi kimi: 
"Məhdudiyyətlər hansı məqsədlər üçün nəzərdə tutulubsa, yalnız həmin 
məqsədlərlə tətbiq edilə bilər və onlar daşıdıqları məqsədlə birbaşa əlaqəli olmalı 
və həmin məqsədə mütənasib olmalıdır. Məhdudiyyətlər ayı-seçkilik xarakteri 
daşıyan məqsədlər üçün və ya ayrı-seçkiliyə əsaslanan tərzdə tətbiq 
edilməməlidir".14 Buna görə də, müvafiq məhdudiyyətin və ya qadağanın 
qanuniliyini qiymətləndirərkən onların nə üçün və necə tətbiq edildiyini diqqətlə 
təhlil etmək lazımdır. Məqbul sayıla bilən məhdudiyyətlər və ya qadağalar sırasına 
bunlar daxildir: cinayətkar fəaliyyətlərin (məsələn, adamöldürməni nəzərdə tutan 
ayinlərin) və ya zərərli ənənəvi praktikaların qarşısını almağa yönələn tədbirlər və 
(və ya) beynəlxalq hüquq normalarına əsasən uşağın üstün maraqları üçün zərərli 
sayılan dini ayinlərin məhdudlaşdırılması. Haqlı və hətta zəruri sayılan digər 
məhdudiyyət tədbiri nifrət yayan nitqlərə, o cümlədən din adından edilən bu cür 
çıxışlara görə cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsidir. Din azadlığının həyata 
keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlərin ərizəçinin mənşə ölkəsindəki əhalinin 
əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənməsi və (və ya) bu cür məhdudiyyətlərin yalnız 
açıq dini çıxışlara şamil olunması prinsipial əhəmiyyət kəsb etmir.  

16. Məhdudiyyətlərin və ya qadağaların təqib səviyyəsinə çatıb-çatmadığını 
müəyyənləşdirərkən qərarları qəbul edən əməkdaş təkcə insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq hüquq normalarını, o cümlədən din azadlığının həyata keçirilməsinə 
qoyulan qanuni məhdudiyyətləri nəzərə almaqla kifayətlənməməli, həm də həmin 
məhdudiyyətlərin nə dərəcədə geniş olduğunu və onlara riayət edilməməsinə görə 
cəzanın nə dərəcədə sərt olduğunu qiymətləndirməlidir. Bundan başqa, dini 
ayinlərə riayət edilməsinin konkret din və (və ya) konkret şəxs üçün nə dərəcədə 
önəmli və fundamental xarakter daşıdığını aydınlaşdırmaq məqsədəuyğundur. 
Qərarları qəbul edən əməkdaş araşdırma zamanı sualları nəzakətlə verməli və 
nəzərə almalıdır ki, müvafiq dinə aidiyyəti olmayan şəxs üçün əhəmiyyətsiz 
görünən məsələlər ərizəçinin dini əqidələri üçün prinsipial əhəmiyyət daşıya bilər. 
Dini ayinlərin icra edilməsinə qoyulan məhdudiyyət konkret şəxs üçün əhəmiyyət 
kəsb etmirsə, amma həmin din üçün önəmlidirsə, əlavə amillər olmadığı halda bu 
məhdudiyyət ərizəçiyə münasibətdə, çətin ki, təqib səviyyəsinə çata bilər. Yaxud 
əksinə, dini ayinlərin icra edilməsinə qoyulan məhdudiyyət həmin din üçün 
əhəmiyyət kəsb etmirsə, amma konkret şəxs xüsusi əhəmiyyət daşıyırsa, 
ərizəçinin inanclarına və ya əqidəsinə münasibətdə təqib təşkil edə bilər. 

                                            
14 İnsan Hüquqları Komitəsi, 22 saylı ümumi şərh, yuxarıda 1-ci mətnaltı qeyddə göstərilən sənəd, 8-ci bənd.  
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c) Ayrı-seçkilik  

17. Din amili əsasında sığınacaq almaq üçün vəsatətlər çox zaman ayrı-seçkiliklə 
əlaqədar olur.15 Dini motivlərə əsaslanan ayrı-seçkilik insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq hüquq normaları ilə qadağan edilsə də, qaçqın statusunun verilməsi 
üçün tələb olunan səviyyəyə ayrı-seçkiliyin heç də hər bir forması çatmır. Sığınacaq 
üçün vəsatətin təhlili kontekstində sadəcə olaraq digərləri ilə imtiyazlı rəftarla 
nəticələnən ayrı-seçkilik ilə təqib təşkil edən ayrı-seçkilik arasında fərq qoyulmalıdır, 
belə ki, sonuncu istər digər amillərlə birlikdə, istərsə də özü-özlüyündə ərizəçinin 
əsas insan hüquqlarından istifadə etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Təqibə bərabər 
sayılan ayrı-seçkilik aşağıdakıları özündə ehtiva edir və təkcə onlarla məhdudlaşmır: 
müəyyən şəxsin hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılması ilə 
nəticələnən, məsələn, onun yaşayışı üçün qazanc əldə etmək imkanlarını, yaxud 
mövcud təhsil xidmətlərinə və (və ya) tibbi xidmətlərə çıxışını ciddi şəkildə 
məhdudlaşdıran ayrı-seçkilik. Həmçinin müəyyən dini qrupun "maddi vəziyyətini 
pisləşdirən" iqtisadi tədbirləri də bu kateqoriyaya aid etmək olar.16  

18. Ayrı-seçkilik xarakterli qanunların mövcudluğu özü-özlüyündə faktiki təqib 
təşkil etmir, bununla belə, onlar təqibdən xəbər verən mühüm amil və göstərici 
ola bilər və buna görə də vəsatətin təhlili zamanı onların mövcudluğu nəzərə 
alınmalıdır. İstənilən halda, bu cür qanunların tətbiqinin və təsirlərinin 
qiymətləndirilməsi təqib faktının müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Eynilə, din azadlığı haqqında qanunvericilin mövcudluğu özü-özlüyündə 
o demək deyil ki, fərdlər həqiqətən təqibdən müdafiə edilirlər. Bir çox hallarda bu 
cür qanunvericilik praktikada tətbiq edilməyə bilər, yaxud da, məsələn, yerli adət-
ənənələr praktikada qanunlardan üstün tutula bilər.  

19. Ayrı-seçkilik həmçinin dini inancların və ya ayinlərin məhdudlaşdırılması və 
ya qadağan olunması formasında təzahür edə bilər. Məsələn, belə 
məhdudiyyətlər sırasına aşağıdakılara görə cəzalandırma daxildir: başqa dinə 
keçməyə (dininə dönük çıxmaya), yaxud öz dinini təbliğ etməyə və ya müəyyən 
dinə xas olan dini bayramlarda iştiraka. Dini qrupların məcburi qaydada 
qeydiyyata alınması, habelə din və ya əqidə azadlığının məhdudlaşdırılmasına 
yönələn xüsusi qaydaların müəyyən edilməsi də ayrı-seçkilik xarakterli məqsəd 
daşıya və ya ayrı-seçkiliklə nəticələnə bilər. Belə hərəkətlər yalnız "qanunla 
nəzərdə tutulduqda, obyektiv, məntiqə uyğun və şəffaf meyarlara əsaslandıqda 
və müvafiq olaraq, ayrı-seçkilik məqsədi daşımadıqda və ya ayrı-seçkiliklə 
nəticələnmədikdə" hüquqa uyğun sayılır.17 

d) Başqa dini qəbul etməyə məcbur edilmə  

20. Başqa dini qəbul etməyə məcbur edilmə əsas insan hüququ olan düşüncə, 
vicdan və din azadlığı hüququnun ciddi pozuntusudur və çox zaman təqibin obyektiv 
komponenti kimi təsnifləşdirilir. Bununla belə, ərizəçi subyektiv qorxu amilini də 
sübuta yetirməlidir, yəni başqa dini qəbul etməyə məcbur edilməsinin şəxsən ona 
münasibətdə təqib xarakteri daşıdığını subyektiv cəhətdən də sübut etməlidir. 
Ümumiyyətlə, şəxsin əqidəsi və ya baxışları, dini identikliyi və ya həyat tərzi başqa 
din üçün xarakterikdirsə, yaxud o, hər hansı dini cərəyana və ya icmaya mənsub 

                                            
15 Ümumən bu mənbəyə bax: BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 54-55-ci 
bəndlər. 
16 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 54 və 63-cü bəndlər.  
17 Din və ya əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçinin aralıq hesabatı: Baş katibin "Dini dözümsüzlüyün bütün 
formalarının ləğv edilməsi" haqqında qeydlərinə əlavə edilmiş hesabat, BMT sənədi № A/58/296, 19 avqust 
2003-cü il, 134-135-ci bəndlər. 
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olmamağa üstünlük veribsə, o halda subyektiv amil sübuta yetirilmiş sayılır. Şəxs 
müəyyən dini qəbul etməzdən və ya bu cür təhlükə ilə üzləşməzdən əvvəl hər hansı 
konkret dini əqidəyə (eləcə də ateist əqidəsinə) malik deyildisə, yaxud hər hansı 
dinlə və ya dini icma ilə əlaqəli deyildisə, həmin dini qəbul etməsinin bu şəxs üçün 
hansı təsirə malik olduğunu qiymətləndirmək zəruridir (məsələn, bu addım şəxsin 
gündəlik həyatının şəxsi aspektlərində dəyişikliyə səbəb olmaya bilər).  

e) Dini adətlərə riayət etməyə və ya onlara uyğun davranmağa məcbur edilmə  

21. Dini adətlərə riayət etməyə məcbur edilmə bu və ya digər formada, məsələn, 
uşağın və ya onun valideynlərinin dini əqidələrinə, dini identikliklərinə və ya 
həyat tərzinə zidd olan məcburi dini tərbiyənin aşılanması formasında baş verə 
bilər.18 Dini mərasimlərdə iştirak etmək, yaxud müəyyən dini rəmzə sədaqət andı 
içmək öhdəliyi də bu kateqoriyaya aiddir. Dini adətlərə riayət etməyə məcbur 
edilmənin təqib təşkil edib-etmədiyini qiymətləndirərkən şəxsin və ya qrupun 
riayət etməli olduğu dini göstərişləri və ya qaydaları təhlil etmək, habelə onların 
şəxsin əqidəsinə, identikliyinə və ya həyat tərzinə nə dərəcədə zidd olduğunu və 
həmin qaydalara riayət etməməyə görə hansı cəzanın müəyyən edildiyini 
nəzərdən keçirmək lazımdır. Dini adətlərə riayət etməyə məcbur edilmə şəxsin 
dini əqidəsinə, identikliyinə və ya həyat tərzinə dözülməz dərəcədə müdaxilə 
təşkil edirsə və (və ya) qaydalara riayət edilməməsi qeyri-mütənasib cəza ilə 
nəticələnə bilərsə, belə məcburetmə təqib səviyyəsinə çata bilər.  

22. Dini adətlərə riayət etməyə məcbur edilmə dini doktrinaya əsaslanan və 
müvafiq dinin adətlərini qəbul etməyən şəxslərdə etiraz doğuran konkret mülki 
və ya cinayət məcəlləsinin müddəalarının tətbiqini də özündə ehtiva edə bilər. 
Belə məcəllədə ayrı-seçkilik xarakterli maddi-hüquqi və ya prosessual normalar 
yer alıbsa, xüsusən müəyyən dinə etiqad edənlərlə etməyənlərə fərqli cəzaların 
təyin edilməsi nəzərdə tutulubsa, həmin məcəllənin təqib xarakteri daşıdığı 
qənaətinə gəlmək olar. Qanun pozuntusuna görə istər müvafiq dinə etiqad 
edənlər, istərsə də etməyənlər üçün qanunvericilikdə qeyri-mütənasib dərəcədə 
sərt cəza nəzərdə tutulubsa (məsələn, küfr əməlinə və ya başqa dinə etiqad 
etməyə görə azadlıqdan məhrumetmə və ya zina əməlinə görə ölüm cəzası), bu 
hal təqib təşkil edir. Çox vaxt belə hallar dövlətin dindən ayrılmadığı və ya bu 
ayrılmanın məhdud səviyyədə olduğu ölkələrdə baş verir.  

23. Müəyyən dini qaydalar toplusu təkcə həmin dinin adətlərinə riayət etməyən 
şəxslərə deyil, həm də həmin dinə mənsub olan, amma fərqli düşünən şəxslərə 
tətbiq edildiyi hallarda təqib xarakteri daşıya bilər. Məsələn, küfr əleyhinə 
qanunların tətbiqi çox zaman eyni dinə mənsub olanlar arasındakı siyasi 
mübahisələri təzyiq yolu ilə həll etmək üçün istifadə olunur və həmin qanunlar 
hətta eyni dinin nümayəndələrinə qarşı yönəldikdə belə, dini və (və ya) siyasi 
motivlərə görə təqib təşkil edə bilər.  

C. Xüsusi mülahizələr  

a) Gender amili  

24. Din amili əsasında qaçqın statusunun verilməsi üçün vəsatətlərə baxılarkən 
gender aspektlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, çünki qadınların və kişilərin dini 
motivlərə görə təqib qorxusu və ya təqibə məruz qalması fərqli şəkildə təzahür 

                                            
18 Yəqin ki, bu hal həmçinin dövlətlərin Beynəlxalq Paktın 18-ci maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş 
öhdəliyinə, yəni valideynlərin və ya qanuni qəyyumların öz uşaqlarına öz əqidələrinə uyğun olaraq dini və 
mənəvi tərbiyə vermələrinin təmin olunması azadlığına hörmətlə yanaşmaq öhdəliyinə zidd olacaq. 
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edə bilər. Geyimlə bağlı tələblər, hərəkət azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər, 
zərərli ənənəvi praktika, habelə qeyri-bərabər və ya ayrı-seçkilik xarakterli rəftar, 
o cümlədən ayrı-seçkilik xarakterli qanunların və (və ya) cəzaların tətbiqi kimi 
amillərin hamısı bu baxımdan əhəmiyyət kəsb edə bilər.19 Bəzi ölkələrdə gənc 
qızların üzərinə din naminə ənənəvi kölə vəzifələrini yerinə yetirmək, yaxud din 
xadimlərinə və ya digər kişilərə seksual xidmətlər göstərmək öhdəliyi qoyulur. 
Həmçinin onlar yetkinlik yaşına çatmamış nikaha girməyə məcbur edilə, 
namusunu ləkələmə cinayətlərinə görə din naminə cəzalandırıla bilərlər, yaxud 
dini mülahizələr əsasında onların cinsiyyət orqanının müəyyən hissəsi məcburi 
qaydada kəsilə bilər. Bəzi qızlar məcburən özlərini tanrılara qulluğa həsr edir və 
sonradan bu qızların sayəsində müəyyən arzularının yerinə yetiriləcəyinə inanan 
şəxslər tərəfindən satın alınırlar. Bəzi icmalarda hələ də qadınlar "ifritə" hesab 
olunur və yandırılır və ya ölənə qədər daş-qalaq edilirlər.20 Belə adətlər 
ərizəçinin mənsub olduğu icmanın ənənəsi baxımından məqbul sayıla bilər, 
amma bununla belə, onlar təqibə bərabər hesab olunur. Bundan əlavə, fərdlər 
başqa dinin nümayəndəsi ilə nikahda və ya yaxın münasibətdə olmalarına görə 
təqib edilə bilərlər. Ərizəçinin cinsi mənsubiyyəti səbəbindən dövlət orqanları 
onu bu cür rəftardan müdafiə etmək istəyində və ya iqtidarında deyillərsə, belə 
halları səhvən özəl münaqişə kimi qəbul etmək olmaz və onlar qaçqın statusu 
almaq üçün əsaslı səbəb hesab edilməlidir.  

b) Dini əqidəyə görə hərbi xidmətdən imtina etmə  

25. Bəzi dinlərdə və ya təriqətlərdə hərbi xidmətdən həmin dinin və ya təriqətin 
təməl prinsipi sayılır və buna görə də din amili əsasında qaçqın statusunun 
verilməsi üçün müraciət edən ərizəçilərin xeyli hissəsinin vəsatətləri hərbi 
xidmətdən imtinaya əsaslanır. Hərbi xidmətin məcburi olduğu ölkələrdə bu 
mükəlləfiyyəti yerinə yetirməkdən imtina edilməsi çox zaman qanunla 
cəzalandırılır. Bundan əlavə, hərbi xidmətin məcburi olub-olmamasından asılı 
olmayaraq, fərarilik istənilən halda cinayət əməli sayılır.21  

26. Hərbi xidmətin məcburi olduğu hallarda ərizəçiyə qaçqın statusu o halda 
verilə bilər ki, onun hərbi xidmətdən imtina etməsi həqiqi siyasi, dini və ya 
mənəvi əqidələrinə və ya vicdan azadlığı ilə bağlı əsaslı səbəblərə əsaslanmış 
olsun.22 Bu cür vəsatətlər verildikdə cinayət təqibi ilə Konvensiyada göstərilən 
motivlərə görə təqibi fərqləndirmək məsələsi meydana çıxır. Ümumi 
qanunvericilik əsasında həyata keçirilən cinayət təqibi və cəzalandırma əksər 

                                            
19 Əlavə məlumat üçün bax: "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-
ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində gender 
əlamətinə görə təqib", HCR/GIP/02/01, 7 may 2002-ci il, xüsusən 25-26-cı bəndlər.  
20 Belə ənənələr barədə məlumat üçün bax: "Qadınların insan hüquqlarının və gender amilinin inteqrasiyası: 
qadınlara qarşı nəzərindən zorakılıq", Qadınlara qarşı zorakılıq, onun səbəbləri və nəticələri üzrə xüsusi 
məruzəçi xanım Radhika Kumarasvami tərəfindən İnsan Hüquqları Komissiyasının 2001/49 saylı qətnaməsi 
("Ailədə qadınlara qarşı zorakılıq təşkil edən ənənələr") əsasında təqdim edilmiş məruzə, E/CN.4/2002/83, 31 
yanvar 2002-ci il, sayt: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/42E7191FAE543562C1256BA7004E963C/$File/G0210428.d
oc?OpenElement; "Mülki və siyasi hüquqlar, xüsusən dini dözümsüzlük problemi", xüsusi məruzəçi cənab 
Əbdüllətif Amor tərəfindən İnsan Hüquqları Komitəsinin 2001/42 saylı qətnaməsi əsasında təqdim edilmiş 
məruzə; Əlavə: "Din və ya əqidə azadlığına və din və ənənələr baxımından qadınların vəziyyətinə həsr 
olunmuş tədqiqat", E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 aprel 2002-ci il, sayt (mətn yalnız fransızadır): 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/2848af408d01ec0ac1256609004e770b/9fa99a4d3f9eade5c1256
b9e00510d71?OpenDocument&Highlight=2,E%2FCN.4%2F2002%2F73%2FAdd.2.  
21 Ümumən bu mənbəyə bax: BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 167-174-
cü bəndlər. 
22 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 170-ci bənd. 
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hallarda Konvensiyada nəzərdə tutulan təqib hesab edilmir, hərçənd ki,23 ayrı-
ayrı istisna hallar mümkündür. Ərizəçi dini-etik əqidələrə görə hərbi xidmətdən 
imtina etdikdə ümumi qanunvericilik aktı işin hallarından asılı olaraq təqib 
xarakteri daşıya bilər, məsələn, həmin qanun müəyyən qruplar üçün fərqli 
nəticələr doğurursa, onun tətbiqi və ya icrası mahiyyətinə görə ayrı-seçkilik 
xarakteri daşıyırsa, təyin edilən cəza həddən artıq sərtdirsə və ya qeyri-
mütənasib dərəcədə ağırdırsa, yaxud müvafiq şəxsin həqiqi əqidəsi və ya dini 
inancı ilə əlaqədar olaraq hərbi xidmət keçə biləcəyini gözləmək əsaslı deyilsə, 
söhbət təqibdən gedə bilər. Müəyyən formada, məsələn, ictimai işlərin yerinə 
yetirilməsi formasında alternativ mülki xidmət keçmək imkanı mövcuddursa, 
adətən sığınacaq barədə müraciət etmək üçün əsas yaranmır. Bu zaman nəzərə 
almaq lazımdır ki, bu cür ictimai işlərin müəyyən növləri cəzaya bərabər sayıla 
biləcək qədər ağır ola bilər, yaxud həmin işlərin yerinə yetirilməsi ərizəçinin dini 
əqidəsinə açıq-aydın zidd ola bilər. Bundan əlavə, hərbi xidmətdən imtina sərt 
cəza sanksiyalarının tətbiqinə səbəb olmazsa, amma bununla belə, ərizəçinin 
hərbi xidmətdən imtina etdiyinə görə digər şəxslər (məsələn, hərbçilər, yerli 
hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və ya qonşular) tərəfindən ciddi 
təzyiqlərə, ayrı-seçkiliyə və ya zorakılığa məruz qalacağına dair qorxusu əsaslı 
olarsa, o halda onun qaçqın statusu üçün müraciəti əsaslı sayıla bilər.  

III. PROSEDUR MƏSƏLƏLƏRИ 

a) Ümumi müddəalar  

27. Dini motivlərə görə qaçqın statusu almaq üçün vəsatətlər nəzərdən keçirilərkən 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bəzi ümumi məsələlər aşağıda təqdim edilir:  

a. Dini praktikalar, ənənələr və ya əqidələr dərk edilmə baxımından mürəkkəb ola 
və dini cərəyandan və ya dini qrupdan, yaxud ölkədən və ya regiondan asılı 
olaraq fərqlənə bilər. Buna görə də düzgün təhlil üçün konkret ölkədəki və ya 
regiondakı vəziyyəti əks etdirən mötəbər, dəqiq və aktual informasiyaların, 
habelə konkret dini cərəyan və ya dini qrup barədə məlumatların olması 
zəruridir.  

b. Dini motivlərlə əlaqədar qaçqın statusunu müəyyənləşdirərkən müvafiq 
vəsatətə aidiyyəti olan konkret ölkənin, regionun və mədəni-tarixi kontekstin 
tədqiqi sahəsində ixtisaslaşmış müstəqil ekspertlərin köməyi də faydalı ola, 
habelə eyni dini inancın digər ardıcılları tərəfindən təqdim edilən təsdiqləyici 
ifadələrdən istifadə edilə bilər.  

c. Qərarları qəbul edən əməkdaşlar obyektiv olmalı və hətta ərizəçi ilə eyni 
dinə mənsub olsalar belə, təkcə öz şəxsi təcrübələri əsasında hər hansı 
nəticə çıxarmamalıdırlar. Müəyyən din və ya onun ardıcılları barədə ümumi 
ehtimallar yürütməkdən çəkinmək lazımdır.  

d. Dini motivlərlə əlaqədar qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatəti 
qiymətləndirərkən qərarları qəbul edən əməkdaşlar nəzərə almalıdırlar ki, 
çox zaman dini və gender aspektləri, irqi və etnik mənsubiyyət, mədəni 
normalar, identiklik, həyat tərzi və digər amillər arasında qarşılıqlı əlaqə 
mövcud olur.  

                                            
23 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 55-60-cı bəndlər.  
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e. Müsahibə aparan əməkdaşları və tərcüməçiləri seçərkən açıq ünsiyyətə maneə 
yarada biləcək mədəni, dini və ya gender aspektlərini nəzərə almaq lazımdır.24 

f. Müsahibə aparan əməkdaşlar yadda saxlamalıdırlar ki, ərizəçinin tərcüməçi 
ilə istər eyni, istərsə də fərqli dinə mənsub olması səbəbindən tərcüməçinin 
ərizəçiyə qarşı mənfi və ya qərəzli münasibəti ola bilər, həmçinin onlar 
ərizəçinin ifadələrinə mənfi təsir göstərə biləcək hər hansı mümkün 
qorxusunu nəzərə almalıdırlar. Qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatətlərin 
nəzərdən keçirildiyi bütün digər hallarda olduğu kimi, tərcüməçinin müvafiq 
terminologiyaya nə dərəcədə bələd olması mühüm əhəmiyyət kəsb edə 
bilər.  

b) Məlumatların həqiqətə uyğunluğu  

28. Ərizəçinin məlumatlarının həqiqətə uyğunluğu məsələsi dini motivlərlə 
əlaqədar qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatətlərin təhlilində mühüm amildir. 
Qərarları qəbul edən əməkdaşlar dini məsələləri tədqiq edərkən və müsahibəyə 
hazırlaşarkən çox zaman müsahibə zamanı verilməsi zəruri olan sualları 
hazırladıqlarını bildirsələr də, nəzərə almaq lazımdır ki, ərizəçinin mənsub 
olduğu dinin ehkamlarının ətraflı öyrənilməsi və ya ərizəçinin bu ehkamlarından 
nə dərəcədə məlumatlı olduğunun yoxlanılması heç də həmişə zəruri və 
məqsədəuyğun olmur. İstənilən halda, ərizəçinin məlumatlılığını yoxlayarkən 
onun fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq və xüsusən bu fakta diqqət yetirmək 
lazımdır ki, din barəsində məlumatlılıq şəxsin sosial-iqtisadi durumundan, 
təhsilindən, habelə yaşından və ya cinsi mənsubiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə 
asılı ola bilər.  

29. Təcrübə göstərir ki, belə işlərdə səmərəli metod ərizəçi ilə müsahibənin 
spontan qaydada aparılması, o cümlədən söhbətin gedişində açıq tipli sualların 
verilməsidir, bu, ərizəçinin izahat verməsinə imkan yaradır ki, din şəxsən onun 
üçün nə deməkdir, şəxsən hansı dini ayinləri icra edib (yaxud təqib qorxusuna 
görə icra etməkdən imtina edib), bu həm də onun təqibdən ehtiyat etməsinin 
səbəblərini izah edən hər hansı digər amillər barədə danışmasına şərait yaradır. 
Bundan başqa, şəxsin dini təcrübəsi barədə məlumat əldə etmək üçün ondan 
xahiş etmək olar ki, dini necə qəbul etdiyini, iştirak etdiyi dini ibadət və ya ayinlərin 
harada və necə keçirildiyini və bu dinin və ya onun fikrincə bu dinə xas olan 
dəyərlərin onun üçün nə kimi əhəmiyyət daşıdığını ətraflı şəkildə təsvir etsin. 
Məsələn, ola bilər ki, şəxs on dini göstərişi və ya on iki imamın adlarını sadalaya 
bilməsin, amma dinin təməl prinsiplərini ümumi şəkildə dərk etdiyini nümayiş 
etdirsin. Şəxsin dini identikliyi və ya həyat tərzi barədə məlumatların 
aydınlaşdırılması çox zaman daha məqsədəuyğun və səmərəli, bəzən isə hətta 
zəruri ola bilər. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, ərizəçinin öz dini barəsində 
təfsilatlı biliklərə malik olması hökmən o demək deyil ki, o öz əqidəsində səmimidir.  

30. Yuxarıda 9-cu bənddə qeyd edildiyi kimi, fərdlər hətta öz dinlərinin prinsip və 
ayinləri barədə məhdud biliklərə malik olsalar belə və ya heç bir şey bilməsələr belə, 
dini motivlərə görə təqibə məruz qala bilərlər. Bu cür məlumatsızlığın səbəbini 
sözügedən ərazidə müvafiq dini etiqadın necə həyata keçirildiyini təhlil etməklə və 
ya ərizəçinin işində mövcud olan subyektiv və şəxsi aspektləri nəzərdən keçirməklə 
müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, cəmiyyətdə dini qrupa qarşı repressiyaların 
səviyyəsi həmin şəxsin öz dininin əsaslarını öyrənmək və ya onun ayinlərini icra 

                                            
24 Həmçinin bax: BMTQAK "Gender əlamətinə görə təqibə dair rəhbər prinsiplər", yuxarıda 19-cu mətnaltı 
qeyddə göstərilən mənbə.  
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etmək imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdıra bilər. Hətta şəxs bu cür əlverişsiz 
şəraitdə dini təhsil almağı bacarsa belə, dini təlimi ona öyrədənlər səriştəli din xadimi 
olmaya bilərlər. Xüsusən qadınlar çox zaman dini təhsil almaq imkanından məhrum 
olurlar. Ola bilər ki, coğrafi baxımdan ucqar yerlərdə yaşayan icmalar müəyyən dinə 
etiqad etsinlər və bunun nəticəsində təqibə məruz qalsınlar, hərçənd ki, həmin dinin 
ehkamları barədə onların çox məhdud bilikləri ola bilər. Zaman keçdikcə icmalar 
müəyyən dini ayinləri və ya əqidələri öz tələbatlarına uyğunlaşdıra və ya özlərinin 
daha ənənəvi ayinləri və əqidələri ilə kombinə edə bilərlər, bu mülahizə xüsusən dini 
qaydaların uzunmüddətli ənənələri olan icmada tətbiq edildiyi hallara aiddir. 
Məsələn, belə hallarda ərizəçi hansı ayinin xristianlığa, hansının isə animizmə aid 
olduğunu fərqləndirməyə bilər.  

31. Doğulduğu andan müəyyən dinə mənsub olan və həmin dinin adətlərinə o 
qədər də riayət etməyən ərizəçinin dini ehkamlar və ayinlər barədə dərin biliklərə 
malik olduğunu gözləmək düzgün olmazdı. İnsanlar ərizəçinin müəyyən dinə 
mənsub olduğunu və ya müəyyən dini əqidənin daşıyıcısı olduğunu hesab 
edirlərsə, onun həmin din barədə biliklərə malik olmaması əhəmiyyət daşımır.  

32. Lakin dini lider olduqlarını iddia edən və ya sanballı dini təhsil almış olan 
ərizəçilərdən daha dərin biliklər gözləmək olar. Bu cür dini təlimin və ya təhsilin 
səviyyəsinin obyektiv meyarlar üzrə yoxlanılmış standartlara tam uyğun olması 
vacib deyil, belə ki, həmin standartlar ayrı-ayrı regionlarda və ölkələrdə fərqli ola 
bilər, amma bununla belə, müəyyən ayinlərin və ya mərasimlərin konkret din 
üçün rolunun və mühümlüyünün aydınlaşdırılması məqsədəuyğun olar. Hətta 
kifayət qədər yüksək səviyyəli dini təhsil almış və ya yüksək dini hazırlıq keçmiş 
ərizəçilər də dinin daha mürəkkəb, formal xarakter daşıyan və ya yetərincə aydın 
olmayan təlimləri və ayinləri barədə biliklərə malik olmaya bilərlər.  

33. Ərizəçinin ayrı-ayrı ifadələri və ya iddiaları onun əvvəl söylədikləri ilə və ya 
həmin dinin sözügedən ərazidəki və ya regiondakı digər nümayəndələrinin dini 
adətləri barədə ümumi təsəvvürlərlə uyğun gəlmirsə, əlavə və ya təkrar 
müsahibə aparılması tələb oluna bilər. Ərizəçilərə imkan verilməlidir ki, 
söylədiklərindəki hər hansı uyğunsuzluqları və ya ziddiyyətləri izah etsinlər.  

c) Ölkəni tərk etdikdən sonra başqa dinə keçmə  

34. Şəxs mənşə ölkəsini tərk etdikdən sonra başqa dini qəbul edibsə, bu onun "sur 
place" qaçqın (sonradan, "olduğu yerdə" qaçqına çevrilmə) qismində tanınmaqdan 
ötrü vəsatət verməsi üçün əsas təşkil edə bilər.25 Belə situasiyalarda çox zaman 
ərizəçinin həqiqi motivləri ilə bağlı şübhələr yaranır, buna görə də qərar qəbul etmək 
üçün işin hallarını diqqətlə və dərindən araşdırmaq və ərizəçinin başqa dinə 
keçərkən nə dərəcədə səmimi olduğunu təhlil etmək lazımdır. Qərarları qəbul edən 
əməkdaş tərəfindən qiymətləndirilməsi tələb olunan məsələlər sırasına bunlar 
daxildir: ərizəçinin mənşə ölkəsində malik olduğu dini əqidənin xarakteri və onunla 
ərizəçinin hazırkı əqidəsi arasında qarşılıqlı əlaqə, ərizəçinin mənşə ölkəsində etiqad 
etdiyi dinə hər hansı səbəbdən, məsələn, həmin dinin gender və ya seksual 
oriyentasiya məsələlərinə münasibətdə mövqeyi səbəbindən tənqidi münasibət 
bəsləməsi, ərizəçinin sığınacaq tapdığı ölkədə yeni din haqqında necə xəbər 
tutması, onun bu dinə daxilən necə etiqad etməsi, onun psixi durumu, habelə yeni 

                                            
25 Həmçinin ərizəçi sığınacaq tapdığı ölkədə başqa dinin nümayəndəsi ilə nikaha giribsə, yaxud həmin ölkədə 
uşaqlarına başqa dinin qaydalarına uyğun təhsil verirsə və mənşə ölkəsi bu haldan təqib üçün əsas kimi istifadə 
edə bilərsə, o halda ərizəçi bu cür vəsatətlə müraciət edə bilər.  
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dininə mənsub olan icmanın həyatında iştirak etdiyini və həmin icmaya üzv 
olduğunu təsdiqləyən sübutların mövcudluğu. 

35. İstər şəxsin sığınacaq tapdığı ölkədəki xüsusi hallar, istərsə də ərizəçinin 
fərdi xüsusiyyətləri konkret vəsatətlərin əlavə təhlilinin aparılmasını zəruri edə 
bilər. Məsələn, şəxsin sığınacaq tapdığı ölkədə yerli dini qruplar üçüncü ölkəyə 
köçə bilmək üçün sistematik və mütəşəkkil qaydada başqa dinə keçirlərsə, 
yaxud ərizəçilərin öz işlərini sığınacaq məsələlərinə baxan orqanlara əlverişli 
şəkildə necə təqdim etmək üzrə "təlimatlandırılması" və ya 
"istiqamətləndirilməsi" halları geniş yayılıbsa, o halda ərizəçinin müvafiq din 
barədə məlumatlı olmasının yoxlanılması az əhəmiyyət daşıyır. Belə hallarda 
müsahibə aparan əməkdaşın başqa dinə keçmənin motivlərini aydınlaşdırmaq 
və bu keçidin ərizəçinin həyatına necə təsir göstərdiyini müəyyənləşdirmək üçün 
açıq tipli suallar verməsi daha məqsədəuyğundur. Bununla belə, geri qayıdacağı 
təqdirdə ərizəçinin Konvensiyada göstərilən səbəblərdən hər hansı birinə görə 
təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslı olub-olmadığını bu cür 
hallarda da yoxlamaq lazımdır. Beləliklə, aydınlaşdırmaq lazımdır ki, ərizəçinin 
mənşə ölkəsində hakimiyyət orqanları onun başqa dinə keçməsi barədə xəbər 
tuta bilərlərmi və onun bu addımını necə qiymətləndirərlər?26 Belə hallarda 
ərizəçinin təqibdən ehtiyatlanması üçün obyektiv əsasların olub-olmadığını 
müəyyənləşdirməkdən ötrü mənşə ölkəsi barədə ətraflı məlumatlar tələb olunur.  

36. "Şəxsi mənfəətə" xidmət edən fəaliyyətlər, əgər onların şəxsi mənfəət 
xarakteri daşıması mənşə ölkəsinin hakimiyyət orqanları da daxil olmaqla 
hamıya açıq-aşkar məlumdursa və ərizəçinin mənşə ölkəsinə qayıtması onun 
üçün ciddi mənfi nəticələr doğurmayacaqsa, ərizəçinin mənşə ölkəsində 
Konvensiyada göstərilən əsaslardan hər hansı birinə görə əsaslı təqib 
qorxusunun yaranmasına səbəb olmur. Bununla belə, bütün hallarda şəxsin 
mənşə ölkəsinə qayıtmasının mümkün nəticələri və onun məruz qala biləcəyi hər 
hansı ziyan təhlil edilməli və bunun əsasında ərizəçiyə qaçqın statusunun 
verilməsi və ya onun əlavə himayə forması ilə təmin edilməsi məsələsi həll 
edilməlidir. Əgər müəyyən edilsə ki, vəsatət şəxsi mənfəət üçün verilib, amma 
geri qayıdacağı təqdirdə ərizəçinin təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusu 
əsaslıdır, o halda onun beynəlxalq himayə ilə təmin edilməsi tələb olunur. Amma 
bununla belə, ərizəçinin hərəkətlərinin şəxsi mənfəət xarakteri daşıması açıq-
aydın bəllidirsə, bu hal onun durumunun uzunmüddətli həlli məsələsində, 
məsələn, ölkədə yaşayışı üçün veriləcək icazə növünün müəyyənləşdirilməsində 
mühüm amil rolunu oynaya bilər.  

                                            
26 BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 96-cı bənd. 
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BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 7 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun insan alveri qurbanlarına 
və insan alveri təhlükəsi altında olan şəxslərə tətbiqi 

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
1950-ci il tarixli Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci 
il Konvensiyasının 35-ci maddəsində və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunun II 
maddəsində yer alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. 
Bu Rəhbər prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair 
BMTQAK-ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır. Bu 
Rəhbər prinsiplər aşağıdakı sənədlərlə əlaqəli şəkildə oxunmalıdır: "Beynəlxalq 
himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il 
Protokolunun kontekstində gender əlamətinə görə təqib"; və "Beynəlxalq 
himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) 1967-ci il Protokolunun 
kontekstində “müəyyən sosial qrupa mənsubluq”". 

 Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GİRİŞ  

1. Əsas məqsədi mənfəət əldə etmək və insanları istismar etməkdən ibarət olan 
insan alveri beynəlxalq hüquqla qadağandır və getdikcə daha çox sayda 
dövlətlər öz milli qanunvericiliklərində bu əməli cinayət kimi müəyyən edirlər. 
"İnsan alveri" termininin əhatə etdiyi hərəkətlərin dairəsi ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli 
olsa da, dövlətlər insan alveri ilə mübarizə aparmaq və insan alveri qurbanlarını 
müdafiə və yardımla təmin etmək vəzifəsini daşıyırlar.  

2. İnsan alveri məsələsinə yalnız son illərdə böyük diqqət yetirilsə də, bu hal 
çoxdandır ki, mövcuddur. XIX əsrin sonunda və daha sonra qəbul edilmiş çoxlu 
sayda hüquqi aktlar insan alverinin müxtəlif formaları və təzahürləri ilə mübarizə 
məqsədini daşıyır.1 Bu aktlar hələ də qüvvəsini saxlayır və insan alveri 
problemini müasir dövrdə dərk etməkdə və onunla mübarizənin ən səmərəli 
yollarını müəyyənləşdirməkdə mühüm əhəmiyyət daşıyır. "Transmilli mütəşəkkil 
cinayətkarlığa qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2000-ci il tarixli 
Konvensiyası"nı (bundan sonra "Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiya" 
adlandırılacaq)2 tamamlayan "İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin 
qarşısının alınması, kökünün kəsilməsi və cəzalandırılması haqqında Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Protokolu"nda (bundan sonra "İnsan alveri haqqında 
Protokol" adlandırılacaq)3 "insan alveri" termininin beynəlxalq anlayışı verilir. Bu, 
insan alveri ilə mübarizə aparmağa və insan alverinin təsirinə məruz qalan 
şəxslərin hüquqlarına tam riayət edilməsini təmin etməyə yönələn səylər 
çərçivəsində irəliyə doğru atılmış mühüm addımdır.  

3. Seksual istismar məqsədi ilə insan alveri halları çoxsaylı sənədlərlə 
təsdiqlənib və bu hallar ilk növbədə qadın və uşaqlarla əlaqədardır, belə ki, onlar 
fahişəliyə və digər seksual istismar formalarına məcbur edilirlər.4 Lakin insan 
alveri təkcə qadınların seksual xidmətlərinin ticarəti ilə məhdudlaşmır. O həm də 
ən azı aşağıdakıları özündə ehtiva edir: məcburi əməyə və xidmətlərə cəlb 
edilmə, köləlik və ya köləliyə bənzər adətlər, asılı hala salma və ya orqanların 
çıxarılması.5 İşin hallarından asılı olaraq, insan alveri insanlıq əleyhinə cinayət, 
silahlı münaqişə zamanı baş verdikdə isə hərbi cinayət təşkil edə bilər.6 İnsan 
alverinin bütün formalarının ümumi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qurbanlarla 
insan alverçilərinə "məxsus olan" əmtəə kimi rəftar edilir və onların hüquqlarına 
və ləyaqətinə qətiyyən məhəl qoyulmur.  

                                            
1 Hesablamalara əsasən, köləliyin müxtəlif formalarının kökünün kəsilməsi üçün 1815-ci ildən 1957-ci ilədək 
300-ə yaxın beynəlxalq müqavilə imzalanıb ki, onların da arasında, məsələn, bu müqavilələr var: Ağ qulların 
ticarətinin kökünün kəsilməsi haqqında 1910-cu il tarixli Konvensiya, Kölə alverinin bütünlüklə qadağan 
edilməsinə dair 1915-ci il tarixli Bəyannamə, Köləlik haqqında 1926-cı il tarixli Konvensiya, İnsan alverinin 
kökünün kəsilməsi və şəxslərin fahişəlik məqsədləri üçün istismarı haqqında 1949-cu il tarixli Konvensiya, 
Köləliyin, kölə ticarətinin, köləliyə bənzər ənənə və adətlərin ləğv edilməsi haqqında 1956-cı il tarixli Əlavə 
Konvensiya.  
2 29 sentyabr 2003-cü ildə qüvvəyə minib.  
3 25 dekabr 2003-cü ildə qüvvəyə minib.  
4 İnsan alverinin qurbanları arasında qadın və qızların çoxluq təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onların qaçqın statusu 
üçün verdikləri vəsatətlərin qiymətləndirilməsində gender amili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin bu 
mənbəyə bax: "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin və (və ya) 1967-ci il Protokolunun kontekstində gender 
əlamətinə görə təqib" (bundan sonra "Gender əlamətinə görə təqibə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri" 
adlandırılacaq), HCR/GIP/02/01, 7 may 2002-ci il, 2-ci bənd.  
5 İnsan alveri haqqında Protokolun aşağıda 8-ci bənddə verilmiş 3-cü maddəsinin "a" bəndinə bax.  
6 Misal üçün bax: Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 1998-ci il tarixli Nizamnaməsinin 7(1)(c), 7(1)(g), 
7(2)(c) və 8(2)(xxii) maddələri (A/CONF.183/9) – bu maddələrdə "kölə halına salma", "seksual köləlik" və 
"fahişəliyə məcbur etmə" xüsusi olaraq insanlıq əleyhinə cinayətlər və hərbi cinayətlər kimi müəyyən edilir.  
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4. Müəyyən mənada insan alveri miqrantların ölkəyə qanunsuz gətirilməsi 
prosesinə bənzərdir, bu məsələ Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyanın 
digər bir Protokolunun predmetidir.7 İnsan alveri hallarında olduğu kimi, 
miqrantların ölkəyə qanunsuz gətirilməsi də çox zaman təhlükəli və (və ya) insan 
ləyaqətini alçaldan şəraitdə baş verir ki, bu da insan hüquqlarının pozuntusudur. 
Bununla belə, bu, mahiyyət etibarı ilə könüllü aktdır və göstərdiyi xidmətə görə 
qanunsuz daşımanı həyata keçirən şəxsə konkret haqq ödənilməsini nəzərdə 
tutur. Miqrant ilə onu lazımi yerə aparan şəxs arasında münasibətlər, bir qayda 
olaraq, ya onlar miqrantın təyinat yerinə çatdıqdan sonra, ya da həmin şəxs 
miqrantı yolda atdıqdan sonra bitir. İnsan alveri qurbanlarını qanunsuz yolla 
ölkəyə gətirilən miqrantlardan fərqləndirən budur ki, onların məruz qaldıqları 
istismar davamlı xarakter daşıyır və insan alverçiləri tərəfindən insan 
hüquqlarının ciddi və davamlı pozuntuları ilə müşayiət olunur. Lakin miqrant 
qaçaqmalçıları və insan alverçiləri qrupları çox vaxt bir-biri ilə sıx surətdə əlaqəli 
olur, çünki həm birincilər, həm də ikincilər beynəlxalq himayə axtarışında olan və 
ya xaricdə əmək bazarlarına çıxış əldə etmək istəyən şəxslərin köməksiz 
durumundan qazanc əldə edirlər. Könüllü surətdə müraciət etdikləri 
qaçaqmalçıların xidmətlərindən istifadə edən qanunsuz miqrantların özləri də 
son nəticədə insan alverinin qurbanı ola bilərlər, belə ki, öncə istifadə etmək 
istədikləri xidmətlər sonradan sui-istifadə və istismar forması alaraq insan 
alverinə çevrilə bilər.  

5. İnsan alveri probleminin həllində BMTQAK-ın iştirakı əsasən iki istiqamətdə 
baş verir. Birincisi, Ali Komissarlıq qaçqınların, sığınacaq axtaranların, məcburi 
köçkünlərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və BMTQAK-ın mandatı altında olan 
digər şəxslərin insan alveri qurbanlarına çevrilməməsini təmin etmək vəzifəsini 
daşıyır. İkincisi, Ali Komissarlıq artıq insan alverinin qurbanı olmuş və bu 
səbəbdən mənşə ölkəsinə qayıdacaqları təqdirdə təqibə məruz qalacaqlarından 
ehtiyatlanan və yaxud da insan alverinin qurbanlarına çevriləcəklərindən 
ehtiyatlanan və beynəlxalq himayə ilə təmin edilmək üçün vəsatət verən və 
durumları Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasındakı və (və ya) 
onun 1967-ci il tarixli Protokolundakı (bundan sonra yığcamlıq üçün mətndə bu 
iki sənəd birlikdə "1951-ci il Konvensiyası" adlandırılacaq) "qaçqın" anlayışına 
uyğun gələn şəxslərin qaçqın qismində tanınmasını və müvafiq beynəlxalq 
himayənin onlara şamil olunmasını təmin etmək vəzifəsini daşıyır.  

6. İnsan alverinin qurbanlarının və ya potensial qurbanlarının heç də hamısı 
"qaçqın" anlayışının tətbiq dairəsinə düşmür. Şəxsin qaçqın kimi tanınması üçün 
o, "qaçqın" anlayışının bütün meyarlarına cavab verməlidir. Bu Rəhbər prinsiplər 
1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin insan alverinin 
qurbanlarına və ya potensial qurbanlarına tətbiqində bələdçi rolunu oynamaq 
məqsədini daşıyır. Burada həmçinin Apatridlərin statusu haqqında 1954-cü il 
Konvensiyası və Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında 1961-ci il 
Konvensiyası kontekstində insan alverinin qurbanları ilə əlaqədar meydana 
çıxan məsələlər nəzərdən keçirilir. Bu Rəhbər prinsiplərdə qeyd edildiyi kimi, 
insan alverinin qurbanlarının və ya potensial qurbanlarının himayəsi İnsan alveri 

                                            
7 Miqrantların quru yolla, dəniz və hava ilə qanunsuz gətirilməsinə qarşı 2000-ci il tarixli Protokol (28 yanvar 
2004-cü ildə qüvvəyə minib).  
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haqqında Protokolun II hissəsində nəzərdə tutulmuş müdafiədən fərqlənir və 
həmin müdafiəyə münasibətdə tamamlayıcı (əlavə) xarakter daşıyır.8  

II. MƏSƏLƏNİN MAHİYYƏT ÜZRƏ TƏHLİLİ 

a) Terminoloji məsələlər  

7. Transmilli cinayətkarlığa qarşı Konvensiyanın və ona əlavə olunmuş 
Protokolların əsas funksiyası cinayətkarlıqla mübarizədir. Onların məqsədi 
cinayətkar fəaliyyətlərin anlayışını vermək və onlarla daha yaxşı mübarizə 
aparmağın yollarını dövlətlərə göstərməkdir. Bundan əlavə, onlar qurbanların 
himayəsinin bəzi aspektləri üzrə faydalı tövsiyələri özündə əks etdirir və 
beləliklə, insan alverindən irəli gələn beynəlxalq himayə tələbatlarının təhlilində 
başlanğıc nöqtəsi rolunu oynayır.  

8. İnsan alveri haqqında Protokolun 3-cü maddəsində deyilir:  

"Bu Protokolun məqsədləri üçün:  

a) “insan alveri“ hədələmə, güc tətbiq etmə və ya başqa fiziki təzyiq üsulları 
ilə, yaxud oğurlama, dələduzluq, aldatma, hakimiyyət səlahiyyətindən və ya 
şəxsin köməksiz vəziyyətindən sui-istifadə etmə yolu ilə, yaxud digər şəxsin 
üzərində nəzarətə malik olan şəxsin razılığını almaq üçün ödəniş və ya 
mənfəətin verilməsi və ya əldə edilməsi yolu ilə insanların istismar məqsədi 
ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya qəbul 
edilməsi deməkdir. İstismar ən azı digər şəxslərin fahişəliyinin istismarını, 
yaxud digər seksual istismar formalarını, məcburi əmək və ya xidmətləri, 
köləliyi və ya köləliyə bənzər adətləri, asılı hala salınmanı və ya insan 
orqanlarının çıxarılmasını özündə ehtiva edir;  

b) bu maddənin "a" bəndində göstərilmiş planlaşdırılan istismara insan alveri 
qurbanının razılıq verməsi, əgər "a" bəndində göstərilmiş təsir vasitələrindən 
hər hansı birindən istifadə edilibsə, əhəmiyyət daşımır;  

c) uşağın istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, 
gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi, hətta bu maddənin "a" bəndində 
göstərilmiş təsir vasitələrindən hər hansı birindən istifadə ilə müşayiət 
olunmadıqda belə, "insan alveri" sayılır;  

d) uşaq dedikdə yaşı 18-dən aşağı olan istənilən şəxs nəzərdə tutulur".  

9. Beləliklə, İnsan alveri haqqında Protokolda "insan alveri" termininə verilən 
anlayış üç zəruri və qarşılılıq əlaqəli elementə əsaslanır:  

Hərəkət: insanların cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya 
qəbul edilməsi;  

Vasitə: hədələmə, güc tətbiq etmə və ya başqa fiziki təzyiq üsulları, yaxud oğur-
lama, dələduzluq, aldatma, hakimiyyət səlahiyyətindən və ya şəxsin köməksiz 

                                            
8 İnsan alveri haqqında Protokolun II hissəsi insan alveri qurbanlarının müdafiəsi barəsindədir. Həmin hissə 
aşağıdakı məsələləri əhatə edir: qurbanların şəxsi həyatının və kimliyinin konfidensial saxlanmasının təmin 
edilməsi; qurbanların müvafiq məhkəmə icraatı və inzibati icraat barədə məlumatlandırılması, habelə 
hüquqpozanlara qarşı cinayət prosesinin müvafiq mərhələlərində öz rəylərini və narahatlıqlarını ifadə edə 
bilmələrinə yardım göstərilməsi; qurbanların fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyası məqsədi ilə onlara dəstək 
göstərilməsi; qurbanların dövlətin ərazisində müvəqqəti və ya daimi qalmasına icazə verilməsi; 
təhlükəsizlikləri nəzərə alınmaqla qurbanların repatriasiya olunması; və digər tədbirlər.  
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vəziyyətindən sui-istifadə etmə, yaxud digər şəxsin üzərində nəzarətə malik olan 
şəxsin razılığını almaq üçün ödəniş və ya mənfəətin verilməsi və ya əldə 
edilməsi;  

Məqsəd: qurbanın istismarı, o cümlədən ən azı digər şəxslərin fahişəliyinin 
istismarı, yaxud digər seksual istismar formaları, məcburi əmək və ya xidmətlər, 
köləlik və ya köləliyə bənzər adətlər, asılı hala salınma və ya insan orqanlarının 
çıxarılması.9  

10. Bu anlayışın mühüm aspekti ondan ibarətdir ki, insan alveri müəyyən bir 
məqamda edilən ayrıca hərəkət kimi deyil, bir sıra qarşılıqlı əlaqəli hərəkətləri 
özündə ehtiva edən proses kimi başa düşülür. Qurbanlar üzərində ilkin nəzarət 
təmin edildikdən sonra adətən qurbanları onların xidmətlərinə tələbat olan 
bazara daşıyırlar, çox zaman bu bazarlar o ölkələrdə olur ki, qurbanlar nə həmin 
ölkənin dilini bilir, nə də kömək üçün müraciət etməkdən ötrü digər zəruri biliklərə 
malik olurlar. Bütün bu hərəkətlər istər bir ölkənin sərhədləri daxilində baş verə,10 
istərsə də transmilli xarakter daşıya bilər, sonuncu halda qurbanların cəlb 
olunması bir ölkədə, qəbul edilməsi və istismarı isə başqa ölkədə baş verir. 
Beynəlxalq sərhədlərin keçilib-keçilməməsindən asılı olmayaq, bütün bu 
prosesin kökündə müvafiq şəxsi istismar etmək niyyəti dayanır.  

11. İnsan alveri haqqında Protokolun 3-cü maddəsində deyilir ki, bu terminin 
anlayışında göstərilmiş təsir vasitələrindən hər hansı birindən istifadə edilibsə, 
planlaşdırılan istismara qurbanın razılıq verməsi əhəmiyyət daşımır.11 Qurban 
uşaqdırsa,12 onun istismar olunmağa razılıq verməsi ümumiyyətlə əhəmiyyət 
daşımır, çünki uşağın istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil 
verilməsi, gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi, istifadə edilən təsir vasitələrindən 
asılı olmayaraq, insan alveri formasıdır.  

12. İnsan alverinin bəzi qurbanları və ya potensial qurbanları 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndində yer alan "qaçqın" anlayışının 
meyarlarına uyğun gələ və buna görə də beynəlxalq himayə ilə təmin edilmək 
hüququna malik ola bilərlər. Belə imkan İnsan alveri haqqında Protokolun 14-cü 
maddəsində yer alan qeyd-şərt xarakterli müddəalarda nəzərdə tutulub, həmin 
maddədə deyilir:  

                                            
9 Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədləri üçün İnsan alveri haqqında Protokolda "insan alveri" termininə verilən 
anlayışdan istifadə edilir, çünki hazırda bu anlayış insan alverinin mənası ilə bağlı beynəlxalq aləmdə əldə 
edilmiş konsensusu əks etdirir. Protokolda istifadə edilmiş terminlərin hüquqi mənasını tam anlamaq üçün 
digər hüquqi sənədlərə, məsələn, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bir sıra Konvensiyalarına, o cümlədən 
"Məcburi və ya icbari əmək haqqında" 1930-cu il tarixli 29 saylı Konvensiyaya, "Məcburi əməyin ləğv 
edilməsi haqqında" 1957-ci il tarixli 105 saylı Konvensiyaya, "Əməkçi miqrantlar haqqında" 1975-ci il tarixli 
143 saylı Konvensiyaya (Əlavə müddəalar) və "Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında" 1999-cu il tarixli 
182 saylı Konvensiyaya nəzər salmaq lazımdır. İnsan alveri, xüsusən qadın və uşaq alveri məsələləri üzrə 
xüsusi məruzəçi xanım Siqma Huda birinci məruzəsində bu Konvensiyalardan bəhs edib: E/CN.4/2005/71, 22 
dekabr 2004-cü il, 22-ci bənd. Onun "Qadınların insan hüquqlarının və gender amilinin inteqrasiyası" başlıqlı 
ikinci məruzəsinin (E/CN.4/2006/62, 20 fevral 2006-cı il) 31-45-ci bəndlərində bu məsələ daha ətraflı nəzərdən 
keçirilib. Xüsusi məruzəçi İnsan Hüquqları Komissiyasının 60-cı sessiyası tərəfindən təsis edilmiş yeni 
mandata uyğun olaraq 2004-cü ildə bu vəzifəyə təyin olunub (2004/110 saylı qətnamə).  
10 İnsan alverinə qarşı tədbirlər haqqında Avropa Şurasının Konvensiyası 2005-ci ilin mayında imzalanmaq 
üçün açıq elan edilib, bu sənəddə milli sərhədlər daxilində baş verən insan alveri məsələsinə birbaşa toxunulur.  
11 İnsan alveri haqqında Protokolun 3-cü maddəsinin "b" bəndi. Həmçinin bax: İnsan alveri məsələləri üzrə 
xüsusi məruzəçinin 9-cu mətnaltı qeyddə göstərilən ikinci məruzəsi: "razılığın əhəmiyyət daşımaması" 
məsələsinə aid olan 37-43-cü bəndlər.  
12 Uşaq hüquqları haqqında 1989-cu il Konvensiyasında "uşaq" termininə verilmiş anlayış İnsan alveri 
haqqında Protokolun 3-cü maddəsinin "c" bəndində istifadə edilib: "yaşı 18-dən aşağı olan istənilən şəxs".  
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"1. Bu Protokolda heç nə dövlətlərin və ayrı-ayrı şəxslərin beynəlxalq hüquqda, 
o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqda və insan hüquqları üzrə beynəlxalq 
hüquqda və konkret olaraq müvafiq hallarda Qaçqınların statusu haqqında 
1951-ci il Konvensiyasında və 1967-ci il Protokolunda nəzərdə tutulmuş hüquq, 
öhdəlik və vəzifələrinə, habelə bu sənədlərdə təsbit olunmuş müvafiq şəxslərin 
ölkədən çıxarılmaması prinsipinə təsir göstərmir.13  

2. Bu Protokolda nəzərdə tutulmuş tədbirlər insan alverinin qurbanları olmaları 
səbəbindən qurbanlara qarşı ayrı-seçkilik xarakteri daşımayan tərzdə şərh və 
tətbiq edilir. Bu tədbirlərin şərhi və tətbiqi beynəlxalq səviyyədə tanınan ayrı-
seçkiliyin yolverilməzliyi prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirilir".  

13. İnsan alverinin qurbanı və ya potensial qurbanı tərəfindən beynəlxalq himayə 
üçün verilmiş vəsatət bir sıra müxtəlif hallara əsaslana bilər. Qurban xaricə 
aparıla, orada insan alverçilərindən qaçıb qurtula və ərazisində olduğu dövlətə 
himayə üçün müraciət edə bilər. Həmçinin qurban öz dövlətinin ərazisində insan 
alverinə məruz qala, orada insan alverçilərindən qurtula və beynəlxalq himayə 
üçün müraciət etməkdən ötrü xaricə qaça bilər. Ola bilər ki, müvafiq şəxs insan 
alverinin qurbanı deyil, amma insan alverinin qurbanı ola biləcəyindən 
ehtiyatlanıb və bu səbəbdən beynəlxalq himayə üçün müraciət etməkdən ötrü 
xaricə qaçıb. Bütün belə hallarda müvafiq şəxsin qaçqın kimi tanınması üçün 
Konvensiyada göstərilən səbəblərdən biri və ya bir neçəsi ilə əlaqədar "təqib 
qorxusu əsaslı" sayılmalıdır.  

b) Əsaslı təqib qorxusu  

14. Şəxsin təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslılığı hər bir ayrıca 
işin konkret hallarından asılıdır.14 Təqib insan hüquqlarının ciddi pozuntularını, o 
cümlədən şəxsin həyatına və ya azadlığına qarşı təhlükəni, habelə sığınacaq 
üçün müraciət edən şəxsin rəyi, hissələri və psixoloji durumu nöqteyi-nəzərindən 
digər ciddi ziyan növlərini və ya dözülməz iztirabları özündə ehtiva edə bilər.  

15. Bu baxımdan beynəlxalq hüquqda gedən təkamül prosesi çərçivəsində insan 
alverinin cinayət əməli kimi müəyyən edilməsi qərarları qəbul edən əməkdaşlara 
insan alveri ilə əlaqədar olan bu və ya digər hərəkətlərin təqib xarakteri daşıyıb-
daşımadığını müəyyənləşdirməkdə kömək edə bilər. Müvafiq olaraq, onlar insan 

                                            
13 "Himayə Proqramı"nın (A/AC.96/965/Add.1, 2002-ci il) 2-ci məqsədinin 2-ci vəzifəsi çərçivəsində iştirakçı 
dövlətlərə çağırış edilir ki, özlərinin sığınacaq vermə sistemlərinin insan alverinin ayrı-ayrı qurbanları 
tərəfindən verilən vəsatətlərə açıq olmasını təmin etsinlər. 14-cü maddənin qeyd-şərt xarakterli müddəalarının 
dövlətlərin üzərinə insan alveri qurbanlarının beynəlxalq himayə tələbatlarını nəzərə almaq öhdəliyi qoyan bu 
cür şərhi Avropa Şurasının Konvensiyasına əlavə olunmuş "İzahedici məruzə"nin 377-ci bəndi vasitəsilə daha 
da möhkəmləndirilir. Həmin məruzədə Konvensiyanın 40-cı maddəsi ilə bağlı deyilir:  
"Şəxsin insan alverinin qurbanı olması faktı onun sığınacaq üçün müraciət etmək və sığınacaq almaq hüququna 
əngəl törədə bilməz və Tərəflər insan alveri qurbanlarının ədalətli və səmərəli sığınacaq prosedurlarına lazımi 
qaydada çıxış əldə etmələrini təmin etməlidirlər. Tərəflər həmçinin müvafiq şəxslərin ölkədən çıxarılmaması 
prinsipinə riayət edilməsini təmin etmək üçün bütün zəruri addımları atmalıdırlar".  
Bundan əlavə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarının məruzəsinə əlavə 
qismində BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı (BMTİHAK) tərəfindən İqtisadi və Sosial Şuraya 
təqdim edilmiş "İnsan hüquqları və insan alveri məsələlərinə dair tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər 
müddəalar" adlı sənədin (E/2002/68/Add. 1, 20 may 2002-ci il, sayt: 
http:www.ohchr.org/english/about/publications/docs/trafficking.doc) 2.7-ci bəndində insan alverinin qurbanı 
olan şəxslərin (eləcə də qaçaqmalçıların qurbanı olan sığınacaq axtaran şəxslərin) sığınacaq üçün verilmiş 
vəsatətlərinə baxılması üçün müvafiq prosedurların və proseslərin təmin edilməsinin və müvafiq şəxslərin 
ölkədən çıxarılmaması prinsipinə daim riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanır.  
14 BMTQAK, Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat (bundan 
sonra "BMTQAK, Təlimat" adlandırılacaq), 1979-cu il, təkrar nəşri: 1992-ci il, 51-ci bənd. 



 149 

alverinin qurbanları və ya potensial qurbanları tərəfindən sığınacaq üçün verilən 
vəsatətləri diqqətlə araşdırılmalıdırlar ki, insan alverinə məruz qalması 
nəticəsində və ya məruz qala bilə biləcəyi ilə əlaqədar olaraq ərizəçinin ehtiyat 
etdiyi zərərin konkret halda təqib təşkil edib-etmədiyini müəyyənləşdirə bilsinlər. 
İnsan alveri üçün aşağıdakı amansız istismar formaları səciyyəvidir: adam 
oğurluğu, azadlıqdan məhrum etmə, zorlama, seksual köləlik, fahişəliyə məcbur 
etmə, məcburi əmək, orqanların çıxarılması, döymə, ac saxlama, tibbi 
yardımdan məhrum etmə. Belə hərəkətlər insan hüquqlarının ciddi pozuntularını 
təşkil edir və bir qayda olaraq təqibə bərabərdir.  

16. Sığınacaq axtaran şəxsin insan alverinə məruz qaldığı hadisə keçmişdə baş 
verən və demək olar ki, təkrarlanması ehtimalı olmayan əlahiddə bir hal olsa belə, 
keçmişdəki bu təqib faktı ilə əlaqədar olaraq himayəni zəruri edən xüsusi hallar 
mövcuddursa, müvafiq şəxs qaçqın kimi tanına bilər, bu şərtlə ki, həmin şəxsin 
durumu qaçqın anlayışının digər qarşılıqlı əlaqəli meyarlarına uyğun olsun. Bu cür 
situasiyalara aşağıdakı halı misal göstərmək olar: ola bilər ki, keçmişdə baş vermiş 
insan alveri hadisəsi zamanı şəxsin məruz qaldığı təqib xüsusilə amansız xarakter 
daşıyıb və həmin şəxs başına gələnlərin travmatik psixoloji təsirlərini daim yaşayır 
ki, bu da onun mənşə ölkəsinə qayıdışını onun üçün dözülməz edə bilər. Başqa 
sözlə, bu durumda keçmiş təqibin həmin şəxsə təsirləri davam etməkdədir. 
Sığınacaq üçün müraciət edən şəxsin keçmişdə məruz qaldığı ziyanın xarakteri 
onun rəyinə, hissələrinə və psixoloji durumuna da təsir göstərə və beləliklə həmin 
şəxsin ehtiyat etdiyi hər hansı gələcək ziyanın və ya iztirabların konkret halda təqib 
təşkil edib-etmədiyinin qiymətləndirilməsinə təsir edə bilər. 

17. İnsan alverinə məruz qalmış şəxslər təqibə məruz qalmaqla yanaşı, həm də 
tərk etdikləri və ya qanunsuz olaraq çıxarıldıqları əraziyə qayıdacaqları təqdirdə 
qisas aktları ilə üzləşə və (və ya) təkrarən insan alverinə məruz qala bilərlər.15 
Məsələn, araşdırmalar zamanı qurbanın sığınacaq tapdığı ölkənin və ya mənşə 
ölkəsinin dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsi geri qayıdacağı təqdirdə onun 
insan alverçiləri tərəfindən ziyana məruz qalması riskini doğura bilər, bu sözlər 
xüsusən insan alverinin beynəlxalq insan alveri şəbəkəsi tərəfindən həyata 
keçirildiyi hallara aiddir. İnsan alverçiləri tərəfindən həyata keçirilən qisas aktları, 
bu aktların insan hüquqlarının ciddi pozuntusuna, yaxud digər ciddi ziyana və ya 
dözülməz iztirablara səbəb olub-olmamasından, habelə onların həmin şəxsə 
təsirlərinin qiymətləndirilməsinin nəticəsindən asılı olaraq, təqib təşkil edə bilər. 
İnsan alverçiləri tərəfindən həyata keçirilən qisas aktlarına qurbanın ailə üzvləri 
də məruz qala bilərlər ki, bu da qurbanın təqib qorxusunun, hətta qurbanın özü 
bilavasitə bu cür qisas aktına məruz qalmasa belə, əsaslı olduğu qənaətinə 
gəlməyə səbəb ola bilər. İnsan alveri əlaqədar olaraq insan hüquqlarının 
yuxarıda 15-ci bənddə qeyd edilən ciddi pozuntularının baş verdiyi nəzərə 
alınaraq, təkrarən insan alverinə məruz qalma adətən təqib hesab edilir.  

18. Bundan əlavə, qurban geri qayıtdıqdan sonra ailəsi və (və ya) icması 
tərəfindən, yaxud bəzi hallarda hakimiyyət orqanları tərəfindən təcrid 
olunacağından, ayrı-seçkiliyə məruz qalacağından və ya cəzalandırılacağından 

                                            
15 Bax: "Özünün iyirmi doqquzuncu sessiyasında Köləliyin müasir formaları üzrə işçi qrupunun məruzəsi", 
E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20 iyul 2004-cü il, VII bölmə, İyirmi doqquzuncu sessiyada qəbul edilmiş tövsiyələr, 
səh. 16, 29-cu bənd. Həmin bənddə "bütün dövlətlərə çağırış edilir ki, qurbanlar üçün himayə və dəstəyin insan 
alveri ilə mübarizəyə yönələn istənilən siyasətdə mərkəzi yer tutmasını və xüsusən aşağıdakıları təmin etsinlər: 
a) İnsan alverinin heç bir qurbanı, onun yenidən insan alverinin qurbanına çevriləcəyi və ya ziyanın digər ciddi 
formalarına məruz qalacağı ehtimalı əsaslıdırsa, ittiham orqanı ilə əməkdaşlıq etmək qərarına gəlib-
gəlməməsindən asılı olmayaraq, sığındığı ölkədən çıxarılmasın".  
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ehtiyat edə bilər. Belə rəftar xüsusən şəxsin fahişəliyə cəlb olunma məqsədi ilə 
insan alverinə məruz qaldığı hallarda baş verir. Ayrı-ayrı hallarda ciddi təcrid, 
ayrı-seçkilik və ya cəza formaları, xüsusən insan alveri prosesində və bu 
prosesin nəticəsində şəxsin məruz qaldığı mənəvi travma bu halların daha da 
ağırlaşmasına səbəb olarsa, təqib səviyyəsinə çata bilər. Şəxs belə rəftardan 
ehtiyatlanırsa, onun bu cür təqib qorxusu insan alveri halları baş verərkən 
törədilən davamlı zorakılıq nəticəsində yaranan təqib qorxusundan fərqlənir, 
amma qiymətləndirmə aparılarkən ondan heç də az əhəmiyyətli daşımır. Hətta 
ailə və ya yerli icma nümayəndələri tərəfindən təcrid olunma və ya 
cəzalandırılma təqib səviyyəsinə çatmasa belə, şəxsin cəmiyyətin dəstəyindən 
məhrum olması və cəmiyyətdən təcrid edilməsi faktiki olaraq onun təkrarən 
insan alverinə və ya qisas aktına məruz qalması riskini artıra bilər ki, bu da onda 
əsaslı təqib qorxusunun yaranması ilə nəticələnə bilər.  

c) İnsan alverinin qurbanı olan qadınlar və uşaqlar  

19. Qadın və uşaqların fahişəliyə məcbur edilmə və ya seksual istismar məqsədi 
ilə zorla və ya aldatma yolu ilə insan alveri qurbanına çevrilməsi gender 
əlamətinə əsaslanan zorakılıq formasıdır və təqib təşkil edə bilər.16 İnsan 
alverinə məruz qalmış qadın və uşaqlar qaçıb qurtulduqdan və (və ya) öz 
yurdlarına qayıtdıqdan sonra insan alverçilərinin ciddi qisas aktları qarşısında 
xüsusilə köməksiz vəziyyətdə ola bilərlər, eləcə də onların təkrarən insan 
alverinə, yaxud ailələri və (və ya) icmaları tərəfindən ciddi təcridə və ya ayrı-
seçkiliyə məruz qalması ehtimalı real ola bilər. 

20. Müəyyən hallarda müşayiətsiz olan və ya ailəsindən ayrı düşən uşaqlar17 
insan alveri qarşısında daha çox köməksiz durumda olurlar.18 Belə uşaqlar 
qanunsuz övladlığa götürmə məqsədi ilə satıla bilərlər. Bu, uşağın 
valideynlərinin xəbəri və razılığı olmaqla və ya olmadan baş verə bilər. Həmçinin 
insan alverçiləri valideynlərini itirmiş uşaqları hədəf olaraq seçməyə üstünlük 
verə bilərlər. İnsan alverinin qurbanı olan uşaqların beynəlxalq himayə 
tələbatlarını qiymətləndirərkən uşağın maraqlarının üstün tutulması prinsipinə 

                                            
16 Bax: BMTQAK, "Gender əlamətinə görə təqibə dair rəhbər prinsiplər", yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə 
göstərilən mənbə, 18-ci bənd. İnsan Hüquqları Komissiyası da bu cür zorakılığın "qaçqın" anlayışının 
məqsədləri üçün təqib təşkil edə biləcəyini təsdiq edib və dövlətlər çağırış edib ki, "bütün siyasət və 
proqramlarını, o cümlədən milli sığınacaq və immiqrasiya məsələlərinə dair siyasətlərini, normativ aktlarını və 
praktiki fəaliyyətlərini hazırlayarkən qadın və qızların hüquqlarının təşviqi və müdafiə üçün lazımi hallarda 
gender aspektini nəzərə alsınlar, o cümlədən qaçqın statusu və sığınacaq verilməsi üçün əsasları 
qiymətləndirərkən gender əlamətinə əsaslanan təqib və zorakılığın bu cür əsas kimi qəbul edilməsinə yönələn 
addımları nəzərdən keçirsinlər". Bax: 2005/41 saylı qətnamə, Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması, 
57-ci iclas, 19 aprel 2005-ci il, qüvvədə olan 22-ci bənd.  
17 "Müşayiətsiz və ailəsindən ayrı düşmüş uşaqlarla bağlı qurumlararası rəhbər prinsiplər"də (2004-cü il) qeyd 
edildiyi kimi, "ailəsindən ayrı düşmüş uşaqlar hər iki valideynindən, yaxud qanunla və ya adət hüququna görə 
əvvəllər himayəsində olduqları şəxsdən ayrı düşən, amma başqa qohumlarından ayrı düşməyən uşaqlardır", 
müşayiətsiz uşaqlar isə "hər iki valideynindən və digər qohumlarından ayrı düşən və qanunla və ya adət 
hüququna görə onların himayəsi üçün cavabdehlik daşıyan yetkin yaşlı şəxsin himayəsində olmayan 
uşaqlardır".  
18 Bir sıra beynəlxalq sənədlər var ki, orada uşaqların tələbatları və hüquqları ilə bağlı konkret tövsiyələr 
təqdim edilir. İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların vəsatətlərini qiymətləndirərkən onları nəzərə almaq 
lazımdır. Misal üçün, bu sənədlərə bax: Uşaq hüquqları haqında 1989-cu il Konvensiyası; həmin Konvensiyaya 
əlavə olunmuş Uşaq ticarəti, fahişəliyi və pornoqrafiyası haqqında 2000-ci il tarixli Fakultativ Protokol; 
Beynəlxalq uşaq oğurluğunun mülki hüquqi aspektləri haqqında 1980-ci il tarixli 28 saylı Haaqa Konvensiyası; 
İnsan alveri haqqında 2000-ci il tarixli Protokol; və Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan olunması 
haqqında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 1999-cu il tarixli 182 saylı Konvensiyası. Həmçinin ümumən 
bu sənədə bax: Uşaq Hüquqları Komitəsi, "6 (2005) saylı ümumi şərh: Müşayiətsiz və ailəsindən ayrı düşmüş 
uşaqlarla onların mənşə ölkəsi xaricində rəftar", CRC/CG/2005/6, 1 sentyabr 2005-ci il.  
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ciddi şəkildə riayət edilməlidir.19 Uşaq alverinin baş verdiyi bütün hallarda onun 
ailə üzvlərinin və ya himayəsində olduğu şəxslərin insan alverinə səbəb olmuş 
hərəkətlərdə iştirak edib-etmədiklərini ciddi surətdə araşdırmaq tələb olunur.  

d) Təqibi həyata keçirən subyektlər  

21. "Qaçqın" terminin anlayışı bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, təqib həm dövlət, 
həm də qeyri-dövlət subyektləri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Baxmayaraq ki, təqib 
bir çox hallarda dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir, təqib aktlarına 
"hakimiyyət orqanları bilərəkdən dözümlü yanaşarlarsa, yaxud onlara qarşı səmərəli 
müdafiəni təmin etməkdən imtina edərlərsə və ya təmin etmək iqtidarında 
olmazlarsa", o halda təqib ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən də həyata keçirilə bilər.20 
İnsan alverinin qurbanları və ya potensial qurbanları ilə əlaqədar olan bir çox 
hallarda təqib aktları ayrı-ayrı şəxslər, yəni insan alverçiləri, yaxud cinayətkar 
qruplaşmalar, və yaxud bəzi hallarda ailə və ya icma üzləri tərəfindən həyata 
keçirilir. Belə hallarda onu da araşdırmaq lazımdır ki, qurban və ya potensial qurban 
geri qayıdacağı təqdirdə mənşə ölkəsinin hakimiyyət orqanları onu müdafiə etmək 
iqtidarında və istəyində olacaqlarmı?  

22. Mənşə ölkəsinin hakimiyyət orqanlarının insan alverinin qurbanlarını və ya 
potensial qurbanlarını müdafiə etmək iqtidarında olub-olmaması insan alverinin 
qarşısını almağa və onunla mübarizə aparmağa, habelə qurbanları himayə və 
yardımla təmin etməyə yönələn qanunverici və inzibati mexanizmlərin 
mövcudluğundan və bu mexanizmlərin praktikada nə dərəcədə səmərəli tətbiq 
edilməsindən asılıdır.21 İnsan alveri haqqında Protokolun II hissəsinin müddəaları 
insan alveri qurbanlarının himayəsi üçün dövlətlərin müəyyən tədbirlər görməsini 
tələb edir və onlar təqdim edilən himayə və yardımın yetərli olub-olmadığının 
qiymətləndirilməsində rəhbər tutula bilər. Belə tədbirlər təkcə insan alveri 
qurbanlarının kimliyinin və şəxsi həyatına aid məlumatların məxfi saxlanılması ilə 
deyil, həm də onların fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyası ilə əlaqədardır.22 İnsan 
alveri haqqında Protokolun 8-ci maddəsi insan alverinin qurbanı olmuş 
vətəndaşlarının və ya ərazilərində daimi yaşayan şəxslərin qayıdışına kömək edən 
iştirakçı dövlətlərdən tələb edir ki, həmin şəxsləri qəbul edərkən onların 
təhlükəsizliyinə də lazımi diqqət yetirsinlər. İnsan alveri haqqında Protokolun II 
hissəsində nəzərdə tutulmuş himayə tədbirlərinin siyahısı tam deyil və onları 
nəzərdən keçirərkən insan hüquqlarına dair məcburi qüvvəyə malik olan və ya 
olmayan digər müvafiq sənədləri və rəhbər prinsipləri də nəzərdə almaq lazımdır.23  

                                            
19 Bax: Uşağın üstün maraqlarının rəsmən müəyyənləşdirilməsinə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri, ilkin 
buraxılış, aprel 2006-cı il; BMT-nin Uşaq Fondu (YUNİSEF), "İnsan alverinin qurbanı olan uşaqların 
hüquqlarının müdafiəsinə dair rəhbər prinsiplər", may 2003-cü il, hazırda bu nəşrin yenilənməsi prosesi gedir.  
20 Bax: BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 14-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 65-ci bənd; BMTQAK, 
"Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin şərhi" (bundan sonra "1-ci 
maddənin şərhi" adlandırılacaq), aprel 2001-ci il, 19-cu bənd; Gender əlamətinə görə təqibə dair BMTQAK-ın 
rəhbər prinsipləri, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 19-cu bənd.  
21 Bax: yuxarıda 8-ci mətnaltı qeyddə göstərilən İnsan alveri haqqında Protokolun II hissəsi.  
22 Yenə eyni mənbəyə bax.  
23 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının yuxarıdakı 13-cü mətnaltı qeyddə 
adı çəkilən "İnsan hüquqları və insan alveri məsələlərinə dair tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar" 
adlı sənədinə bax; həmin sənəddəki 2-ci prinsipdə deyilir: "Dövlətlər beynəlxalq hüquqa əsasən insan alverinin 
qarşısını almaq, belə halları araşdırmaq və insan alverçilərini cəzalandırmaq və insan alverinə məruz qalmış 
şəxsləri yardım və himayə ilə təmin etmək üçün hər cür səy göstərməyə borcludurlar". Məcburi və qeyri-
məcburi xarakter daşıyan çoxsaylı sənədlərdə dövlətlərin insan alveri qurbanlarının insan hüquqlarını müdafiə 
etmək öhdəliyi vurğulanır. Misal üçün bax: Avropa Şurasının yuxarıda 10-cu mətnaltı qeyddə göstərilən 
Konvensiyası; Qadın və uşaqların fahişəliyə cəlb edilmək üçün insan alverinə məruz qalmasının qarşısının 
alınması və bu halla mübarizə aparılması haqqında Regional Əməkdaşlıq üzrə Cənubi Asiya Assosiasiyasının 
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23. Bir çox dövlətlər insan alverini cinayət əməli kimi müəyyən etmək 
(kriminallaşdırmaq) və onun qarşısını almaq və yaxud qurbanların tələbatlarını 
ödəmək istiqamətində kifayət qədər ciddi tədbirləri qəbul və ya tətbiq etmirlər. 
Dövlət insan alverinin qarşısını almaq və qurbanları səmərəli himayə və yardımla 
təmin etmək üçün səlahiyyətləri daxilində lazımi addımlar atmadıqda bu 
şəxslərin təqibə məruz qalma qorxusu böyük ehtimalla əsaslı olur. İnsan alverini 
qadağan edən qanunun sadəcə mövcud olması təqib ehtimalının istisna etmək 
üçün özü-özlüyündə kifayət deyil. Qanun mövcuddursa, amma praktikada tətbiq 
edilmirsə, yaxud qurbanların himayə və yardımla təmin edilməsi üzrə inzibati 
mexanizmlər mövcuddursa, amma müvafiq şəxs bu mexanizmlərə çıxış 
imkanına malik deyilsə, belə hesab etmək olar ki, dövlət insan alverinin 
qurbanını və ya potensial qurbanını himayə ilə təmin etmək iqtidarında deyil.  

24. Həmçinin hakimiyyət orqanlarının faktiki olaraq insan alverinə dözümlülüklə 
yanaşdığı və ya göz yumduğu, yaxud hətta korrupsiyaya uğramış dövlət 
məmurları tərəfindən ona şərait yaradıldığı hallar da mövcud ola bilər. Belə 
hallarda dövlətin özü təqibi həyata keçirən subyekt ola və bu hallara görə 
birbaşa məsuliyyət daşıya, yaxud da yurisdiksiyası daxilində olan şəxsləri 
müdafiə etmədiyinə görə hərəkətsizliyi ilə əlaqədar məsuliyyət daşıya bilər. 
Dövlətin təqibi həyata keçirən subyekt hesab edilib-edilməməsi müvafiq 
məmurların oynadığı roldan və dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndəsi 
qismində deyil, fərdi qisimdə fəaliyyət göstərmələrindən, yaxud insan alverinə 
dəstək verərkən və ya göz yumarkən dövlət strukturlarında malik olduqları vəzifə 
səlahiyyətlərindən istifadə etmələrindən asılıdır. Sonuncu halda hesab etmək 
olar ki, təqib aktlarını həyata keçirən dövlətin özüdür.  

e) Təqibin həyata keçirildiyi yer 

25. 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndinin ona şamil olunması 
üçün ərizəçi öz mənşə ölkəsindən kənarda olmalı, onun təqibə məruz qalma 
qorxusu əsaslı olmalı və o, həmin ölkənin himayəsindən istifadə etmək 
iqtidarında və ya istəyində olmamalıdır. Lakin öz ölkəsindən kənarda olma tələbi 
o demək deyil ki, şəxs ölkəsini təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı qorxu 
səbəbindən tərk etməlidir.24 Belə qorxu şəxs mənşə ölkəsini tərk etdikdən sonra 
yaranarsa, şəxs "olduğu yerdə" ("sur place") qaçqına çevrilə bilər, bu şərtlə ki, 
onun durumu qaçqın anlayışının qalan meyarlarına cavab vermiş olsun. 
Beləliklə, insan alverinin qurbanları öz ölkələrini əsaslı təqib qorxusu səbəbindən 
tərk etməsələr belə, mənşə ölkəsini tərk etdikdən sonra onlarda bu cür qorxu 
yarana bilər. Belə hallarda qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatətlərə məhz bu 
əsasa görə baxılmalıdır.  

26. Təqibə məruz qalma qorxusunun şəxsin mənşə ölkəsini tərk etməsindən 
əvvəl və ya sonra yaranmasından asılı olmayaraq, təqibin həyata keçirildiyi yer 
insan alverinin qurbanı olan şəxslər tərəfindən sığınacaq üçün verilmiş 
vəsatətlərin düzgün qiymətləndirilməsinin mühüm aspektini təşkil edir. 1951-ci il 
Konvensiyasının tələbinə görə, şəxs sübut etməlidir ki, vətəndaşı olduğu və ya 
daimi yaşayış yerinin olduğu ölkədə təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusu 
əsaslıdır. Şəxs öz ölkəsinin ərazisində insan alverinə məruz qalarsa və ya məruz 
qalacağından ehtiyat edərsə və beynəlxalq himayə üçün müraciət etməkdən ötrü 
başqa ölkəyə qaçarsa, o halda təqib qorxusu, ölkədən qaçmanın motivləri və 

                                                                                                        
(SAARC) 2002-ci il tarixli Konvensiyası; və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) 
İnsan alveri ilə mübarizə üzrə 2003-cü il tarixli Fəaliyyət Planı.  
24 Bax: BMTQAK, Təlimat, yuxarıda 14-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 94-cü bənd.  
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ölkəyə qayıtmaq istəyinin olmaması arasında qarşılıqlı əlaqə açıq-aydın göz 
önündədir və şəxsin beynəlxalq himayə tələbatları onun vətəndaşı olduğu ölkəyə 
və ya daimi yaşayış yerinin olduğu ölkəyə qayıdacağı təqdirdə məruz qala 
biləcəyi təhlükə nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir. Şəxsin mənşə ölkəsində 
təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslı olmadığı müəyyən edilərsə, 
sığınacaq üçün müraciət etdiyi dövlət ona qaçqın statusu verməkdən imtina edə 
bilər.  

27. Ərizəçinin təqibə məruz qalma qorxusunun əsaslı olub-olmadığını 
qiymətləndirərkən əsas istinad nöqtəsi kimi onun mənşə ölkəsindəki və ya daimi 
yaşayış yerinin olduğu ölkədəki vəziyyət götürülür. Lakin insan alveri qurbanının 
məruz qaldığı istismar əsasən mənşə ölkəsi xaricində baş versə belə, bu onun 
öz ölkəsində təqibə məruzə qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslılığını istisna 
etmir. İnsan alveri məqsədi ilə insanların qanunsuz yolla beynəlxalq 
sərhədlərdən keçirilməsi mürəkkəb situasiyaya səbəb olur ki, bu da qanunsuz 
daşıma zamanı müxtəlif məntəqələrdə baş vermiş müxtəlif ziyan formalarını 
nəzərə almaqla geniş təhlil aparılmasını tələb edir. İnsan alveri kontekstində bir 
sıra təqib aktlarının davamlı xarakter daşıması və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olması yetərincə nəzərə alınmalıdır. Bundan başqa, insan alveri mənşə 
ölkəsində qurbanları cəlb edən şəxslərdən tutmuş daşımaları təşkil edənlərə və 
həyata keçirənlərə, qurbanları təhvil verənlərə və (və ya) satanlara və son 
"alıcılara" qədər bir sıra iştirakçıları özündə birləşdirən zənciri əhatə edir. Bu 
iştirakçıların hər birinin insan alveri fəaliyyətində öz marağı var və onların hər biri 
qurban üçün real təhlükə yarada bilər. İnsan alveri ilə məşğul olan şəbəkənin 
əhatə dairəsindən asılı olaraq, ərizəçilər bir sıra yerlərdə, o cümlədən 
daşınarkən ərazisindən keçdikləri ölkələrdə, sığınacaq üçün müraciət etdikləri 
dövlətdə və mənşə ölkəsində təqiblə bağlı qorxu hissi keçirmiş ola və 
keçirməkdə davam edə bilərlər. Belə hallarda təqib qorxusunun əsaslılığını 
qiymətləndirərkən istinad yeri kimi ərizəçinin mənşə ölkəsi götürülməlidir.  

28. Bunlardan əlavə, qaçqın olduğu müəyyənləşdirilmiş insan alverinin qurbanı 
qisas və cəza aktlarından və ya təkrarən insan alverinə məruz qalmaqdan 
ehtiyat edə bilər. Əgər qaçqın sığınacaq aldığı ölkədə risk altındadırsa və ya 
xüsusi tələbatlarının həmin ölkədə təmin edilməsi mümkün deyilsə, onun üçüncü 
ölkəyə göndərilməsini nəzərdən keçirmək zərurəti yarana bilər.25  

f) Səbəb-nəticə əlaqəsi (Konvensiyada göstərilən səbəblərin təqib üçün 
əsas təşkil etməsi) 

29. Qaçqın statusunun meyarlarına ərizəçinin uyğun gəlməsi üçün onun əsaslı 
təqib qorxusu Konvensiyada göstərilən bir və ya bir neçə səbəb ilə əlaqəli 
olmalıdır, yəni təqib üçün "əsası" onun irqi, dini, vətəndaşlığı, müəyyən sosial 
qrupa mənsubluğu və ya siyasi əqidəsi təşkil etməlidir. Konvensiyada nəzərdə 
tutulan səbəb şəxsə qarşı rəftarın təqib sayılması üçün əhəmiyyət daşıyan amil 
olmalıdır, amma onun yeganə və ya əsas amil olması vacib deyil. Bir çox 
ölkələrdə səbəb-nəticə əlaqəsinin (Konvensiyada göstərilən səbəblərin təqib 
üçün əsas təşkil etməsinin) birbaşa müəyyən edilməsi tələb olunur, digər 
dövlətlərdə isə təqib üçün səbəblər ayrıca təhlil predmeti olmur və bütövlükdə 
"qaçqın" termininin anlayışının təhlili çərçivəsində nəzərdən keçirilir.26 İnsan 
alveri ilə əlaqədar olan sığınacaq vəsatətlərinə baxıldığı bir çox hallarda şəxsin 

                                            
25 BMTQAK, Köçürülməyə dair təlimat, noyabr 2004-cü il nəşri, 4.1-ci bölmə.  
26 Bax: Gender əlamətinə görə təqibə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə 
göstərilən mənbə, 20-ci bənd.  
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təqibə məruz qalacağı ilə bağlı əsaslı qorxusunun məhz Konvensiyada 
göstərilən səbəblə əlaqədar olduğunu müəyyən etmək qərar qəbul edən şəxs 
üçün çətin ola bilər. Təqibi həyata keçirən subyekt ərizəçinin Konvensiyada 
göstərilən beş kateqoriyadan hər hansı birinə aid olduğunu hesab edirsə və ya 
hər hansı biri ilə əlaqəli olduğunu düşünürsə, bu, səbəb-nəticə əlaqəsinin 
mövcud olduğunu müəyyən etmək üçün kifayətdir.27 

30. Konvensiyada göstərilən bir və ya bir neçə səbəblə əlaqədar olaraq qeyri-
dövlət subyektləri tərəfindən təqibə məruz qalma riski mövcud olduqda 
Konvensiyada göstərilən səbəblərlə əlaqədar dövlət tərəfindən müdafiənin təmin 
edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq səbəb-nəticə əlaqəsi müəyyən edilmiş 
sayılır. Yaxud əksinə, qeyri-dövlət subyektləri tərəfindən təqibə məruz qalma 
riski Konvensiyada göstərilən səbəblərlə əlaqədar deyilsə, amma dövlətin 
müdafiəni təmin etmək iqtidarında və ya istəyində olmaması Konvensiyada 
göstərilən səbəblərlə əlaqədardırsa, bu hal səbəb-nəticə əlaqəsinin müəyyən 
edilməsi üçün kifayətdir.  

31. İnsan alveri elə bir kommersiya təşəbbüsüdür ki, onun əsas məqsədi şəxsi 
Konvensiyada göstərilən səbəblərə görə təqib etməkdən daha çox, mənfəət əldə 
etməkdir. Başqa sözlə, qurbanlar hər şeydən əvvəl kommersiya baxımından 
dəyərli olmaları ilə əlaqədar olaraq hədəfə alınırlar. Lakin üstünlük təşkil edən bu 
iqtisadi motiv insan alveri qurbanlarının hədəfə alınmasında və seçilməsində 
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş səbəblərin də olmasını istisna etmir. İnsan 
alverinin çiçəklənməsi çox zaman potensial qurbanların məhz 1951-ci il 
Konvensiyasındakı "qaçqın" anlayışının meyarlarına uyğun gəlmələri 
səbəbindən insan alveri qarşısında köməksiz duruma düşdükləri hallarda baş 
verir. Məsələn, ciddi sosial dəyişikliklər və (və ya) iqtisadi keçid dövrünü yaşamış 
və ya silahlı münaqişəyə cəlb olunmuş və nəticədə qayda-qanunun mühafizəsi 
sistemi çökmüş dövlətlərdə mülki əhali arasında yoxsulluq səviyyəsinin artması, 
məhrumiyyətlər və başqa yerlərə köçmə səciyyəvi hallardır. Belə hallarda 
mütəşəkkil cinayətkar dəstələr hüquq-mühafizə orqanlarının qayda-qanunu 
qorumaq, xüsusən də xüsusi tələbatları olan və ya həssas durumda olan qrupları 
müdafiə etmək iqtidarında və ya istəyində olmamasından yararlanmaq imkanı 
qazanmış olur.  

32. Konkret ölkədə müəyyən irqə və ya etnik qrupa mənsub olan şəxslər insan 
alveri qarşısında xüsusilə köməksiz durumda ola bilərlər və (və ya) mənşə 
ölkəsinin hakimiyyət orqanları tərəfindən onların müdafiəsinin səmərəliliyi daha 
aşağı ola bilər. Qurbanlar etnik mənsubiyyətlərinə, vətəndaşlıqlarına, dini və ya 
siyasi əqidələrinə görə hədəf kimi seçilərkən onların mənsub olduğu konkret 
qrupların istismar və sui-istifadə halları qarşısında daha çox köməksiz durumda 
olması əhəmiyyət kəsb edə bilər. İnsanlar həmçinin müəyyən sosial qrupa 
mənsub olmaları səbəbindən hədəf kimi seçilə bilərlər. Məsələn, bütövlükdə 
cəmiyyətdəki uşaqların və qadınların arasında müəyyən uşaq və qadın qrupları 
olur ki, insan alveri qarşısında xüsusilə köməksiz vəziyyətdə olurlar və onlar 
"qaçqın" termininin anlayışında nəzərdə tutulan "sosial qrup" təşkil edə bilərlər. 
Beləliklə, şəxsin insan alverinə məruz qalması təkcə Konvensiyada göstərilən 
səbəbdən baş vermədikdə belə, Konvensiyada göstərilən bir və ya bir neçə 
səbəb insan alverçisi tərəfindən konkret qurbanın seçilməsində mühüm 
əhəmiyyət daşıyan amil ola bilər.  

                                            
27 Bax: BMTQAK, "1-ci maddənin şərhi", yuxarıda 20-ci mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 25-ci bənd. 
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g) Konvensiyada göstərilən səbəblər  

33. Təqib aktı ilə istər Konvensiyada nəzərdə tutulmuş bir səbəb arasında, 
istərsə də kompleks halda bir neçə səbəb arasında səbəb-nəticə əlaqəsi 
mövcud ola bilər. Qaçqın statusu üçün verilmiş vəsatətin müsbət həlli üçün təqib 
aktı ilə təkcə bir səbəb arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin mövcud olduğunu 
müəyyənləşdirmək kifayət etsə də, çox zaman insan alverinə aid işlərin tam 
təhlili bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayan 
bir sıra səbəblərin mövcudluğunu aşkara çıxara bilər.  

İrq  

34. "Qaçqın" anlayışının məqsədləri üçün "irq" termini "bütün növ etnik qrupları 
əhatə edir", bu, "onları bildirmək üçün hamılıqla istifadə edilən" termindir.28 Silahlı 
münaqişə situasiyalarında bilərəkdən müəyyən irqi və ya etnik qrupların istismar 
edilməsinə və ya qurbana çevrilməsinə yönələn siyasət həyata keçirildiyi hallarda 
təqib aktı bu qrupun nümayəndələrinin insan alverinə məruz qalması formasında 
təzahür edə bilər. Qurbanların bu qaydada hədəfə alınmasına ilk növbədə maliyyə 
mənfəəti əldə etmək məqsədi daşıyan iqtisadi motivlər də əlavə oluna bilər. 
Həmçinin silahlı münaqişənin olmadığı situasiyalarda bir irqi qrupun nümayəndələri, 
əgər dövlət həmin qrupun nümayəndələrini müdafiə etmək iqtidarında və ya 
istəyində deyilsə, müxtəlif məqsədlərlə insan alverinin hədəfinə çevrilə bilərlər. İnsan 
alveri fahişəlikdən qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilirsə, bazarda 
müəyyən irqə (və ya millətə) mənsub olan qadınlara və qızlara olan tələbatın olması 
nəticəsində həmin irqdən (və ya millətdən) olan qadınlar və qızlar xüsusilə hədəfə 
alına bilərlər. İnsan alveri məsələləri üzrə xüsusi məruzəçinin qeyd etdiyi kimi, bu cür 
tələbat "çox zaman əlavə olaraq insanın irqinə, milliyyətinə, kastasına və dərsinin 
rənginə görə mövcud olan sosial fərqlərlə şərtlənir".29  

Din 

35. Eləcə də insanlar müəyyən dini icmaya mənsub olmaları, yəni müəyyən 
hallarda dini inancları və ya əqidələri ilə əlaqədar olaraq həssas vəziyyətdə olan 
qrupun üzvü kimi tanınmaları səbəbindən insan alverçiləri tərəfindən hədəfə 
alına bilərlər, həmin müəyyən hallara dövlət orqanlarının müəyyən dini qrupları 
lazımi müdafiə ilə təmin etmədiyi hallar misal ola bilər. Qazanc əldə etmək motivi 
bu halda da aparıcı amil ola bilər, amma bu, qurbanların seçilməsini şərtləndirən 
amil kimi din amilinin əhəmiyyətini azaltmır. Yaxud əksinə, insan amili müəyyən 
dinə mənsub olan şəxslərin təqib edilməsinin üsulu kimi seçilə bilər.30  

Milliyyət  

36. "Milliyyət" anlayışı "vətəndaşlıq" anlayışından daha genişdir. O eynilə həm 
müəyyən etnik və ya dil qrupuna mənsubluğu bildirə, həm də "irq" termini ilə 
müəyyən dərəcədə üst-üstə düşə bilər.31 İnsan alveri dövlətin daxilində etnik 
münaqişənin mövcud olduğu və müəyyən qrupların daha az müdafiə ilə təmin 
edildiyi şəraitdə müəyyən milli qrupu təqib etmək üçün seçilmiş üsul ola bilər. 
İnsan alverçisinin əsas motivi mənfəət əldə etmək olsa da, hər hansı şəxsin milli 
mənsubiyyəti onu insan alveri qarşısında daha həssas vəziyyətə sala bilər.  

                                            
28 Bax: BMTQAK, Təlimat, 68-ci bənd.  
29 Bax: Xüsusi məruzəçinin məruzəsi, "Qadınların insan hüquqlarının və gender amilinin inteqrasiyası", 
yuxarıda 9-cu mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 48 və 66-cı bəndlər.  
30 Ümumən bu mənbəyə bax: "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 6: Qaçqınların statusu haqqında 
1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) 1967-ci il Protokolu əsasında din amilinə 
əsaslanan qaçqın statusu üçün müraciətlər", HCR/GIP/04/06, 28 aprel 2004-cü il. 
31 BMTQAK, Təlimat, 74-cü bənd. 
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Müəyyən sosial qrupa mənsubluq32  

37. İnsan alverinin qurbanları və potensial qurbanları, əgər müəyyən sosial 
qrupa mənsub olmaları səbəbindən təqibə məruz qaldıqları sübuta yetirilərsə, 
qaçqın statusunun meyarlarına uyğun gələ bilərlər. Təqibin bu səbəbdən baş 
verdiyini müəyyənləşdirərkən müəyyən sosial qrupun nümayəndələrinin bir-birini 
tanımaları və ya qrup olaraq bir-biri ilə əlaqəli olmaları vacib deyil.33 Bununla 
belə, onların təqib riskindən savayı digər ümumi xüsusiyyətə malik olmaları və 
ya cəmiyyət tərəfindən qrup kimi qəbul edilmələri zəruridir. Həmin xüsusiyyət çox 
zaman anadangəlmə və daimi olur, yaxud hər hansı digər səbəblərdən şəxsin 
identikliyi, özünüdərki və ya hüquqlarını həyata keçirməsi üçün fundamental 
əhəmiyyət daşıyır.34 Hər hansı qrupa qarşı təqib aktı həmin qrupun 
mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edə bilər, amma təqibə 
məruz qalma faktının özü qrupu müəyyənləşdirən xüsusiyyət təşkil etmir.35 
Konvensiyada göstərilən digər motivlərə görə təqib olunma hallarında olduğu 
kimi, 1-ci maddənin A(2) bəndində nəzərdə tutulan müəyyən sosial qrupun 
mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün həmin qrupun nümayəndələrinin sayı 
əhəmiyyət daşımır.36 Ərizəçi müəyyən sosial qrupa mənsub olması səbəbindən 
təqibə məruz qalacağı ilə bağlı qorxusunun əsaslı olduğunu sübut etməli olsa 
da, qrupun mövcudluğunu sübuta yetirmək üçün qrupun bütün üzvlərinin təqib 
riski altında olduğunu sübut etməyə borclu deyil.37  

38. Qadınlar anadangəlmə və dəyişməz xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən və çox 
zaman kişilərə nisbətən fərqli rəftara məruz qalan sosial toplumun (yarımqrupun) 
əyani nümunəsi hesab edilə bilər. Bu xüsusiyyətlərinə görə onlar müəyyən sosial 
qrup təşkil edə bilərlər.38 Qadınları insan alverçilərinin hədəfi kimi fərqləndirən 
amillər ümumən onların müəyyən sosial şəraitdə müdafiəsiz durumda olmaları 
ilə əlaqədardır; müvafiq olaraq, bu baxımdan qadınların bu cür sosial toplumu da 
müəyyən sosial qrup təşkil edə bilər. Kişilər və ya uşaqlar, yaxud bu qrupların 
tərkibindəki müəyyən sosial toplumlar (yarımqruplar) da müəyyən sosial qrup 
hesab edilə bilər. Vəziyyətdən asılı olaraq, qadınların və ya uşaqların sosial 
toplumlarına aşağıdakılar misal ola bilər: tənha qadınlar, dul qadınlar, boşanmış 
qadınlar, savadsız qadınlar, valideynlərindən ayrı düşən və ya müşayiətsiz olan 
uşaqlar, valideynlərini itirmiş uşaqlar və ya küçə uşaqları (səfil uşaqlar). 
Müəyyən sosial qrupa mənsub olma faktı insanların təqibə məruz qalması 
qorxusunu, məsələn, insan alverinə və ya insan alveri nəticəsində seksual 
istismara məruz qalma qorxusunu şərtləndirən amillərdən biri ola bilər.  

39. İnsan alverinin keçmiş qurbanları da özlərinin dəyişməz və ümumi 
xüsusiyyətləri əsasında və vaxtı ilə insan alverinə məruz qalmaları faktı əsasında 
sosial qrup təşkil edən şəxslər hesab edilə bilərlər. Həmçinin situasiyadan asılı 
olaraq cəmiyyət insan alverinə məruz qalmış şəxsləri həmin cəmiyyətin daxilində 
mövcud olan qrup kimi qəbul edə bilər. Lakin müəyyən sosial qrup yalnız 
üzvlərinin hazırda məruz qaldığı təqib faktı əsasında və ya ümumən təqibə məruz 

                                            
32 Ümumən bu mənbəyə bax: BMTQAK, "Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər: Qaçqınların statusu 
haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) 1967-ci il Protokolunun 
kontekstində müəyyən sosial qrupa mənsubluq", HCR/GIP/02/02, 7 may 2002-ci il.  
33 Eyni mənbə, 15-ci bənd.  
34 Eyni mənbə, 11-ci bənd. 
35 Eyni mənbə, 14-cü bənd. 
36 Eyni mənbə, 18-ci bənd. 
37 Eyni mənbə, 17-ci bənd.  
38 Eyni mənbə, 12-ci bənd. Həmçinin bax: "Gender əlamətinə görə təqibə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri", 
yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbə, 30-cu bənd.  
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qalma qorxusu əsasında müəyyənləşdirilə bilməz.39 Müvafiq olaraq, qeyd etmək 
lazımdır ki, məhz keçmişdə insan alveri qurbanlarının başına gələnlər bu cür 
situasiyalarda qrupun elementlərini müəyyən edən amil təşkil edir, amma 
gələcəkdə baş verə biləcək təqiblə bağlı qorxu, məsələn, gələcəkdə cəmiyyətdən 
təcrid olunma, cəzalandırılma, qisasa və ya təkrarən insan alverinə məruz qalma 
qorxusu belə amil təşkil etmir. Beləliklə, bu cür situasiyalarda yalnız gələcəkdə baş 
verə biləcək təqiblə bağlı qorxu qrupu müəyyənləşdirən amil deyil.  

Siyasi əqidə  

40. İnsanlar müəyyən siyasi əqidəyə malik olmaları və ya bu cür qəbul edilmələri 
səbəbindən insan alverinə məruz qala bilərlər. Analoji mülahizələr Konvensiyada 
nəzərdə tutulmuş digər səbəblərə də aiddir, yəni insanlar, vəziyyətdən asılı 
olaraq, həqiqi və ya güman edilən siyasi əqidələri səbəbindən insan alverçilərinin 
hədəfi ola bilərlər ki, bu halda onlar köməksiz duruma düşür və onların dövlət 
tərəfindən səmərəli müdafiə ilə təmin edilməsi ehtimalı az olur.  

III. VƏTƏNDAŞSIZLIQ VƏ ИNSAN ALVERИ 

41. Apatridlərin statusu haqqında 1954-cü il Konvensiyası və Vətəndaşsızlıq 
hallarının azaldılması haqqında 1961-ci il Konvensiyası vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin hüquqlarını və iştirakçı dövlətlərin vətəndaşsızlıq halları ilə nəticələnən 
hərəkətlərə yol verməmək öhdəliklərini müəyyən edən və vətəndaşsızlıq 
situasiyalarının həllini nəzərdə tutan hüquqi baza təşkil edir. 1954-cü il 
Konvensiyasının müddəaları "heç bir dövlət tərəfindən öz qanununa görə vətəndaş 
sayılmayan" istənilən şəxsə şamil olunur,40 yəni heç bir dövlətin qanunlarına görə 
vətəndaş kimi tanınmayan bütün şəxslər onun müddəalarından yararlana 
bilərlər. 1961-ci il Konvensiyası ümumən dövlətlərin vətəndaşsızlıq halları ilə 
nəticələnən hərəkətlərə yol verməməsini tələb edir və vətəndaşsızlıqla 
nəticələnə biləcək vətəndaşlıqdan məhrum etmə hallarını birbaşa qadağan 
edir.41 Onun müddəaları vətəndaşsızlıq hallarına səbəb ola biləcək addımları 
qadağan edir, habelə hərəkətsizlik və ya səhlənkarlıq ucbatından baş verə 
biləcək vətəndaşsızlıq hallarına yol verməmək öhdəliyini nəzərdə tutur. Bu 
qadağadan yeganə istisna hal vətəndaşlığın saxta yolla əldə edilməsidir.42  

42. İnsan alverinə məruz qalmış hər hansı şəxsin situasiyasını qiymətləndirərkən 
və həll edərkən vətəndaşsızlığın potensial nəticələrini dərk etmək vacibdir. 
Şəxsin insan alverinə məruz qalması faktı özü-özlüyündə onu vətəndaşsızlığı 
olmayan şəxsə çevirmir. İnsan alverinin qurbanları insan alverçilərinin nəzarəti 
altında düşənə qədər malik olduqları vətəndaşlıqlarını saxlayırlar. Lakin əksər 
hallarda baş verdiyi kimi, insan alverçiləri qurbanları üzərində nəzarəti bərqərar 
etmək və həyata keçirmək məqsədi ilə onların şəxsiyyət sənədlərini müsadirə 
ediblərsə, qurbanlar vətəndaşlıqlarını sübut etmək iqtidarında olmaya bilərlər. 

                                            
39 Bax: Müəyyən sosial qrupa mənsubluğa dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri, yuxarıda 32-ci mətnaltı qeyddə 
göstərilən mənbə, 14-cü bənd.  
40 1954-cü il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə bax.  
41 1961-ci il Konvensiyasının 8-ci maddəsinin 1-ci bəndinə bax.  
42 Vətəndaşsızlıq hallarına aid 1954 və 1961-ci il Konvensiyalarından əlavə, digər beynəlxalq və regional 
sənədlərdə də analoji prinsiplər müəyyən edilib. Misal üçün bu sənədlərə bax: İrqi ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv edilməsi haqqında 1965-ci il Konvensiyası; Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il 
tarixli Beynəlxalq Pakt; Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında 1979-cu il 
Konvensiyası; Vətəndaşlıq haqqında 1997-ci il tarixli Avropa Konvensiyası; İnsan hüquqları haqqında 1969-cu 
il tarixli Amerika Konvensiyası; və Uşaq hüquqları və rifahı haqqında 1990-cı il tarixli Afrika Xartiyası.  
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Sənədlərinin olmaması və vətəndaşlıqlarının müvəqqəti olaraq müəyyənləşdirilə 
bilməməsi yalnız insan alveri qurbanlarına xas olan unikal hal deyil. Mənşə 
ölkəsinin hakimiyyət orqanlarının köməyi ilə bu məsələni asanlıqla həll etmək 
olar və bir çox hallarda məhz belə də olur.43  

43. Hər bir insan vətəninə qayıtmaq hüququna malikdir.44 Dövlətlər xaricdəki 
vətəndaşlarını diplomatik müdafiə ilə təmin etməlidirlər. Buraya həmin 
vətəndaşların, o cümlədən xaricdə olan insan alveri qurbanlarının öz ölkələrinə 
qayıtmalarına yardım etmək də daxildir. Lakin dövlət bu cür yardımı 
göstərməkdən imtina edərsə və şəxsin qayıdışına imkan verən sənədləri ona 
verməzsə, bunun praktiki nəticələrindən biri ondan ibarət ola bilər ki, həmin şəxs 
faktiki olaraq vətəndaşlığı olmayan şəxs duruma düşə bilər.45 Hətta əvvəllər bu 
və ya digər şəxslər vətəndaşı olduqları dövlət tərəfindən vətəndaşlığı olmayan 
şəxs hesab edilməsələr belə, elə situasiya yarana bilər ki, onlar həmin dövlətin 
himayəsindən istifadə etməyə cəhd göstərərkən faktiki olaraq onlarla 
vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi rəftar edilə bilər.46 BMTQAK-ın vətəndaşsızlıq 
halları ilə bağlı mandata sahib olması o deməkdir ki, bu təşkilat belə hallarda 
müvafiq şəxslərə yardım göstərmək üçün tədbirlər görməlidir.47  

44. Həmçinin elə situasiyalar yarana bilər ki, vətəndaşlığı olmayan şəxslər insan 
alveri məqsədi ilə daimi yaşadıqları ölkənin ərazisindən çıxarıla bilərlər. Bu 
şəxslərin sənədlərinin və üstəlik vətəndaşlığının olmaması onların daimi 
yaşadıqları ölkəyə qayışını qeyri-mümkün edə bilər. Təkcə bu hal şəxsin qaçqın 
sayılması üçün yetərli olmasa da, daimi yaşayış yerinin olduğu dövlət tərəfindən 
onun ölkəyə girişinə icazə verilməməsi Konvensiyada göstərilən səbəblərdən hər 
hansı biri ilə əlaqədardırsa və onun ölkəyə qayıda bilməməsi təqib sayıla biləcək 
dərəcədə ciddi ziyana, yaxud insan hüquqlarının ciddi pozuntusuna və ya 
pozuntularına səbəb ola bilərsə, həmin şəxs qaçqın statusu almaq üçün müvafiq 
meyarlara uyğun gələ bilər.  

IV. PROSEDUR MƏSƏLƏLƏRI  

45. İnsan alveri hallarının aşkara çıxdığı və insan alveri qurbanlarının müəyyən-
ləşdirilməsinin mümkün olduğu situasiyaların çoxsaylı olduğunu nəzərə alsaq, milli 
səviyyədə insan alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyasını təmin 
edən mexanizmlərin təşkil edilməsi vacibdir. İnsan alveri qurbanlarının yaşı, cinsi və 
xüsusi tələbatları nəzərə alınmaqla onların mənzillə, hüquqi məsləhətlərlə, 

                                            
43 Belə hallarda konfidensiallıq prinsiplərinə riayət etmək lazımdır. Bu, digər məsələlərlə yanaşı, mənşə ölkəsi 
ilə istənilən təmas zamanı şəxsin sığınacaq üçün müraciət etməsinin və ya insan alverinin qurbanı olmasının 
həmin ölkəyə açıqlanmamasını tələb edir. 
44 İnsan hüquqları haqqında 1948-ci il tarixli Ümumi Bəyannamə, 13-cü maddənin 2-ci bəndi. Həmçinin Mülki 
və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Paktın 12-ci maddəsinin 4-cü bəndinə bax, həmin 
bənddə deyilir: "Heç kim öz ölkəsinə gəlmək hüququndan özbaşınalıqla məhrum edilə bilməz".  
45 Bax: İcra Komitəsinin 90 (LII) saylı rəyi (2001), "s" bəndi; həmin bənddə BMTQAK-ın İcra Komitəsi insan 
alveri qurbanlarının çoxunun şəxsiyyətlərini və vətəndaşlıq statusunu müəyyənləşdirməyin mümkünsüzlüyü 
nəticəsində vətəndaşlığı olmayan şəxsə çevrilmələri ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.  
46 İnsan alveri haqqında Protokolun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulanlardan əlavə, həmçinin Vətəndaşsızlıq 
hallarının azaldılması haqqında 1961-ci il Konvensiyasında dövlətlərin müvafiq öhdəliklərinin nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq, belə hallar mövcuddur.  
47 Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında 1961-ci il Konvensiyası qüvvəyə mindikdən sonra BMT-nin 
Baş Assambleyası BMTQAK-ı vətəndaşlığı olmayan şəxslərin maraqlarını qoruyan BMT orqanı qismində 
müəyyən etdi. 1975-ci ildən bəri Baş Assambleya tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrdə BMTQAK-ın 
vətəndaşsızlıq hallarının qarşısının alınması və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin himayəsi ilə bağlı vəzifələri 
ətraflı şəkildə əks olunub.  



 159 

məlumatlarla, tibbi, psixoloji və maddi yardımla təmin edilməsi, habelə iş, təhsil və 
peşə təlimi imkanlarının yaradılması bu mexanizmlərə daxildir.48 Həmçinin 
vəziyyətdən asılı olaraq insan alveri qurbanlarının ədalətli və səmərəli sığınacaq 
prosedurlarına buraxılması49 və bununla bağlı hüquqi məsləhətlərlə təmin edilməsi 
zəruridir ki, onlar sığınacaq üçün real olaraq müraciət edə bilsinlər. İnsan alverinin 
qurbanları və ya potensial qurbanları tərəfindən sığınacaq üçün verilən vəsatətlərlə 
əlaqədar mürəkkəblikləri nəzərə alsaq, bir qayda olaraq belə vəsatətlərə ümumi 
qaydada mahiyyəti üzrə baxılması tələb olunur.  

46. İnsan alverinin qurbanı olduqlarını iddia edən ərizəçilərin vəsatətlərini qəbul 
edərkən və belə şəxslərlə müsahibə apararkən elə əlverişli şəraitin yaradılması 
tələb olunur ki, onlar deyəcəklərinin konfidensial saxlanılacağına əmin olsunlar. 
Bu baxımdan müsahibənin ərizəçi ilə eyni cinsdən olan şəxs tərəfindən 
aparılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər. Müsahibə aparan əməkdaşlar 
həmçinin nəzərə almalıdırlar ki, insan alverçilərindən qaçıb qurtulmuş qurbanlar 
məruz qaldıqları təqib barədə danışmaqdan çəkinə bilərlər. Bəzi qurbanlar 
psixoloji travmaya məruz qala və xüsusi tibbi və (və ya) psixososial yardıma, 
habelə mütəxəssis məsləhətlərinə ehtiyac duya bilərlər.  

47. Qurbanlara bu cür yardım onların yaşı və cinsi nəzərə alınmaqla 
göstərilməlidir. Bir çox insan alveri halları, xüsusən digər şəxsləri fahişəliyə cəlb 
etməklə istismar etmə və ya digər seksual istismar formaları, yəqin ki, qadınlara 
və uşaqlara müstəsna dərəcədə ciddi təsir göstərmiş olur. Belə şəxsləri 
tamamilə haqlı olaraq gender əlaməti əsasında təqib qurbanı saymaq olar. Bir 
çox hallarda, bəlkə də əksər hallarda onların əsas insan hüquqları pozulmuş 
olur, o cümədən onlar qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara, bəzi hallarda 
isə işgəncələrə məruz qalırlar.  

48. Konkret olaraq, qadınlar başlarına gələnlərdən xəcalət hissi keçirə və ya 
seksual sui-istifadə və zorakılıq hallarının, habelə insan alverçilərindən 
qaçmaları ilə əlaqədar halların doğurduğu psixoloji travmadan əziyyət çəkə 
bilərlər. Belə vəziyyətlərdə insan alverçiləri qarşısında onların qorxusu tamamilə 
real ola bilər. Bundan əlavə, onlar ailələri və (və ya) icmaları tərəfindən təcrid 
olunacaqlarından və (və ya ) qisasa məruz qalacaqlarından ehtiyat edə bilərlər 
ki, bu da onların vəsatətlərinə baxılarkən nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda qeyd 
edilənlərlə əlaqədar olaraq, habelə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi 
prosesində insan alverinin qurbanı olan qadınların vəsatətlərinə lazımi qaydada 
baxılmasını təmin etmək üçün BMTQAK-ın gender əlamətinə görə təqiblə bağlı 
beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplərinin III hissəsində qeyd edilən bir sıra 
tədbirləri nəzərə almaq lazımdır, həmin tədbirlər insan alveri ilə əlaqədar olaraq 
sığınacaq üçün verilmiş vəsatətlərə də eynilə şamil olunur.50  

49. Uşaqlara da himayə baxımından, habelə sığınacaq üçün müraciət etmələrinə 
yardım göstərilməsi baxımından xüsusi diqqət tələb olunur. Bu kontekstdə insan 
alverinin qurbanı olan uşaqların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

                                            
48 İnsan alveri haqqında Protokolun II hissəsindəki 6-cı maddəyə bax. 
49 Bax: "Himayə Proqramı", 2-ci məqsəd, 2-ci vəzifə; BMTİHAK, "İnsan hüquqları və insan alveri 
məsələlərinə dair tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar", yuxarıda 13-cü mətnaltı qeyddə göstərilən 
mənbə, 2.7-ci bənd; və Avropa Şurasının Konvensiyasına əlavə olunmuş "İzahedici məruzə", 377-ci bənd. 
50 Bax: Gender əlamətinə görə təqibə dair BMTQAK-ın rəhbər prinsipləri, yuxarıda 4-cü mətnaltı qeyddə 
göstərilən mənbəyə bax. Əlavə məlumatları bu mənbədə tapmaq olar: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST), 
London Gigiyena və Tropik Təbabət Məktəbi və Avropa Komissiyasının "Daphne" proqramı, İnsan alverinin 
qurbanı olmuş qadınlarla müsahibə zamanı etika və təhlükəsizlik məsələləri barədə ÜST-nin tövsiyələri, sayt: 
http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf.  
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tezləşdirilmiş prosedurlar təsis edilməli, habelə insan alverinin qurbanı olan 
uşaqların müdafiə və dəstəklə təmin edilməsi üçün xüsusi proqramlar hazırlanmalı, 
o cümlədən onlara qəyyum təyin edilməli, yaşlarına uyğun məsləhətlər verilməli, 
qohumları axtarılmalı və bu zaman konfidensiallığın qorunmasının və uşaqlar üçün 
əlverişli mühitin yaradılmasının zəruriliyi nəzərə alınmalıdır. İnsan alverinin qurbanı 
olan uşaqların vəsatətlərinə lazımi qaydada baxılması barədə əlavə məlumatları bu 
mənbələrdən tapmaq olar: BMT-nin Uşaq Fondu (YUNİSEF), "İnsan alverinin 
qurbanı olan uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə dair rəhbər prinsiplər";51 BMT-nin 
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı, "İnsan hüquqları və insan alveri məsələlərinə 
dair tövsiyə olunan prinsiplər və rəhbər müddəalar";52 və Uşaq Hüquqları 
Komitəsinin 6 saylı ümumi şərhi.53  

50. Əlavə olaraq, sığınacaq üçün verilmiş vəsatətin mahiyyəti üzrə qiymətləndiril-
məsi proseduru ilə insan alverçilərinin işi üzrə məhkəmə araşdırmasında qurbanın 
onların əleyhinə könüllü ifadə verməsi prosedurunun birbaşa və ya dolayısı ilə bir-biri 
ilə əlaqələndirilməməsinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İnsan alverçilərinin 
müəyyənləşdirilməsinə və barələrində cinayət təqibinin aparılmasına kömək etmək 
üçün ifadə verilməsi kontekstində şahidlərin müdafiəsi ilə bağlı konkret məsələlər 
meydana çıxa bilər ki, bunlar da şahidlərin müdafiəsinə yönələn xüsusi proqramlar 
çərçivəsində həll edilməlidir. Şəxsin belə ifadə verməyə razılıq verməsi hökmən 
onun qaçqına çevrilməsi demək deyil, amma bundan irəli gələn və şəxsdə qorxu 
yaradan nəticələr mənşə ölkəsinə qayıdacağı təqdirdə təqib səviyyəsinə çatarsa və 
həmin təqib Konvensiyada göstərilən səbəblərdən hər hansı biri ilə əlaqədar olarsa, 
belə hallar istisna təşkil edir. Yaxud əksinə, insan alverinin qurbanı olan şəxsin ifadə 
verməkdən imtina etməsi onun sığınacaq üçün verdiyi vəsatətin həllinə münasibətdə 
mənfi nəticəyə səbəb olmamalıdır.  

 

                                            
51 Yuxarıda 19-cu mətnaltı qeydə bax.  
52 Yuxarıda 13-cü mətnaltı qeyddə göstərilən mənbəyə bax. Həmin mənbənin 8-ci bəndində insan alverinin 
qurbanı olan uşaqlara himayə və dəstək göstərilməsinə yönələn tədbirlərdən bəhs olunur.  
53 Yuxarıda 18-ci mətnaltı qeydə, xüsusən 64-78-ci bəndlərə bax. 
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BEYNƏLXALQ HİMAYƏYƏ DAİR RƏHBƏR PRİNSİPLƏR № 8 

Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 
A(2) və F bəndləri və (və ya) onun 1967-ci il Protokolu əsasında uşaqların 
sığınacaq üçün müraciətləri  

BMTQAK Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
1950-ci il tarixli Nizamnaməsində, habelə Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci 
il Konvensiyasının 35-ci maddəsində və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunun II 
maddəsində yer alan mandatına uyğun olaraq bu Rəhbər prinsipləri dərc edir. 
Bu Rəhbər prinsiplər "1951-ci il Konvensiyası və 1967-ci il Protokolu əsasında 
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair 
BMTQAK-ın təlimatı"nı (təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 1992-ci il) tamamlayır.  

Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədi hökumət orqanlarına, hüquqşünaslara, qərarları 
qəbul edən əməkdaşlara və məhkəmə orqanlarının nümayəndələrinə, eləcə də 
yerlərdə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsini həyata keçirən BMTQAK-ın 
əməkdaşları üçün hüquqi prinsipləri izah etməkdir.  
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I. GИRИŞ  

1. Bu Rəhbər prinsiplər uşaqların maraqları nəzərə alınmaqla qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsinə dair substantiv və prosessual tövsiyələri özündə əks 
etdirir. Burada sığınacaq prosedurlarında uşaqların xüsusi hüquqları və himayə 
tələbatları vurğulanır. 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndində 
və onun 1967-ci il Protokolunda (bundan sonra "1951-ci il Konvensiyası" və 
"1967-ci il Protokolu" adlandırılacaq) yer alan "qaçqın" anlayışı yaşlarından asılı 
olmayaraq bütün şəxslərə şamil olunsa da, ənənəvi olaraq bu anlayış altında 
yetkinlik yaşına çatmış şəxslər başa düşülür. Bu o deməkdir ki, uşaqların qaçqın 
statusu almaq üçün müraciətlərinin çoxuna düzgün baxılmır və ya ümumiyyətlə 
əhəmiyyət verilmir.1  

2. Qaçqın statusu almaq üçün fərdi qaydada müraciət etmiş sığınacaq axtaran 
uşaqların üzləşdikləri xüsusi hallar bir qayda olaraq yetərincə başa düşülmür. 
Çox zaman uşaqlara öz hüquqları və maraqları olan ayrıca fərd kimi deyil, 
ailənin tərkib hissəsi kimi baxılır. Bu, qismən uşaqların dünyadakı bir çox 
cəmiyyətlərdə qəbul edilmiş asılı rolu, mövqeyi və statusu ilə izah olunur. Ailələri 
tərəfindən müşayiət olunan uşaqlarla müqayisədə böyüklər tərəfindən müşayiət 
olunmayan uşaqların ərizələrinə fərdi qaydada baxılması ehtimalı daha yüksək 
olur. Hətta bu halda da yaşları, yetkinlik və inkişaf səviyyələri, böyüklərdən asılı 
olmaları ucbatından onların təqiblə bağlı yaşantıları heç də həmişə nəzərə 
alınmır. Uşaqlar bəzən qaçqın statusu almaq üçün ərizələrini böyüklər kimi tərtib 
edə bilmirlər və buna görə də xüsusi yardıma ehtiyacları ola bilər.  

3. Bütün dünyada uşaqların məruz qaldığı zorakılıq, sui-istifadə və ayrı-seçkilik 
barəsində məlumatlılıq səviyyəsi artır2 və bu məsələ insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq və regional standartlarda öz əksini tapır. Bu hallar qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi prosesinə hələ tam daxil edilməsə də, sığınacaq 
məsələlərinə baxan bir çox milli hakimiyyət orqanları uşaqların qaçqın statusu 
üçün öz adlarından ərizə vermək hüququnu getdikcə daha çox qəbul edirlər. "Risk 
altında olan uşaqlara dair rəy"ində (2007) BMTQAK-ın İcra Komitəsi beynəlxalq 
hüquqa uyğun olaraq uşaqların "aktiv hüquq subyektləri" kimi qəbul edilməsinin 
zəruriliyini vurğulayıb. İcra Komitəsi həmçinin qəbul edib ki, uşaqlar xüsusi olaraq 
onlara xas olan təqib formalarına və təzahürlərinə məruz qala bilərlər.3  

4. Əlbəttə, 1951-ci il Konvensiyasının uşaqların maraqları nəzərə alınmaqla şərh 
olunması o demək deyil ki, sığınacaq üçün müraciət edən uşaq avtomatik olaraq 

                                            
1 BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqların işlərinə baxılması ilə 
əlaqədar siyasət və prosedurlara dair rəhbər prinsiplər, Cenevrə, 1997-ci il (bundan sonra "Sığınacaq axtaran, 
böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqlarla əlaqədar rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.html, konkret olaraq 8-ci hissəyə bax.  
2 İcra Komitəsi, "Risk altında olan uşaqlara dair rəy", 5 oktyabr 2007-ci il, № 107 (LVIII) - 2007, (bundan 
sonra "İcra Komitəsinin 107 saylı rəyi" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html, 
b(x) və g(viii) bəndləri.  
3 Misal üçün bax: BMT-nin Baş Assambleyası, Uşaq hüquqları: Baş katibin qeydləri, A/61/299, 29 avqust 
2006-cı il (bundan sonra "BMT-nin uşaqlara qarşı zorakılıqla əlaqədar araşdırması" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/453780fe0.html; Qadınların statusu üzrə BMT Komissiyası, Qızlara qarşı 
ayrı-seçkiliyin və zorakılığın bütün formalarının ləğv edilməsi, E/CN.6/2007/2, 12 dekabr 2006-cı il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46c5b30c0.html; BMT-nin Baş Assambleyası, Silahlı münaqişənin 
uşaqlara təsiri: Baş katibin qeydləri ("Maşelin araşdırması"), A/51/306, 26 avqust 1996-cı il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2d30.html; və Maşelin araşdırmasının 10 illik yubileyinə həsr 
olunmuş strateji icmal, BMT-nin Baş Assambleyası, Baş katibin uşaqlar və silahlı münaqişə məsələsi üzrə 
xüsusi nümayəndəsinin məruzəsi, A/62/228, 13 avqust 2007-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47316f602.html. 
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qaçqın statusu almaq hüququna malik olur. Ərizəçi uşaq sübut etməlidir ki, irqinə, 
dini, milli mənsubiyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsub olmasına və ya siyasi 
əqidəsinə görə təqib olunmaq qorxusu əsaslıdır. Cinsi mənsubiyyət amili kimi yaş 
amili də bütövlükdə qaçqın anlayışı üçün əhəmiyyətli meyarlar sırasına daxildir.4 
BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin qeyd etdiyi kimi, "qaçqın" termininin şərhində:  

... yaş və cinsi mənsubiyyət amillərinə diqqət yetirilməli, habelə uşaqların 
məruz qaldığı təqibin xüsusi motivləri, forma və təzahürləri nəzərə 
alınmalıdır. Qohumlar tərəfindən təqib; fahişəlik məqsədləri üçün həyata 
keçirilən uşaq alveri; seksual istismar və ya qadınların cinsi orqanlarına 
zədə yetirilməsi uşaqların təqib olunmasının forma və təzahürlərindən 
bəziləridir və belə hərəkətlər 1951-ci il Konvensiyasında göstərilən 
əsaslardan hər hansı biri ilə əlaqədar olarsa, qaçqın statusunun verilməsi 
üçün əsas təşkil edə bilər. Buna görə də qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üzrə milli prosedurlar çərçivəsində dövlətlər uşaqlara 
qarşı təqibin bu cür forma və təzahürlərinə, habelə cinsi mənsubiyyətə 
əsaslanan zorakılığa xüsusi diqqət yetirməlidirlər.5  

Qaçqın statusunun verilməsi meyarlarının lazımi qaydada tətbiqini təmin etmək 
üçün yaş amili ilə yanaşı həm də uşaqların hüquqları, uşağın inkişaf səviyyəsi, 
mənşə ölkəsində baş verənlərin uşaq tərəfindən dərk olunması və yaddaşında 
qalması, onun əlverişsiz vəziyyətdə olması kimi amillər nəzərə alınmalıdır.6  

5. Qaçqın termininin tətbiqində uşaqların maraqlarının nəzərə alınması həm də 
Uşaq hüquqları haqqında 1989-cu il Konvensiyasına (bundan sonra "UHK" 
adlandırılacaq) uyğun olardı.7 Uşaq Hüquqları Komitəsi UHK-nın aşağıdakı dörd 
maddəsini bu Konvensiyanın tətbiqinin ümumi prinsiplərini özündə əks etdirən 
maddələr kimi müəyyən edib:8 dövlətlərin yurisdiksiyaları daxilində olan hər bir 
uşaq üçün Konvensiyada nəzərdə tutulan bütün hüquqlara hörmət etmək və 
onları təmin etmək öhdəliyini nəzərdə tutan 2-ci maddə;9 uşaqlar barəsində 
bütün tədbirlərdə əsas diqqətin uşaq mənafelərinin daha yaxşı təmin edilməsinə 
yönəldilməsini nəzərdə tutan 3-cü maddənin 1-ci bəndi;10 hər bir uşağın 

                                            
4 BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər №1: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) onun 1967-ci il Protokolu kontekstində cinsi mənsubiyyətlə 
əlaqədar təqib, 7 may 2002-ci il (bundan sonra "BMRQAK, Cinsi mənsubiyyətlə əlaqədar təqibə dair rəhbər 
prinsiplər" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html, 2, 4-cü bəndlər.  
5 BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi, 6 (2005) saylı ümumi şərh: Mənşə ölkəsi xaricində böyüklər tərəfindən 
müşayiət olunmayan və valideynlərindən ayrı düşən uşaqlarla rəftar, CRC/GC/2005/6, sentyabr 2005-ci il 
(bundan sonra "UHK, 6 saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html, 73-cü bənd.  
6 BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqlara dair rəhbər prinsiplər, 
yuxarıda qeyd edilən mənbə, səh. 10.  
7 Az qala bütün ölkələr tərəfindən ratifikasiya olunmuş UHK insan hüquqlarına dair müqavilələr arasında ən 
çox ratifikasiya olunmuş müqavilədir, bu sayta bax: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html. 
Orada yer alan hüquqlar dövlətin yurisdiksiyasında olan bütün uşaqlara şamil olunur. UHK-nın müddəalarının 
ətraflı təhlili üçün bax: YUNİSEF, Uşaq hüquqları haqında Konvensiyanın tətbiqinə dair təlimat, tam 
yenilənmiş üçüncü nəşri, sentyabr 2007-ci il (bundan sonra "YUNİSEF, Konvensiyanın tətbiqinə dair təlimat" 
adlandırılacaq). Onu bu saytda sifariş etmək olar: http://www.unicef.org/publications/index_43110.html.  
8 UHK, 5 (2003) saylı ümumi şərh: Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın tətbiqi üzrə ümumi tədbirlər, 4 və 
42-ci maddələr, 44-cü maddənin 6-cı bəndi), CRC/GC/2003/5, 3 oktyabr 2003-cü il (bundan sonra "UHK, 5 
(2003) saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834f11.html, 12-ci bənd.  
9 UHK, 6 saylı ümumi şərh, 18-ci bənd.  
10 Yenə orada, 19-22-ci bəndlər. Həmçinin bax: İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, b(5) bəndi; eləcə də uşağın "üstün 
maraqlarını" necə qiymətləndirilməsi və bu barədə qərar çıxarılması ilə bağlı bu mənbəyə bax: BMTQAK, 
Uşağın üstün maraqlarının müəyyənləşdirilməsinə dair rəhbər prinsiplər, Cenevrə, may 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html.  
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yaşamaq üçün ayrılmaz hüququnun olduğunu və iştirakçı dövlətlərin uşağın sağ 
qalmasını və sağlam inkişaf etməsini maksimum mümkün olan dərəcədə təmin 
etmək öhdəliyini nəzərdə tutan 6-cı maddə;11 və uşağın "özünə aid bütün 
məsələlər" barəsində baxışlarımı sərbəst ifadə etmək hüququnu və həmin 
baxışlara lazımi diqqət yetirilməsini nəzərdə tutan 12-ci maddə.12 Bu prinsiplər 
uşaqların qaçqın statusu üçün müraciətlərinin həll olunmasının istər maddi-
hüquqi, istərsə də prosessual aspektlərini təşkil edir.  

II. TERMИNOLOJИ MƏSƏLƏLƏR 

6. Bu Rəhbər prinsiplər qaçqın statusu üçün fərdi qaydada müraciət edən bütün 
sığınacaq axtaran uşaqlara, istər böyüklər tərəfindən müşayiət olunanlara və 
olunmayanlara, istərsə də valideynlərindən ayrı düşənlərə şamil olunur. Hər bir 
uşaq böyüklər tərəfindən müşayiət olunub-olunmamasından asılı olmayaraq 
qaçqın statusu üçün müstəqil surətdə müraciət etmək hüququna malikdir. 
"Valideynlərindən ayrı düşmüş uşaqlar" hər iki valideynlərindən, yaxud qanuni 
qəyyumlarından və ya öz təşəbbüsü ilə ona qəyyumluq edənlərdən ayrı düşən 
uşaqlardır, amma onlar digər qohumlarından ayrı düşməyə də bilərlər. Əksinə, 
"böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqlar" isə həm valideynlərindən, 
həm də digər qohumlarından ayrı düşən və qanun əsasında və ya öz təşəbbüsü 
ilə onu himayəsinə götürə biləcək hər hansı yetkinlik yaşına çatmış şəxsin 
himayəsi altında olmayan uşaqlardır.13  

7. Bu Rəhbər prinsiplərin məqsədləri üçün "uşaqlar" termini yaşı 18-dən aşağı 
olan bütün şəxsləri bildirir.14 Sığınacaq üçün müraciət etmiş əsas ərizəçi olan 
yaşı 18-ə çatmayan istənilən şəxs uşaq maraqlarını nəzərə alan prosessual 
təminatların ona şamil olunması hüququna malikdir. Sığınacaq verilməsi 
proseduru çərçivəsində uşaqları böyüklərlə eyniləşdirmək üçün uşaq hesab 
edilmə yaşının yuxarı həddini azaltmaq və ya yaşın müəyyənləşdirilməsinə 
məhdudlaşdırıcı yanaşmalar tətbiq etmək onların insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulmuş hüquqlarının pozulması ilə 
nəticələnə bilər. Şəxsin erkən gənclik yaşlarında və əlverişsiz vəziyyətdə olması 
onu təqiblərə qarşı xüsusilə müdafiəsiz duruma sala bilər. Buna görə də 

                                            
11 UHK, 6 saylı ümumi şərh, 23-24-cü bəndlər.  
12 Yenə orada, 25-ci bənd. Həmçinin bax: UHK, 12 (2009) saylı ümumi şərh: Uşağın dinlənilmək hüququ, 
CRC/C/GC/12, 20 iyul 2009-cu il (bundan sonra "UHK, 12 saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae562c52.html.  
13 UHK, 6 saylı ümumi şərh, 7-8-ci bəndlər. Həmçinin bax: BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən 
müşayiət olunmayan uşaqlara dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə, səh. 5, 3.1-3.2-ci bəndlər. 
Həmçinin bax: YUNİSEF və digər qurumlar, Böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan və valideynlərindən 
ayrı düşmüş uşaqlar barəsində qurumlararası rəhbər prinsiplər, Cenevrə, 2004-cü il (bundan sonra 
"Qurumlararası rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4113abc14.html, səh. 
13.  
14 UHK-nın 1-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, "hər bir insan 18 yaşına çatanadək uşaq sayılır, bir şərtlə ki, 
həmin uşaq barəsində tətbiq edilən qanuna görə o, yetkinlik yaşına daha əvvəl çatmış olmasın". Bundan əlavə, 
"Yaşı 18-dən aşağı olan üçüncü ölkə vətəndaşlarının və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qaçqın kimi, yaxud 
digər formada beynəlxalq himayəyə ehtiyacı olan şəxs kimi müəyyənləşdirilməsinə və onlara bu statusun 
verilməsinə dair minimal standartlar və təqdim edilən himayənin məzmunu" haqqında Avropa İttifaqı 
Şurasının 29 aprel 2004-cü il tarixli 2004/83/EC saylı direktivində (19 may 2004-cü il, 2004/83/EC, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html) nəzərdə tutulur ki, "“böyüklər tərəfindən müşayiət 
olunmayan yetkinlik yaşına çatmayanlar” termini yaşı 18-dən aşağı olan, qanunla və ya öz istəkləri əsasında 
onlara görə məsuliyyət daşıyan yetkinlik yaşına çatmış şəxslər tərəfindən müşayiət olunmadan üzv dövlətlərin 
ərazisinə gələn üçüncü ölkə vətəndaşlarını və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsləri bildirir və onlar faktiki olaraq 
həmin şəxslərin himayəsi altına alınmayana qədər onların bu statusu qüvvədə olur və üzv dövlətlərin ərazisinə 
daxil olduqdan sonra müşayiətsiz buraxılmış yetkinlik yaşına çatmayanlar da buraya aiddir", maddə 2 (i). 
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müstəsna hallarda hətta ərizəçinin yaşı 18 və ya bir az artıq olsa belə, bu 
Rəhbər prinsiplər ona şamil oluna bilər. Məsələn, təqib nəticəsində ərizəçinin 
inkişafında ləngimə baş verərsə və onun psixoloji yetkinlik səviyyəsi uşaqlarınkı 
ilə müqayisə oluna bilərsə, belə yanaşma tətbiq edilə bilər.15  

8. Hətta uşaq yeniyetmə yaşlarında olsa belə, sığınacaq üçün müraciət edən əsas 
ərizəçi sayıla bilər.16 Valideyn, qəyyum və ya uşağın maraqlarını təmsil edən digər 
şəxs uşağın ərizəsində uşağın müraciətinin bütün müvafiq aspektlərinin əks 
olunmasını təmin etmək üçün daha aktiv rola malik olmalıdırlar.17 Lakin eyni 
zamanda nəzərə alınmalıdır ki, uşaq ona aid bütün məsələlər barədə fikirlərini 
ifadə etmək, o cümlədən istənilən məhkəmə icraatında və ya inzibati icraatda 
dinlənilmək hüququna malikdir.18 Valideynləri, yaxud qanunla və ya öz təşəb-
büsləri ilə uşağa himayədarlıq edən qohumları və ya icmasının nümayəndələri 
tərəfindən müşayiət olunan ərizəçi uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsində 
onlardan müvafiq tövsiyə və məsləhətlər almaq hüququna malikdir və tövsiyə və 
məsləhətlər onun formalaşmış qabiliyyətlərinin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.19 
Uşaq sığınacaq axtaran əsas ərizəçidirsə, onun yaşı, habelə dolayısı ilə yetkinlik 
və psixoloji inkişaf səviyyəsi və müəyyən baxışları və ya rəyləri ifadə etmək 
bacarığı qərarın qəbulunda mühüm amil təşkil edir.  

9. Valideynlər və ya qəyyum uşağa qarşı təqib qorxusu səbəbindən sığınacaq 
axtarırlarsa, belə hallarda adətən uşaq, hətta valideynləri tərəfindən müşayiət 
olunsa belə, əsas ərizəçi sayılır. Valideynləri qaçqın qismində tanındıqda uşaq 
da qaçqın statusu əldə etdiyi kimi, bu cür hallarda da uşağın qaçqın statusu əldə 
etməsi əsasında valideynlərinə müvafiq düzəlişlərlə qaçqın statusu verilə bilər.20 
Həm valideynin (valideynlərin), həm də uşağın qaçqın statusu üçün müraciət 
etməkdən ötrü öz ayrıca səbəbləri varsa, hər bir müraciətin ayrıca 
qiymətləndirilməsi daha yaxşı olar. Aşağıda IV hissədə sadalanan prosedur və 
sübutetmə tədbirlərinin bir çoxunun tətbiqi öz ailə üzvləri arasında əsas ərizəçi 
sayıla biləcək uşaqları müəyyən etmək imkanlarını artıra bilər. Digər tərəfdən, 
uşağın yaşantıları ayrıca deyil, ərizədə göstərilmiş valideynin yaşantılarının 
tərkib hissəsi qismində nəzərdən keçirilərsə, sığınacaq müraciətini uşağın 
mövqeyi baxımından da nəzərdən keçirmək lazımdır.21  

                                            
15 Birləşmiş Krallığın immiqrasiya məsələləri üzrə apellyasiya məhkəməsi (indiki "Sığınacaq və immiqrasiya 
məsələləri üzrə məhkəmə") bildirib ki, "bu məsələdə hər hansı qeyri-mütəhərrik yanaşmanı qəbul etmək, bizim 
rəyimizə görə, belə bir faktı qəbul etməmək deməkdir ki, hətta bu gün də dünyanın bir çox yerlərində dəqiq 
yaşı və doğum tarixini müəyyənləşdirmək mümkün olmur. İndiki halda daha humanist yönümdə səhvə yol 
vermək daha yaxşı olar"; "Sarcoy Yakitay Birləşmiş Krallığın daxili işlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi, 
apellyasiya şikayəti № 12658 (dərc olunmayıb), U.K. IAT, 15 noyabr 1995-ci il. Həmçinin bax: Qərar № VA0-
02635, VA0-02635, Kanada, İmmiqrasiya və qaçqınların məsələləri üzrə şura (bundan sonra "İQŞ" 
adlandırılacaq), 22 mart 2001-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18dec82.html. 
16 Misal üçün bax: "Çen Şi Hay immiqrasiya və beynəlxalq məsələlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi, [2000] HCA 19, 
Avstraliya, Yüksək Məhkəmə, 13 aprel 2000-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6df4.html. 3 yaş 
yarımlıq oğlan uşağı ilə əlaqədar olan bu işdə müəyyən edildi ki, "Avstraliya qanunvericiliyinə əsasən, uşaq həmin 
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş ayrıca hüquqlara malikdir. Valideynlərinin identikliyi və qanuni hüquqları heç də 
bütün hallarda ona şamil olunmur", 78-ci bənd.  
17 Həmçinin bax: BMTQAK, Qaçqın uşaqlar: himayə və qayğıya dair rəhbər prinsiplər, Cenevrə, 1994-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.html, səh. 97-103.  
18 UHK, maddə 12(2); UHK, 12 saylı ümumi şərh, 32, 67, 123-cü bəndlər.  
20192020 UHK, maddə 5.  
20 UHK, maddə 5.  
21 Misal üçün bax: "Livan vətəndaşı EM (şikayətçi) Daxili İşlər Nazirliyinə (cavabdeh) qarşı" məhkəmə işi, 
Birləşmiş Krallıq, Lordlar Palatası, 22 oktyabr 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/490058699.html; Qaçqınların apellyasiya şikayətləri № 76350 və 76251, 
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III. MƏSƏLƏNИN MAHИYYƏT ÜZRƏ TƏHLИLИ  

a) Əsaslı təqib qorxusu  

10. 1951-ci il Konvensiyasında "təqib" termininə birbaşa anlayış verilməsə də, 
onu insan hüquqlarının ciddi pozuntusu, o cümlədən həyat və ya azadlığa qarşı 
təhlükə yaradılması kimi, habelə ərizəçinin yaşına, baxışlarına, hisslərinə və 
psixoloji rifahına münasibətdə digər ciddi pozuntu növləri və ya dözülməz 
vəziyyətlər kimi şərh etmək olar.22 Müəyyən hallarda ayrı-seçkilik təqibə bərabər 
hesab oluna bilər, məsələn, ərizəçinin ehtiyatlandığı və ya məruz qaldığı rəftarın 
açıq-aşkar müvafiq uşağa ziyan yetirən nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi hallar 
buna misal ola bilər.23 Uşağın maraqlarının üstün tutulması prinsipi mümkün 
ziyanın uşağın mənafeyi nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilməsini tələb edir. Bu 
məsələ ziyanın uşağın hüquqlarına və ya maraqlarına göstərdiyi və ya göstərə 
biləcəyi təsirin təhlilini özündə ehtiva edir. Böyüklərə münasibətdə hüquqa zidd 
rəftar təqib səviyyəsinə çatmayan rəftar hesab edilsə belə, uşağa münasibətdə 
təqib sayıla bilər.24  

11. Ərizəçi uşağın təqib qorxusunun əsaslı olub-olmadığının müəyyənləşdirilmə-
sində həm obyektiv, həm də subyektiv amillər əhəmiyyət daşıyır.25 Dəqiq 
qiymətləndirmə uşağın düşdüyü situasiya barəsində, o cümlədən uşaqların 
müdafiəsini həyata keçirən xidmətlərin mövcudluğu haqqında məlumatlara malik 
olmağı və həmin situasiyanı yenilənən məlumatlar əsasında təhlil etməyi tələb 
edir. Pozuntu törədənlərin uşağın onların əleyhinə olan baxışlarını ciddi qəbul 
etməyəcəklərini və ya özlərinə qarşı real təhlükə hesab etməyəcəklərini güman 
edərək sığınacaq ərizəsini rədd etmək yanlış addım olardı. Bəzən uşaq məhz 
ondan gözlənilən məqamda qorxusunu ifadə etmək iqtidarında olmur, yaxud da 
əksinə, qorxusunu şişirdir. Belə hallarda qərar çıxaranlar uşağın üzləşə biləcəyi 
riski onun duyduğu qorxudan asılı olmayaraq obyektiv surətdə qiymətləndir-
məlidirlər.26 Bu, uşağın mənşə ölkəsi barəsində məlumatlar da daxil olmaqla geniş 

                                                                                                        
Yeni Zelandiya, Qaçqın statusu ilə bağlı apellyasiya şikayətlərinə baxan orqan (bundan sonra "RSAA" 
adlandırılacaq), 1 dekabr 2008-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/494f64952.html.  
22 Bax: BMTQAK, "1951-ci il Konvensiyası və onun 1967-ci il Protokolu əsasında qaçqın statusunun 
müəyyənləşdirilməsi üçün prosedurlara və meyarlara dair təlimat, 1979-cu il, təkrar nəşr, Cenevrə, yanvar 
1992-ci il (bundan sonra "BMTQAK-ın təlimatı" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html, 51-52-ci bəndlər; BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair 
rəhbər prinsiplər № 8: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) 
bəndinin və (və ya) onun 1967-ci il Protokolunun insan alveri qurbanlarına və insan alverinə məruz qalma 
riski altında olan şəxslərə tətbiqi, 7 aprel 2006-cı il (bundan sonra "BMTQAK, İnsan alverinin qurbanlarına 
dair rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html, 14-cü bənd.  
23 BMTQAK, Təlimat, 54-55-ci bəndlər.  
24 Misal üçün bax: Birləşmiş Ştatların vətəndaşlıq və immiqrasiya məsələləri bürosu, Uşaqların sığınacaq üçün 
müraciətlərinə dair rəhbər prinsiplər, 10 dekabr 1998-ci il (bundan sonra "ABŞ, Uşaqların sığınacaq üçün 
müraciətlərinə dair rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8ec0574.html – 
bu sənəddə qeyd edilib ki, "uşağın ehtiyat etdiyi və ya məruz qaldığı ziyan böyüyün məruz qaldığı ziyanla 
müqayisədə az ola, amma bununla belə, təqib hesab edilə bilər". Həmçinin Çen Şi Hayın yuxarıda qeyd edilən 
işi üzrə qərara bax: həmin işdə Məhkəmə müəyyən etdi ki, "hamıya şamil olunan qanunların və proqramların 
valideynlərə münasibətdə məcburi tətbiqi qəbuledilən sayılsa belə, uşaqlara münasibətdə onların tətbiqi təqib 
hesab oluna bilər", 79-cu bənd.  
25 BMTQAK, Təlimat, 40-43-cü bəndlər.  
26 Bax: BMTQAK, Təlimat, 217-219-cu bəndlər. Həmçinin bax: "Yusuf Kanadaya (Məşğulluq və immiqrasiya 
məsələləri üzrə nazirə) qarşı" məhkəmə işi, [1992] 1 F.C. 629; F.C.J. 1049, Kanada, Federal Məhkəmə, 24 
oktyabr 1991-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/403e24e84.html. Bu işdə Məhkəmə bu nəticəyə gəldi: 
"Mən belə düşünmək istəmirəm ki, qaçqın statusu üçün ərizəni yalnız bu əsasa görə rədd etmək olar ki, ərizəçi 
yeniyetmə uşaq və ya ruhi çatışmazlıqdan əziyyət çəkən şəxs olduğu üçün obyektiv cəhətdən açıq-aydın 
mövcud olan səbəblərə görə qorxu hissi keçirə bilməz", 5-ci bənd.  
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çeşidli mənbələrdən əldə edilən sübutların nəzərdən keçirilməsini tələb edir. 
Uşağın valideyninin və ya qəyyumunun uşağın təqibə məruz qalacağı ilə bağlı 
qorxusu əsaslıdırsa, güman etmək olar ki, hətta uşaq qorxu hissini ifadə etməsə 
belə, özü də bu cür qorxu keçirir.27  

12. Uşağın yaşı ilə yanaşı, həm də digər iqtisadi və sosial xarakteristikaları, 
məsələn, ailə mənşəyi, sinfi mənsubiyyəti, sağlamlıq durumu, təhsil səviyyəsi və 
gəlirləri ziyan riskini artıra, uşağın məruz qaldığı təqibin növünə təsir göstərə və 
uşağın üzləşdiyi ziyanın nəticələrini ağırlaşdıra bilər. Məsələn, evsiz, atılmış və 
ya digər formada valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların seksual 
zorakılığa və istismara məruz qalması riski, yaxud da silahlı qüvvələr (qruplar) və 
ya cinayətkar dəstə tərəfindən onların sırasına cəlb olunması və onlar tərəfindən 
istifadə edilməsi riski yüksək ola bilər. Xüsusən küçə uşaqlarını bir yerə toplaya 
və alçaldıcı şəraitdə saxlaya və ya digər zorakılıq formalarına məruz qoya, o 
cümlədən "sosial təmizləmə"28 məqsədləri üçün öldürə bilərlər. Əlil uşaqlar 
ixtisaslı və ya adi tibbi yardım almaq imkanından məhrum edilə, yaxud ailələ-
rindən və ya icmalarından kənarlaşdırıla bilərlər. Qeyri-ənənəvi ailə situasiyasına 
düşən, məsələn, nikahdankənar doğulan, məcburi ailə dəyərləri pozulmaqla 
dünyaya gətirilən,29 yaxud zorlama nəticəsində doğulan uşaqlar zorakılıqla və ya 
ciddi ayrı-seçkiliklə üzləşə bilərlər. Hamilə qızlar ailələri tərəfindən rədd edilə və 
təhdidlərə, zorakılığa məruz qala, fahişəliyə məcbur edilə və ya digər alçaldıcı 
işlərdə istifadə edilə bilərlər.30  

Uşaq hüquqları 

13. Uşağın maraqları baxımından "təqib" termininin müasir anlayışı uşaq hüquq-
larının pozuntuları da daxil olmaqla insan hüquqlarının pozuntularının bir çox 
növlərini əhatə edir. Uşağa qarşı yönələn hər hansı hərəkətin təqib xarakterli olub-
olmadığını müəyyənləşdirərkən UHK-nın və insan hüquqlarına dair digər beynəlxalq 
sənədlərin uşaqlara şamil olunan standartlarını təhlil etmək önəmlidir.31 UHK-da 
uşaqların malik olduqları bir sıra hüquqlar təsbit olunub və bu zaman onların yaşı və 
böyüklərdən asılılığı nəzərə alınıb və bu hüquqlar onların müdafiəsi, inkişafı və 
salamatlığı üçün fundamental xarakter daşıyır. Bu hüquqlar aşağıdakıları özündə 
ehtiva edir, amma onlarla məhdudlaşmır: valideynlərindən ayrı düşməmək (9-cu 
maddə); fiziki və ya psixoloji zorakılığın, sui-istifadənin, etinasız münasibətin və 
istismarın hər cür formalarından müdafiə edilmək (19-cu maddə); sağlamlığına 

                                            
27 Misal üçün bax: "Kanada (Vətəndaşlıq və immiqrasiya məsələləri üzrə nazir) Patelə qarşı" məhkəmə işi, 
2008 FC 747, [2009] 2 F.C.R. 196, Kanada, Federal Məhkəmə, 17 iyun 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6438952.html, 32-33-cü bəndlər.  
28 "Sosial təmizləmə" termini arzuolunmaz qrupun ərazidən kənarlaşdırılmasını bildirir və qətlə yetirilmə, yoxa 
çıxma, zorakılıq və digər qəddar rəftar hallarını özündə ehtiva edə bilər. Bax: YUNİSEF, Konvensiyanın tətbiqinə 
dair təlimat, səh. 89, 91, 287. Həmçinin bax: "Küçə uşaqları (Villaqran-Morales və başqaları) Qvatemalaya 
qarşı" məhkəmə işi, İnter-Amerika İnsan Hüquqları Məhkəməsi (bundan sonra "İAİHM" adlandırılacaq), 19 
noyabr 1999-cu il tarixli qərar, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bc442.html, 190-191-ci bəndlər. 
Məhkəmə bu nəticəyə gəldi ki, Qvatemalada küçə uşaqlarına qarşı zorakılıq halları geniş yayılıb. İnsan hüquqları 
haqqında 1969-cu il tarixli Amerika Konvensiyasının (bundan sonra "İHAK" adlandırılacaq) (bu Konvensiya həm 
də San-Xose (Kosta-Rika) Paktı adlandırılır) 19-cu maddəsini şərh edərkən UHK-ya istinad edən məhkəmə qeyd 
etdi ki, dövlət onların fiziki, psixi və mənəvi toxunulmazlıq hüququnu, habelə yaşamaq hüququnu pozub, onların 
məhrumiyyətli həyat şəraitində yaşamalarının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyib və bununla da onları 
minimal səviyyədə layiqli həyat şəraitindən məhrum etmiş olub.  
29 Əlavə olaraq bu mənbəyə bax: BMTQAK, Qaçqınların məcburi ailə planlaşdırılması haqqında 
qanunvericilik və ya siyasətlə əlaqədar müraciətlərinə dair qeydlər, avqust 2005-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4301a9184.html.  
30 BMRQAK, Cinsi mənsubiyyətlə əlaqədar təqibə dair rəhbər prinsiplər", yuxarıda qeyd edilən mənbə, 18-ci bənd.  
31 Afrika kontekstində Uşaq hüquqları və rifahı haqqında Afrika Xartiyasını da (bundan sonra "Afrika 
Xartiyası" adlandırılacaq) nəzərdən keçirmək lazımdır, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38c18.html.  
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mənfi təsir göstərən ənənəvi praktikadan müdafiə edilmək (24-cü maddə); uşağın 
inkişafı üçün lazım olan həyat səviyyəsinə malik olmaq (27-ci maddə); qanunsuz və 
ya özbaşına azadlıqdan məhrum edilməmək və həbs tədbirinə yalnız son vasitə 
qismində məruz qalmaq (37-ci maddə); və yetkinlik yaşına çatmamış orduya cəlb 
olunmamaq (38-ci maddə) hüququ. UHK-da (22-ci maddə) həmçinin qaçqın 
uşaqların və qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən uşaqların öz hüquqlarını 
həyata keçirərkən UHK-da və insan hüquqlarına və humanitar məsələlərə dair digər 
beynəlxalq sənədlərdə müəyyən edilmiş müvafiq müdafiə və humanitar yardımla 
təmin edilmək hüququ tanınır.  

14. Xüsusən uşaqların böyüklərdən asılı olmaları və inkişaf tələbatlarının unikal 
olması səbəbindən çox zaman onların sosial-iqtisadi tələbatlarının ödənilməsi 
böyüklərinkinə nisbətən daha önəmli olur. Buna görə də uşağın ərizəsinin 
qiymətləndirilməsi zamanı mülki və siyasi hüquqlar kimi iqtisadi, sosial və 
mədəni hüquqlardan məhrum edilmə də əhəmiyyətli amil ola bilər. Bir pozuntunu 
avtomatik olaraq digərindən daha önəmli hesab etməkdənsə, bütövlükdə ziyanın 
uşağa təsirini qiymətləndirmək daha önəmlidir. Bir hüququn pozulması çox 
zaman uşağı digər pozuntulara məruz qoyur; məsələn, təhsil hüququndan və ya 
lazımi həyat səviyyəsinə malik olmaq hüququndan məhrum edilmə ziyanın digər 
formalarının, o cümlədən zorakılığın və qəddar rəftarın baş verməsi riskinin 
artmasına gətirib çıxara bilər.32 Bundan başqa, uşaqların və ya valideynlərin 
müəyyən qrupu iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlarını həyata keçirərkən siyasi, 
irqi, cinsi və ya dini motivlərdən və ya məqsədlərdən qaynaqlanan ayrı-seçkilik 
tədbirlərinə məruz qala bilərlər. BMT-nin İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 
komitəsinin qeyd etdiyi kimi:  

Uşaqların təhsil almaq imkanlarının olmaması çox vaxt onların digər insan 
hüquqlarının da pozulmasına gətirib çıxarır. Məsələn, yoxsulluq içində 
yaşayan və qeyri-sağlam həyat tərzi sürən uşaqlar çox zaman məcburi 
əməyin və digər istismar formalarının qurbanı olurlar. Bundan başqa, 
məsələn, qızların ibtidai məktəblərə qəbul edilməsinin səviyyəsi ilə erkən 
nikahların əhəmiyyətli dərəcədə azalması arasında birbaşa əlaqə 
mövcuddur.33  

Uşaqlara qarşı təqibin təzahürləri 

15. Baxmayaraq ki, uşaqların qarşılaşdığı ziyan böyüklərinki ilə oxşar və ya eyni 
ola bilər, uşaqlar onu fərqli şəkildə qəbul edə bilərlər. Böyüklərə qarşı yönələn, 
təqib səviyyəsinə çatmayan hərəkətlər və ya təhdidlər uşağa qarşı təqib sayıla 
bilər, sadəcə olaraq ona görə ki, o hələ uşaqdır. Uşağın tam yetkinləşməməsi, 
əlverişsiz vəziyyətdə olması, özünümüdafiə mexanizmlərinin tam 
formalaşmaması və böyüklərdən asılılığı, eləcə də fərqli inkişaf mərhələlərində 
olması və məhdud imkanları onun ziyanı nə dərəcədə qavraması və ya ondan 
nə dərəcədə qorxması ilə birbaşa əlaqəli ola bilər.34 Məsələn, baş vermiş və ya 
baş verə biləcək ziyanın dərəcəsi həyata və ya azadlığa qarşı təhlükənin 
dərəcəsindən az, amma adi təhdidin dərəcəsindən çoxdursa, uşağın fərdi 

                                            
32 UHK, 5 saylı ümumi şərh, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 6-7-ci bəndlər. Həmçinin aşağıda verilmiş bu 
bölməyə də bax: "v. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların pozuntuları".  
33 BMT-nin İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar komitəsi (bundan sonra "İSMHK" adlandırılacaq), 11 saylı 
ümumi şərh: İlkin təhsilə dair fəaliyyət planları (Paktın 14-cü maddəsi), E/1992/23, 10 may 1999-cu il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838c0.html, 4-cü bənd. 
34 Əlavə olaraq bax: "Uşaqları xilas edək" təşkilatı və YUNİSEF, Uşağın inkişaf edən qabiliyyətləri, 2005-ci il, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf.  
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xüsusiyyətləri, o cümlədən yaşı həmin ziyanı təqib hesab edib-etməmək barədə 
qərar verilərkən mühüm amil ola bilər. Hərəkətlərin qəddarlıq dərəcəsini və 
uşağa təsirini dəqiq qiymətləndirmək üçün hər bir işin təfsilatlarını öyrənmək və 
təqib səviyyəsini konkret uşağın işinin hallarına uyğunlaşdırmaq zəruridir.  

16. Ərizəçi uşaqdırsa, o halda psixoloji ziyan amilinin nəzərdən keçirilməsi 
xüsusilə əhəmiyyətli ola bilər. Uşaqlar düşmənçilik mühitində özlərini daha çox 
itirir, qeyri-real təhdidlərə inanır, yaxud naməlum şəraitə düşdükdə emosional 
baxımdan əziyyət çəkirlər. Travmatik hadisələr barədə xatirələr uşağın şüurunda 
həkk olunub qala və onun gələcəkdə ziyana məruz qalması riskini artıra bilər.  

17. Uşaqlar həm də yaxın qohumlarına qarşı yönələn hərəkətlərə qarşı daha 
həssas olurlar. Uşağın ailə üzvlərinə yetirilən ziyan onda tamamilə əsaslı qorxu 
yarada bilər. Məsələn, valideyninin və ya himayəsində olduğu digər şəxsin 
zorakılığa məruz qalmasının, yoxa çıxmasının və ya qətlə yetirilməsinin şahidi 
olmuş uşaq, hətta bu hərəkətlər birbaşa ona qarşı yönəlməsə belə, əsaslı təqib 
qorxusu keçirə bilər.35 Misal üçün, müəyyən situasiyalarda qəyyumluq haqqında 
ayrı-seçkilik xarakterli qanunvericiliyin mövcudluğu səbəbindən və ya 
valideynlərindən birinin və ya hər ikisinin həbsə alınması ucbatından uşağın 
məcburi qaydada valideynlərindən ayrı düşməsi təqibə bərabər hesab edilə 
bilər.36  

Uşaqlara qarşı təqibin formaları  

18. Uşaqlar yaşları, yetkinlik səviyyəsinə çatmamaları və ya əlverişsiz vəziyyətdə 
olmaları ilə əlaqədar olaraq xüsusi təqib formalarına məruz qala bilərlər. 
Sığınacaq üçün müraciət edənin uşaq olması faktı baş vermiş və ya baş verə 
biləcək ziyanın qiymətləndirilməsində başlıca amil ola bilər. Bu o hallarda baş 
verə bilər ki, iddia edilən təqib yalnız uşaqlara qarşı yönəlmiş olsun və ya onlara 
qeyri-mütənasib dərəcədə ciddi zərər yetirmiş olsun, yaxud da uşağın xüsusi 
hüquqlarını pozmağa qadir olsun. BMTQAK-ın İcra Komitəsi qəbul edib ki, 
təqibin uşaqlara qarşı yönələn formaları yetkinlik yaşına çatmayanların silahlı 
qüvvələr sırasına cəlb olunmasını, uşaq alverini və qızların cinsi orqanlarına 
zədə yetirməni (bundan sonra "QCZY" adlandırılacaq) özündə ehtiva edə bilər.37 
Digər nümunələr aşağıdakıları özündə ehtiva edir, amma onlarla məhdudlaşmır: 
ailədaxili və məişət zorakılığı, məcburi nikah və ya azyaşlıların nikahı,38 borc 
müqabilində və ya sağlamlıq üçün zərərli şəraitdə uşaq əməyindən istifadə 
edilməsi və məcburi uşaq əməyi,39 məcburi fahişəlik və uşaq pornoqrafiyası.40 

                                            
35 Misal üçün bax: "Çiçək Türkiyəyə qarşı" məhkəmə işi, ərizə № 67124/01, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 
(bundan sonra "AİHM" adlandırılacaq), 18 yanvar 2005-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d3e7ea4.html, 
173-174-cü bəndlər; "Bazorkina Rusiyaya qarşı" məhkəmə işi, ərizə № 69481/01, AİHM, 27 iyul 2006-cı il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/44cdf4ef4.html, 140-141-ci bəndlər.  
36 Bax: "Livan vətəndaşı EM (şikayətçi) Daxili İşlər Nazirliyinə (cavabdeh) qarşı" məhkəmə işi, yuxarıda qeyd 
edilən mənbə, qaçqın statusu ilə bağlı apellyasiya ərizələri № 76226 və 76227, Yeni Zelandiya, RSAA, 12 
yanvar 2009-cu il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a6ac0e2.html, 112-113-cü bəndlər. 
37 İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, (g)(viii) bəndi.  
38 UHK, maddə 24(3); Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (bundan sonra "MSHBP" 
adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html, maddə 23; İqtisadi, sosial və mədəni 
hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html, maddə 10; 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3970.html, maddə 16.  
39 UHK, 32-36-cı maddələr; Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında 
Konvensiya, C182 (bundan sonra "Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında BƏT Konvensiyası" 
adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6e0c4.html; Minimal yaş həddi haqqında 
Konvensiya, C 138 (bundan sonra "Minimal yaş həddi haqqında BƏT Konvensiyası" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/421216a34.html, maddələr 2 (3), 2(4).  
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Bu cür təqib formaları həmçinin sağ qalmaq və inkişaf etmək hüquqlarının 
pozuntularını, habelə sərt ailə planlaşdırılması normalarından kənar doğulmuş 
uşaqlara41 və vətəndaşlıq hüququnu və onunla əlaqəli hüquqları itirmiş uşaqlara 
qarşı ciddi ayrı-seçkilik hallarını əhatə edir. Uşaqlara qarşı yönələn və sığınacaq 
üçün ərizələrdə tez-tez göstərilən ayrı-seçkiliyin ən geniş yayılmış bəzi formaları 
aşağıda daha ətraflı təsvir edilir.  

i. Yetkinlik yaşına çatmayanların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunması  

19. Hazırda yaşı 18-dən aşağı olan uşaqların silahlı qüvvələr sırasına cəlb 
olunmasının və silahlı münaqişələrdə uşaqlardan istifadənin qadağan edilməsi ilə 
bağlı fikir birliyi artmaqdadır.42 Beynəlxalq humanitar hüquq yaşı 15-dən aşağı olan 
uşaqların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunmasını və istər beynəlxalq,43 istərsə də 
qeyri-beynəlxalq44 münaqişələrdə iştirakını qadağan edir. UHK-nın 38-ci 
maddəsində iştirakçı dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq üzrə öhdəlikləri öz 
əksini tapıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutunda silahlı münaqişə 
zamanı yaşı 15-dən aşağı olan uşaqların hərbi səfərbərliyə alınması və silahlı 
qüvvələrdə istifadəsi hərbi cinayət kimi tövsif olunur.45 Syerra-Leone üzrə Xüsusi 
Məhkəmə bu nəticəyə gəlib ki, yaşı 15-dən aşağı olan uşaqların silahlı qüvvələr 
sırasına cəlb olunması beynəlxalq ümumi hüquqa əsasən cinayət əməli təşkil edir.46  

20. UHK-ya əlavə olunmuş Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakına dair 
Fakultativ Protokolda nəzərdə tutulur ki, iştirakçı dövlətlər silahlı qüvvələrinin 
yaşı 18-dən aşağı olan bütün üzvlərinin döyüş əməliyyatlarında iştirak 
etməməsini və silahlı qüvvələr sırasına məcburi qaydada çağırılmamasını təmin 
etmək üçün mümkün olan bütün tədbirləri görməlidirlər.47 Fakultativ Protokol 

                                                                                                        
40 UHK, maddə 34; Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın "Uşaq ticarətinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq 
pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokolu", http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38bc.html. 
41 Misal üçün bax: "Ksu Yun Jenq Qonzalesə qarşı" məhkəmə işi № 01-71623, ABŞ-ın 9-cu dairə apellyasiya 
məhkəməsi, 26 may 2005-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c7082.html; həmçinin Çen Şi Hayın 
işi üzrə yuxarıda qeyd edilən qərara bax. 
42 Bax: YUNİSEF, Silahlı qüvvələrə və ya silahlı qruplaşmalara cəlb olunmuş uşaqlarla bağlı Paris prinsipləri 
və tövsiyələri, fevral 2016-cı il (bundan sonra "Paris prinsipləri" adlandırılacaq). Bu sənəd məcburi qüvvəyə 
malik olmasa da, yetkinlik yaşına çatmayanların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunmasının tamamilə qadağan 
edilməsi istiqamətində ciddi tendensiyanı özündə əks etdirir. Həmçinin bax: BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
1612 (2005) saylı qətnaməsi (silahlı münaqişələrdə iştirak edən uşaqlar haqqında), 26 iyul 2005-ci il, 
S/RES/1612, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f308d6c.html, 1-ci bənd; Silahlı münaqişədən zərər 
çəkən uşaqların müdafiəsinə dair 1549 saylı qətnamə, S/RES/1539, 22 aprel 2004-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/411236fd4.html.  
43 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarına əlavə olunmuş Beynəlxalq silahlı münaqişələrin 
qurbanlarının müdafiəsinə dair Protokol (I Protokol), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36b4.html, 
maddə 77(2).  
44 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarına əlavə olunmuş Qeyri-beynəlxalq silahlı münaqişələrin 
qurbanlarının müdafiəsinə dair Protokol (II Protokol), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37f40.html, 
maddə 4(3).  
45 BMT Baş Assambleyası, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutu, A/CONF. 183/9, 17 iyul 1998-ci 
il (bundan sonra "BCM-in Statutu" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html, 
maddə 8 (2) (b) [xxvi] və (e)[vii].  
46 Bax: "Prokuror Sem Hinqa Normana qarşı" məhkəmə işi № SCSL-2004-14-AR72(E), Yurisdiksiyanın 
mövcud olmaması ilə bağlı ilkin vəsatət (uşaqların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunması), 31 may 2004-cü il, 
52-53-cü bəndlər; BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, Syerra-Leone üzrə xüsusi məhkəmənin yaradılması barədə 
Baş katibin məruzəsi, 4 oktyabr 2000-ci il, S/2000/915, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6afbf4.html, 
17-ci bənd – bu məruzədə uşaqların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunmasına qoyulmuş qadağanın adət hüququ 
norması xarakteri daşıdığı təsdiq edilib.  
47 Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakına dair Fakultativ 
Protokolu, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb180.html, 1-2-ci maddələr. Hazırda 127 dövlət 
Fakultativ Protokolun iştirakçısıdır. Həmçinin silahlı qüvvələr sırasına məcburi cəlb edilmək üçün minimal yaş 
həddi qismində 18 yaşı müəyyən etmiş Afrika Xartiyasına (maddələr 2 və 22.2) və yaşı 18-dən aşağı olan 
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dövlətin silahlı qüvvələrinə aid olmayan silahlı qruplar tərəfindən yaşı 18-dən 
aşağı olan uşaqların öz sıralarına cəlb olunmasına və döyüş əməliyyatlarında 
iştirakına bütün hallarda tam qadağa qoyur.48 Protokol vasitəsilə həmçinin UHK-
nın 38-ci maddəsində dəyişiklik edilərək silahlı qüvvələr sırasına könüllü 
qoşulmanın minimal yaş həddi artırılıb.49 Dövlətlər həmçinin yetkinlik yaşına 
çatmayanların dövlətin silahlı qüvvələrinə aid olmayan silahlı qruplar tərəfindən 
öz sıralarına cəlb olunmasını və döyüşçü kimi istifadəsini qadağan etmək və 
cinayət əməli kimi müəyyən etmək üçün mümkün olan bütün tədbirləri görməyi 
öhdələrinə götürüblər.50 Uşaq Hüquqları Komitəsi vurğulayıb ki:  

... yetkinlik yaşına çatmayanların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunması (o 
cümlədən seksual xidmətlər göstərmək və hərbçilərlə məcburi nikaha 
girmək üçün qızların cəlb olunması) və hərbi əməliyyatlarda birbaşa və ya 
dolayı iştirakı insan hüquqlarının ciddi pozuntusunu təşkil edir və buna 
görə də təqib sayılır və silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunma və döyüş 
əməliyyatlarında iştirak etmə qorxusu əsaslıdırsa və bu cür cəlb olunma 
"irqi, dini mənsubiyyətə, vətəndaşlığa, yaxud müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğa və ya siyasi əqidəyə" əsaslanırsa (Qaçqınların statusu 
haqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi), belə 
hallar qaçqın statusunun verilməsi ilə nəticələnməlidir.51 

21. BMTQAK-ın rəyinə görə, hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak üçün yaşı 18-
dən aşağı olan uşaqların məcburi qaydada dövlətin silahlı qüvvələri sırasına cəlb 
olunması təqibə bərabər sayılır. Eyni sözlər uşağın silahlı qüvvələr sırasına 
məcburi cəlb olunma təhlükəsi və ya bu cür məcburi cəlb olunmadan yayınmağa 
və ya dövlətin silahlı qüvvələrindən fərarilik etməyə görə cəzalandırılma 
təhlükəsi altında olduğu hallara da aiddir. Silahlı qeyri-dövlət qrupunun yaşı 18-
dən aşağı olan hər hansı uşağı öz sıralarına cəlb etməsi də eynilə təqib sayılır.  

22. UHK-nın Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakına dair Fakultativ Protoko-
luna əsasən, dövlətlərin yaşı 16-dan yuxarı olan uşaqları silahlı qüvvələr sırasına 
cəlb etmələrinə icazə verilir.52 Lakin bunu edən dövlətlərin hakimiyyət orqanları 
bu cəlbetmənin könüllü olmasını təmin etmək üçün müvafiq təminatlar müəyyən 
etməlidirlər, yəni bu cür cəlbetmə valideynlərin məlumatlı razılığı əsasında 
olmalıdır, silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunan uşaqlar isə cəlb edildikləri anadək 
yaşlarını sübut edən sənədləri təqdim etməlidirlər. Belə hallarda silahlı qüvvələr 
sırasına cəlb olunmanın həqiqətən könüllü olub-olmadığının qiymətləndirmək 
önəmlidir və bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqlar oğurlanma, 
manipulyasiya və məcbur edilmə halları qarşısında xüsusilə müdafiəsiz durumda 
olurlar və onların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunmağa müqavimət göstərmək 
imkanları daha az olur. Onlar silahlı qüvvələr sırasına məcburi cəlb olunmağa 
özünümüdafiə üçün, ailələrinə ziyan dəyməsinə yol verməmək üçün, 
arzuolunmaz nikahdan və ya evlərindəki seksual zorakılıqdan müdafiə olunmaq 
üçün, yaxud da qida və sığınacaq kimi zəruri yaşayış vasitələri əldə etmək üçün 

                                                                                                        
uşaqların silahlı qüvvələr sırasına məcburi cəlb edilməsini uşaq əməyinin ən pis formaları sırasına daxil edən 
Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında BƏT Konvensiyasına (maddələr 2 və 3(a)) bax.  
48 UHK-nın Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakına dair Fakultativ Protokolu, maddə 4.  
49 Yenə orada, maddə 3.  
50 Yenə orada, maddə 4.  
51 UHK, 6 saylı ümumi şərh, 59-cu bənd. Həmçinin 58-ci bəndə bax.  
52 UHK-nın Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakına dair Fakultativ Protokolu, maddə 3. İştirakçı 
dövlətlərdən tələb olunur ki, silahlı qüvvələr sırasına könüllü cəlb edilmək üçün UHK-nın 38-ci maddəsinin 3-
cü bəndində müəyyən edilmiş minimal yaş həddini artırıb 15-dən 16-ya çatdırsınlar.  
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razılıq verə bilərlər. Həmçinin bu uşaqların ailələri də, risklərə və təhlükələrə 
baxmayaraq, onları silahlı münaqişədə iştiraka sövq edə bilərlər.  

23. Bundan əlavə, uşaqlarda əsaslı təqib qorxusu silahlı qüvvələrin və ya hərbi 
qruplaşmaların üzvləri tərəfindən məruz qaldıqları rəftarla və (və ya) onlardan 
tələb olunan hərəkətlərlə əlaqədar yarana bilər. Silahlı qüvvələrdəki qızlardan və 
oğlanlardan aşpaz, yükdaşıyan, kuryer, casus kimi xidmət etmək, habelə 
döyüşlərdə birbaşa iştirak etmək tələb oluna bilər. Konkret olaraq qızları 
hərbçilərlə cinsi əlaqədə olmağa məcbur edə bilərlər.53 Onu da nəzərə almaq 
önəmlidir ki, silahlı qüvvələrdən və ya qruplardan tərxis olunmuş uşaqlar öz 
ölkələrinə və icmalarına qayıtdıqdan sonra təhdid edilə, yenidən silahlı qüvvələr 
sırasına cəlb oluna və ya cəzalandırıla, o cümlədən həbsə alına və ya 
məhkəməsiz edam edilə bilərlər.  

ii. Uşaq alveri və uşaq əməyi  

24. Bəzi ölkələrdə qəbul edilir ki, insan alverinin qurbanı olan və ya qurbanı 
olacağından qorxan uşaqların qaçqın statusu üçün müraciət etməkdən ötrü 
əsaslı səbəbləri var.54 BMTQAK-ın "İnsan alveri qurbanlarına və insan alverinə 
məruz qalma riski altında olan şəxslərə dair rəhbər prinsipləri" sığınacaq üçün 
müraciət etmiş uşaqlara da eynilə şamil olunur. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır 
ki, insan alveri uşağa xüsusi təsir göstərir və onun nəticəsində uşaq hüquqları 
pozulmuş olur.55  

25. Uşaq alveri müxtəlif səbəblərdən baş verir, amma bu hərəkətlərin hamısının 
ümumi məqsədi olur: insanları istismar etmək vasitəsilə gəlir əldə etmək.56 Bu 
baxımdan nəzərə almaq önəmlidir ki, istismar məqsədi ilə uşaqların insan alverinə 
cəlb olunması, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya qəbul edilməsi tətbiq 
edilmiş vasitələrdən asılı olmayaraq insan alverinin bir formasıdır. Buna görə də bu 
hərəkətlərə uşağın razılıq verib-verməməsi əhəmiyyət daşımır.57  

26. Uşaq alveri bir sıra təməl hüquqların ciddi pozuntusudur və buna görə də təqib 
sayılır. Bu hüquqlara aşağıdakılar daxildir: yaşamaq, sağ qalmaq və inkişaf etmək 
hüququ; seksual istismar və qəddar rəftar da daxil olmaqla zorakılığın bütün 
formalarından müdafiə edilmək hüququ; uşaq əməyindən müdafiə edilmək hüququ; 

                                            
53 "Paris prinsipləri"ndə "silahlı qüvvələrdə və ya qruplarda iştirak edən uşaqlar" termininin anlayışı aşağıdakı 
kimi verilir: "silahlı qüvvələrdə və ya qruplarda iştirak edən, yaşı 18-dən aşağı olan, silahlı qüvvələr və ya 
qruplar sırasına cəlb olunan və hər hansı qisimdə, o cümlədən döyüşçü, aşpaz, yükdaşıyan, kuryer, casus 
qismində və ya seksual məqsədlər üçün istifadə edilən istənilən qız və ya oğlan uşağı. Bu anlayış təkcə hərbi 
əməliyyatlarda birbaşa iştirak edən uşaqları əhatə etmir", maddə 2.1.  
54 Misal üçün bax: "Oqbeyde daxili işlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi № HX/08391/2002, U.K. IAT, 10 may 2001-ci 
il (dərc olunmayıb); "Li və başqaları vətəndaşlıq və immiqrasiya məsələləri üzrə nazirə qarşı" məhkəmə işi № IMM-
932-00, Kanada, Federal Məhkəmə, 11 dekabr 2000-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18d3682.html.  
55 Bax: BMTQAK, İnsan alverinin qurbanlarına dair rəhbər prinsiplər. Həmçinin bax: YUNİSEF, İnsan alverinin 
qurbanı olan uşaqların müdafiəsinə dair rəhbər prinsiplər, oktyabr 2006-cı il, http://www.unicef.org/ceecis/0610-
Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf – bu sənəddə insan alverinə məruz qalmış uşaqların qaçqın statusu almaq hüququ 
qeyd edilir.  
56 Bu səbəblər aşağıdakıları özündə ehtiva edir, amma onlarla məhdudlaşmır: məcburi uşaq əməyi, borcun 
qaytarılması üçün işlətmə, seksual istismar, silahlı qüvvələr və ya qruplar sırasına cəlb edilmə və qanunsuz 
övladlığa götürmə. Konkret olaraq qızlar seksual istismar üçün və ya müəyyən niyyətlər güdən evlilik üçün, 
oğlanlar isə məcburi əməyin müxtəlif formalarının tətbiqi üçün insan alverinə məruz qala bilərlər.  
57 "İnsan alveri" termininin anlayışı üçün aşağıdakı beynəlxalq və regional sənədlərə bax: BMT-nin Beynəlxalq 
mütəşəkkil cinayətkarlıq əleyhinə Konvensiyasına əlavə olaraq qəbul edilmiş İnsan alverinin, xüsusən qadın və 
uşaq alverinin qarşısının alınması, cəzalandırılması və kökünün kəsilməsinə dair Protokol, 15 noyabr 2000-ci 
il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4720706c0.html, konkret olaraq 3-cü maddə; İnsan alverinə qarşı 
tədbirlər haqqında Avropa Şurasının Konvensiyası, Avropa Şurasının müqavilələr seriyası № 197, 3 may 2005-
ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43fded544.html.  
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və UHK-nın 35-ci maddəsində xüsusi olaraq nəzərdə tutulduğu kimi, uşaq 
oğurluğundan, uşaq ticarətindən və qaçaqmalçılığından müdafiə edilmək hüququ.58  

27. İnsan alverinin qurbanı olmuş və sonra öz mənşə ölkəsinə qayıtmış uşağa 
qarşı insan alveri şəbəkəsinin üzvlərinin qisasçı hərəkətlərinin, onun sosial təcrid 
halına düşməsinin, cəmiyyətdən kənarlaşdırılmasının və ayrı-seçkiliyə məruz 
qalmasının59 uşağa təsirləri uşağın maraqları nəzərə alınmaqla qiymətlən-
dirilməlidir. Məsələn, seksual istismar məqsədi ilə insan alverinə məruz qalmış 
qız geri qayıtdıqdan sonra ailəsi ondan imtina edə və o öz icmasında hamı 
tərəfindən tərk edilmiş insana çevrilər bilər. Eləcə də oxuması, işləməsi və 
ailəsinə pul göndərməsi ümidi ilə oğlan uşağını xaricə göndərmiş valideynləri 
onun insan alverinin qurbanı olaraq məcburi əməyə cəlb olunduğunu öyrəndikləri 
təqdirdə onu ailə üzvləri sırasından çıxara bilərlər. İnsan alverinin qurbanı olan 
bu cür uşaqlar evə qayıtdıqları təqdirdə onların hüquqları, o cümlədən sağ 
qalmaq hüququ onlar üçün əlçatmaz ola və həmin hüquqlardan istifadə etmək 
imkanları çox məhdud ola bilər.  

28. İnsan alverinin qurbanı olan uşaqların sığınacaq işləri ilə bağlı qərar qəbul 
edənlər insan alverinin təşkilində və buna razılıq verilməsində uşağın 
valideynlərinin və digər ailə üzvlərinin və ya qəyyumlarının mümkün iştirakının 
əlamətlərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Belə hallarda dövlətin uşağı müdafiə 
etmək iqtidarında və istəyində olub-olmadığını diqqətlə qiymətləndirmək 
lazımdır. İnsan alverinə (təkrar insan alverinə) və ya ciddi qisas aktlarına məruz 
qalma təhlükəsi altında olan uşaqların "qaçqın" termininin anlayışında nəzərdə 
tutulmuş təqibə məruz qalma qorxusu əsaslı hesab edilməlidir.  

29. Beynəlxalq hüquqda insan alverindən əlavə həm də ağır əmək formaları, 
məsələn, kölə halına salma, borc müqabilində işlətmə, eləcə də uşaqların 
fahişəlikdə, pornoqrafiyada və qanunsuz fəaliyyətlərdə (məsələn, narkotik 
alverində) istifadəsi qadağan olunur.60 Belə praktikalar insan hüquqlarının ciddi 
pozuntusunu təşkil edir və buna görə də, istər ayrıca, istərsə də insan alveri 
çərçivəsində həyata keçirilmələrindən asılı olmayaraq, təqib hesab olunurlar.  

30. Uşağın sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və mənəviyyatına ziyan yetirə bilən, 
"təhlükəli əmək" kimi tanınan iş növləri də beynəlxalq hüquqda qadağan 
olunur.61 Əməyin təhlükəli olub-olmadığını müəyyənləşdirərkən iş şəraitinə aid 
aşağıdakı amillər nəzərdən keçirilməlidir: iş uşağı fiziki və ya psixi zorakılığa 
məruz qoyurmu; iş yer altında, su altında, təhlükəli hündürlüklərdə və ya qapalı 
məkanlarda yerinə yetirilirmi; iş təhlükəli avadanlıqlarla və ya ağır yüklərin əllə 
daşınması yolu ilə yerinə yetirilirmi; iş saatları həddən artıq uzundurmu və iş 
qeyri-sağlam şəraitdə yerinə yetirilirmi?62 İşə qəbul üçün müəyyən edilmiş 
minimal yaş həddinə çatmayan uşağın təhsilinə və dolğun inkişafına mane ola 
bilən müəyyən iş növləri də beynəlxalq normalarla qadağan olunur.63 Konkret 
uşağın yaşantıları, yaşı və digər hallar nəzərə alınmaqla əməyin bu cür formaları 
təqibə bərabər hesab oluna bilər. Məsələn, uşaq onun fiziki və ya psixi 

                                            
58 Uşaq alveri ilə əlaqədar insan hüquqlarının müdafiəsi sisteminin ətraflı təhlili üçün bax: YUNİSEF, 
Konvensiyanın tətbiqinə dair təlimat, yuxarıda qeyd edilən mənbə, konkret olaraq 531-542-ci səhifələr.  
59 BMTQAK, İnsan alverinin qurbanlarına dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 17-18-ci 
bəndlər.  
60 Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında BƏT Konvensiyası, maddə 3 (a-c).  
61 Yenə orada, maddə 3(d).  
62 Yenə orada, maddə 4, eləcə də Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında BƏT-in Tövsiyəsi, 1999-cu il, 
R190, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6ef34.html, 3 və 4-cü bəndlər.  
63 Minimal yaş həddi haqqında BƏT Konvensiyası, maddə 2.  
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sağlamlığına və inkişafına ziyan yetirə biləcək zərərli işi yerinə yetirməyə məcbur 
edilərsə, buna təqib kimi baxmaq olar.  

iii. Qadın cinsi orqanlarına zədə yetirilməsi  

31. QCZY-nin bütün formaları64 beynəlxalq və milli məhkəmə praktikasına və 
hüquq doktrinasına əsasən zərərli hesab olunur və bir sıra insan hüquqlarını 
pozur.65 Bir çox ölkələr etiraf ediblər ki, QCZY sağlamlığa ağır ziyan yetirir ki, bu 
da təqibə bərabər sayıla bilər.66 Bu praktikaya əsas etibarı ilə azyaşlı qızlar 
məruz qaldığına görə,67 onu uşaqlara qarşı yönələn təqib forması hesab etmək 
olar. Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi kontekstində QCZY barəsində 
əlavə məlumat üçün bu mənbəyə bax: BMTQAK, Qadın cinsi orqanlarına zədə 
yetirilməsi ilə bağlı qaçqın statusunun verilməsinə dair rəhbər prinsiplər.68  

iv. Uşaqlara qarşı məişət zorakılığı  

32. UHK uşaqlara qarşı valideynləri və ya digər şəxslər tərəfindən törədilən 
zorakılığın bütün formalarını, o cümlədən fiziki, psixoloji və seksual zorakılığı 
qadağan edir.69 Uşaqlara qarşı zorakılıq onlarla qan qohumluğu olan, yaxından 
bağlılığı olan və ya qanun əsasında onlarla əlaqəli olan şəxslər tərəfindən şəxsi 
zəmində törədilə bilər.70 Baxmayaraq ki, zorakılıq çox zaman intizam məqsədləri 
üçün tətbiq edilir, yadda saxlamaq vacibdir ki, uşaqlara münasibətdə valideynlik 
və ya qəyyumluq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi çox vaxt uşağın müdafiəsi üçün 
fiziki tədbirlər və ya müdaxilələr tələb etsə də, bunlar bilərəkdən uşağı incitmə və 
ya alçaltma məqsədi ilə güc tətbiqindən tamamilə fərqli məsələlərdir.71 
Zorakılığın müəyyən formaları, xüsusən çox kiçik yaşlı uşaqlara tətbiq edilənlər 
onlara daimi xarakterli ziyan yetirə və hətta ölümlərinə səbəb ola bilər, hərçənd 
ki, zorakılığı törədənlər bu cür ziyan yetirmək niyyətində olmaya bilərlər.72 Ailədə 
törədilən zorakılıq uşaqlara xüsusilə güclü təsir göstərə bilər, çünki çox vaxt 
onların kənardan dəstəkləri olmur.73  

                                            
64 QCZY qadının xarici cinsi orqanlarının qismən və ya bütünlüklə kəsilib götürülməsinə və ya qadının cinsi 
orqanlarına qeyri-tibbi məqsədlərlə zədə yetirilməsinə yönələn bütün hərəkətləri özündə ehtiva edir. Əlavə 
olaraq bax: BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı (BMTİHAK), BMT-nin İİV/QİÇS üzrə Birgə 
Proqramı (UNAIDS) və digər qurumlar, Qadın cinsi orqanlarına zədə yetirilməsinin kökünün kəsilməsi, fevral 
2008-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c6aa6e2.html.  
65 Bu hüquqlara aşağıdakılar daxildir: yaşamaq hüququ, işgəncələrdən və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 
alçaldan rəftardan müdafiə edilmək hüququ, fiziki və psixoloji zorakılıqdan müdafiə edilmək hüququ və 
mümkün olan ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinin təmin edilməsi hüququ.  
66 Misal üçün bax: Madmuazel Diop Amunatanın işi, 164078, Qaçqınların işləri üzə komitə (bundan sonra 
"QİK" adlandırılacaq), Fransa, 17 iyul 1991-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html; Xadra 
Hassan Fərəh, Maqa Dahir Buraleh və Hodan Dahir Buralehin işi, Kanada, İQŞ, 10 may 1994-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b70618.html; Fauziya Kasinqanın işi, 3278, ABŞ-ın immiqrasiya 
şikayətləri üzrə şurası (bundan sonra "İŞŞ" adlandırılacaq), 13 iyun 1996-cı il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47bb00782.html.  
67 QCZY praktikası çox zaman 15 yaşına çatmayan qızlara tətbiq edilir, hərçənd, daha yuxarı yaşlı qızlar və 
qadınlar da bu praktikaya məruz qala bilərlər.  
68 BMTQAK, QCZY-yə dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə.  
69 UHK, 19 və 37-ci maddələr.  
70 Qadınlara qarşı zorakılığın kökünün kəsilməsi haqında Bəyannamə, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f25d2c.html, maddə 2(a).  
71 Bax: UHK, 8 (2006) saylı ümumi şərh: Uşağın fiziki cəzadan və digər qəddar və ya ləyaqəti alçaldan cəza 
formalarından müdafiə edilmək hüququ (19-cu maddə; 28-ci maddənin 2-ci bəndi; və 37-ci maddə), 
CRC/C/GC/8, 2 mart 2007-ci il (bundan sonra "UHK, 8 saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc7772.html, 13-14, 26-cı bəndlər.  
72 BMT-nin uşaqlara qarşı zorakılıqla əlaqədar araşdırması, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 40-cı bənd.  
73 Əlavə olaraq bax: YUNİSEF, Qadınlara və qızlara qarşı məişət zorakılığı, 6 saylı icmal (Innocenti Digest), 
2000-ci il, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf.  
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33. Bəzi ölkələr etiraf ediblər ki, fiziki, seksual və psixi xarakterli müəyyən məişət 
zorakılığı aktları təqib sayıla bilər.74 Belə aktlara aşağıdakılar misal ola bilər: döymə, 
ailə daxilində seksual zorakılıq, qan qohumu ilə cinsi əlaqə, ənənəvi zərərli 
praktikalar, namus üstündə törədilən cinayətlər, erkən və məcburi nikahlar, zorlama, 
habelə varlanma məqsədi ilə törədilən seksual istismarla bağlı zorakılıq.75 Bəzi 
hallarda psixoloji zorakılıq qurbana fiziki zorakılıq qədər zərər yetirə və təqibə 
bərabər hesab oluna bilər. Belə zorakılıq alçaltmanın ciddi formalarını, təhdidləri, 
təhqirləri, təzyiqlərin təsirlərini, habelə psixoloji ziyan yetirə və ya bu cür ziyanla 
nəticələnə bilən digər praktikaları özündə ehtiva edə bilər.76 Məişət zorakılığı 
həmçinin işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və 
ya cəza formalarının tərkib hissəsi qismində baş verə bilər.77 Hərəkətlərin təqib 
hesab olunması üçün onun minimal qəddarlıq səviyyəsinə çatması tələb olunur. 
Zərərin minimal qəddarlıq səviyyəsinə çatıb-çatmadığını qiymətləndirərkən bir sıra 
amillər, məsələn, hərəkətlərin mütəmadiliyi, işlədilən metodlar, hərəkətlərin müddəti 
və konkret uşağa təsiri nəzərə alınmalıdır. Həmçinin uşağın yaşını və 
hüquqpozandan asılı olub-olmadığını, habelə hərəkətlərin onun fiziki və psixoloji 
inkişafına və rifahına uzunmüddətli təsirlərini nəzərə almaq lazımdır.  

v. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların pozuntuları 

34. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların həyata keçirilməsi uşağın sağ qalması və 
inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.78 BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi bildirib ki:  

... sağ qalmaq və inkişaf etmək hüququ yalnız hərtərəfli yanaşma sayəsində 
reallaşdırıla bilər ki, bunu da Konvensiyanın bütün digər müddəalarının yerinə 
yetirilməsi yolu ilə, o cümlədən sağlamlıq, normal qidalanma, sosial təminat, 
adekvat yaşayış şəraiti, sağlam və təhlükəsiz ətraf mühit və təhsil hüquqlarından 
istifadənin və həmyaşıdlarla oyunların vasitəsilə həyata keçirmək olar.79 

UHK-da və İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq 
Paktda iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların tədricən həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulsa da, bu sənədlər iştirakçı dövlətlərin üzərinə dərhal qüvvəyə minən müəyyən 
öhdəliklər qoyur.80 Bu öhdəliklərə reqressiv tədbirlərdən imtina edilməsi, hər bir 
hüququn ən azı minimal səviyyədə təmin olunması, habelə bu hüquqlardan istifadə 
zamanı ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinin təmin olunması daxildir.81  

                                            
74 BMTQAK, Qadınların və qızların müdafiəsinə dair təlimat, fevral 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html, səh. 142-144. Misal üçün bu mənbəyə də bax: Mariya 
Esperansa Kastilyo kimi tanınan Rozalba Agirre Servantes İmmiqrasiya və Naturalizasiya Xidmətinə qarşı, ABŞ, 9-
cu dairə apellyasiya məhkəməsi, 21 mart 2001-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f37adc24.html.  
75 BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyası, İnsan hüquqlarına dair qətnamə № 2005/41: Qadınlara qarşı 
zorakılığın kökünün kəsilməsi, E/CN.4/RES/2005/41, 19 aprel 2005-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377c59c.html, 5-ci bənd.  
76 UHK, 8 saylı ümumi şərh, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 11-ci bənd. Həmçinin bax: BMT-nin uşaqlara qarşı 
zorakılıqla əlaqədar araşdırması, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 42-ci bənd; YUNİSEF, Qadınlara və qızlara 
qarşı məişət zorakılığı, yuxarıda qeyd edilən mənbə, səh. 2-4.  
77 UHK, 8 saylı ümumi şərh, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 12-ci bənd; İnsan Hüquqları Şurası, İşgəncələr və 
digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza növləri üzrə xüsusi məruzəçinin məruzəsi, 
A/HRC/7/3, 15 yanvar 2008-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html, 45-49-cu bəndlər.  
78 UHK, maddə 6.2.  
79 UHK, 7 saylı ümumi şərh: Erkən uşaqlıq dövründə uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi, 
CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 sentyabr 2006-cı il (bundan sonra "UHK, 7 saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc5a62.html, 10-cu bənd.  
80 Bax: İSMHK, 3 saylı ümumi şərh: İştirakçı dövlətlərin öhdəliklərinin xarakteri (Paktın 2-ci maddəsinin 1-ci 
bəndi), E/1991/23, 14 dekabr 1990-cı il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838e10.html, 1-ci bənd; 
UHK, 5 saylı ümumi şərh, 6-cı bənd.  
81 Bax: BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyası, Niderlandın BMT-nin Cenevrədəki mənzil-qərargahındakı daimi 
missiyasının İnsan Hüquqları Mərkəzinə ünvanlanmış 05.12.86 tarixli verbal notası ("Limburq prinsipləri"), 8 yanvar 
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35. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların pozulması, əgər həmin hüquq ən azı 
minimal səviyyədə təmin olunmayıbsa, təqib hesab oluna bilər. Məsələn, küçə 
uşaqlarının adekvat yaşayış şəraiti (o cümlədən ərzaq, su və mənzil təminatı) 
hüququndan məhrum edilməsi uşağın inkişafına və sağ qalmasına təhlükə 
yaradan dözülməz çətinliklərə gətirib çıxara bilər. Eynilə, tibbi yardımdan 
məhrum edilmə, xüsusən uşaq həyat üçün təhlükəli xəstəliklərdən əziyyət 
çəkdiyi hallarda, təqibə bərabər hesab oluna bilər.82 Həmçinin bir sıra az ağır 
pozuntuların məcmu halında baş verməsi də təqib sayıla bilər.83 Məsələn, əlil və 
vətəndaşlığı olmayan uşaqların doğumlarının qeydiyyatına imkan verilməməsi və 
nəticədə onların təhsildən, səhiyyə xidmətlərindən və digər xidmətlərdən 
kənarda qalması buna misal ola bilər.84  

36. Ayrı-seçkilik xarakterli tədbirlər konkret uşaq üçün xeyli dərəcədə zərərli 
nəticələrə gətirib çıxararsa, təqib hesab oluna bilər.85 Xüsusən belə ayrı-seçkilik 
formalarına böyüklərin qayğı və dəstəyindən məhrum olan, valideynlərini itirən, 
valideynləri tərəfindən atılan və ya qəbul edilməyən, evlərindəki zorakılıqdan 
qaçan uşaqlar məruz qala bilərlər. Baxmayaraq ki, iqtisadi, sosial və mədəni 
hüquqlardan məhrum edilməyə gətirib çıxaran ayrı-seçkilik xarakterli hərəkətlərin 
heç də hamısı təqibə bərabər sayılmır, konkret uşaq üçün bu cür hərəkətlərin 
hazırda doğurduğu və gələcəkdə doğura biləcəyi nəticələri qiymətləndirmək 
vacibdir. Məsələn, təhsilin fundamental əhəmiyyətini və bu hüquqdan məhrum 
edilmənin uşağın gələcəyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyini nəzərə 
alsaq, uşağı təhsil sisteminə buraxmaqdan imtina edilməsi onu ağır ziyana 
məruz qoya bilər.86 Cəmiyyət qızların təhsilinə dözümsüzlüklə yanaşa bilər,87 
yaxud da irqi və ya etnik zəmində məruz qaldığı ziyanın ucbatından uşağın 
məktəbə getməsi onun üçün dözülməz ola bilər.88  

                                                                                                        
1987-ci il, E/CN.4/1987/17, B.16, 21-22, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5790.html; Beynəlxalq 
Hüquqşünaslar Komissiyası, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların pozuntuları ilə əlaqədar Maastrixt rəhbər 
prinsipləri, 26 yanvar 1997-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5730.html, II.9 və 11.  
82 Misal üçün bax: QYBM, iş № N94/04178, N94/04178, Avstraliya, Qaçqınların işlərinə yenidən baxılması 
üzrə məhkəmə (QYBM), 10 iyun 1994-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6300.html.  
83 BMTQAK, Təlimat, 53-cü bənd. Həmçinin bax: "Kanada (Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Nazirliyi) Oha qarşı" məhkəmə 
işi, 2009 FC 506, Kanada, Federal Məhkəmə, 22 may 2009-cu il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a897a1c2.html, 
10-cu bənd.  
84 Bax: "Azyaşlı uşaqlar Yin və Bosiko Dominikan Respublikasına qarşı" məhkəmə işi, İAİHM, 9 sentyabr 
2005-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/44e497d94.html. Bu işdə Haiti mənşəli iki qızın vətəndaşlıq 
və təhsil hüququ, digər səbəblərlə yanaşı, ona görə rədd edilmişdi ki, onların doğum şəhadətnaməsi yox idi; 
"Yeniyetmələrin yenidən tərbiyəsi institutu Paraqvaya qarşı" məhkəmə işi, İAİHM, 2 sentyabr 2004-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bab62.html. Bu işdə Məhkəmə müəyyən etdi ki, ən əlverişsiz 
vəziyyətdə olan qruplara zəruri tibbi yardım göstərməkdən imtina edilməsi İHAK-da nəzərdə tutulmuş 
yaşamaq hüququnun pozuntusunu təşkil edir. Həmçinin bax: UHK, 7 saylı ümumi şərh, 25-ci bənd; UHK, 9 
(2006) saylı ümumi şərh: Əlil uşaqların hüquqları, CRC/C/GC/9, 27 fevral 2007-ci il (bundan sonra "UHK, 9 
saylı ümumi şərh" adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/461b93f72.html, 35-36-cı bəndlər.  
85 BMTQAK, Təlimat, 53-cü bənd.  
86 QYBM, iş № V95/03256, [1995] RRTA 2263, Avstraliya, QYBM, 9 oktyabr 1995-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c13a2.html – bu işdə məhkəmə müəyyən etdi ki: "şəxsin ayrı-
seçkilik səbəbindən ibtidai təhsilə buraxılmaması əsas insan hüququnun təqibə bərabər sayılan pozuntusudur", 
47-ci bənd.  
87 Bax: "Əli Vətəndaşlıq və immiqrasiya nazirinə qarşı" məhkəmə işi, IMM-3404-95, Kanada, İQŞ, 23 
sentyabr 1996-cı il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e21b2.html – bu iş Əfqanıstandan olan 9 yaşlı 
qızla əlaqədar idi. Məhkəmə bu nəticəyə gəldi ki: "Təhsil əsas insan hüququdur və mən Şuraya göstəriş 
verirəm ki, bu qızın Konvensiyada nəzərdə tutulmuş qaçqın hesab edilməsinə dair qərar çıxarsın".  
88 Kanada və Avstraliya məhkəmələri qəbul ediblər ki, məktəblilərin hədələrə və təzyiqlərə məruz qalması 
təqibə bərabər hesab edilə bilər. Misal üçün bax: VA1-02828, VA1-02826, VA1-02827 və VA1-02829, VA1-
02828, VA1-02826, VA1-02827 və VA1-02829 saylı qərarlar, Kanada, İQŞ, 27 fevral 2003-cü il, 
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b) Təqibi həyata keçirənlər 

37. Uşaqların sığınacaq üçün ərizələrində təqibi həyata keçirənlər kimi çox zaman 
qeyri-dövlət nümayəndələri göstərilir. Bunlar hərbiləşdirilmiş qruplar, cinayətkar 
dəstələr, valideynlər və digər qəyyumlar, icma liderləri və dini rəhbərlər ola bilər. 
Belə vəziyyətlərdə qorxunun əsaslılığının qiymətləndirilməsi dövlətin qurbanı 
müdafiə etmək imkanında və ya istəyində olub-olmadığının təhlilini özündə ehtiva 
etməlidir.89 Hər bir ayrıca işdə dövlətin və ya onun nümayəndələrinin uşağın 
müdafiəsi üçün yetərli tədbirlər görüb-görmədikləri nəzərdən keçirilməlidir.  

38. Bu qiymətləndirmə təkcə təqib sayılan hərəkətlərə görə cinayət məsuliyyəti 
müəyyən edən və cəza sanksiyaları nəzərdə tutan hüquq sisteminin mövcudlu-
ğundan asılı deyil. O həm də dövlət orqanları tərəfindən bu cür halların səmərəli 
şəkildə araşdırılmasının, təqsirkarların müəyyənləşdirilməsinin və müvafiq 
qaydada cəzalandırılmasının təmin edilib-edilməməsindən asılıdır.90 Buna görə 
də uşağın qaçqın statusu almaq üçün verdiyi ərizənin rədd edilməsi üçün 
uşaqlara qarşı yönələn konkret təqib praktikasını qadağan edən və ya qanuna 
zidd elan edən qanunvericiliyin mövcud olması təklikdə yetərli deyil.91  

39. Dövlətin təmin etdiyi müdafiənin uşaq üçün əlçatan olması həmçinin uşağın 
valideynlərinin, digər əsas qəyyumunun və ya himayəçisinin uşağın adından 
onun hüquqlarını həyata keçirmək və uşağın müdafiəsinə nail olmaq imkanında 
və istəyində olmalarından asılıdır. Bu məsələ polis orqanlarına, inzibati orqanlara 
və ya dövlət qurumlarına ərizə verilməsini özündə ehtiva edə bilər. Lakin heç də 
bütün uşaqların sərəncamında onları təmsil edəcək böyüklər olmur, məsələn, 
uşaq böyüklər tərəfindən müşayiət olunmaya bilər və ya valideynlərini itirə bilər, 
yaxud da təqibi həyata keçirən şəxs valideynin, qəyyumun və ya himayəçinin 
özü ola bilər. Yadda saxlamaq önəmlidir ki, azyaşlı olmaları ilə əlaqədar olaraq 
bəzən uşaqlar hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına müraciət edə, yaxud 
qorxularını və ya şikayətlərini böyüklər kimi ifadə edə bilmirlər. Müvafiq 
əməkdaşlar çox zaman uşaqları dinləməkdən imtina edir, yaxud sadəcə olaraq 
onları ciddi qəbul etmirlər; həmçinin həmin əməkdaşların özlərinin uşaqlarla 
söhbət etmək və onları dinləmək üçün yetərincə bilik və bacarıqları olmaya bilər.  

c) 1951-ci il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş əsaslar  

40. Sığınacaq üçün böyüklərin ərizə verdiyi hallarda olduğu kimi, uşağın da əsa-
slı təqib qorxusunun 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndində 
sadalanan beş əlamətdən biri və ya bir neçəsi ilə bağlı olub-olmadığını 

                                                                                                        
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e03d2.html, 36-cı bənd; QYBM, iş № N03/46534, [2003] RRTA 
670, Avstraliya, QYBM, 17 iyul 2003-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bfd62.html.  
89 Bax: UHK, maddə 3 – bu maddə iştirakçı dövlətlərin üzərinə istər dövlətin, istərsə də fiziki şəxslərin 
hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq uşaqları müdafiə və qayğı ilə təmin etmək öhdəliyini qoyur. İHAK, 17 və 19-cu 
maddələr; Afrika Xartiyası, maddələr 1(3), 81. həmçinin bax: BMTQAK, Cinsi mənsubiyyətlə əlaqədar təqibə 
dair rəhbər prinsiplər, 19-cu bənd; Uşağın hüquqi vəziyyətinə və insan hüquqlarına dair məsləhət rəyi № OC-
17/02, İAİHM, 28 avqust 2002-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4268c57c4.html.  
90 Misal üçün bax: Velakskes Rodrigesin işi, C seriyaları, № 4, İAİHM, 29 iyul 1988-ci il, 174-cü bənd, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/40279a9e4.html; "M.C. Bolqarıstana qarşı" məhkəmə işi, ərizə № 
39272/98, AİHM, 3 dekabr 2003-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47b19f492.html. Həmçinin bax: 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin kökünün kəsilməsi üzrə BMT Komitəsi, 11-ci sessiyada qəbul edilmiş 19 və 20 
saylı ümumi tövsiyələr, 1992-ci il (bu tövsiyələr A/47/38 saylı sənəddə yer alıb), A/47/38, 1992-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/453882a422.html, 9-cu bənd; BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyası, 
Lazımi səylərin göstərilməsi qadınlara qarşı zorakılığın kökünün kəsilməsi üçün müəyyən edilmiş standart 
qismində: Qadınlara qaşı zorakılıq, onun səbəbləri və nəticələri üzrə xüsusi məruzəçinin məruzəsi, Yakin 
Ertürk, E/CN.4/2006/61, 20 yanvar 2006-cı il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377afb0.html.  
91 BMTQAK, Cinsi mənsubiyyətlə əlaqədar təqibə dair rəhbər prinsiplər, 11-ci bənd.  
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müəyyənləşdirmək lazımdır. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş amilin təqibin 
səbəbi ilə əlaqəli olması yetərlidir, amma onun yeganə və ya hətta əsas səbəb 
olması vacib deyil.  

İrqi mənsubiyyət, vətəndaşlıq və ya etnik mənsubiyyət 

41. Bir çox situasiyalarda irqi mənsubiyyət, vətəndaşlıq və ya etnik mənsubiyyət 
uşağın sığınacaq üçün müraciət etməsinin əsasını təşkil edir. Uşağın konkret irqi 
və ya etnik mənsubiyyətini, vətəndaşlıq hüququnu, yaxud doğumunun 
qeydiyyata alınması hüququnu rədd edən,92 yaxud müəyyən etnik qrupa mənsub 
olan uşaqları təhsil və ya tibbi yardım hüququndan məhrum edən siyasətlər bu 
kateqoriyaya aiddir. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş bu əsas eynilə uşaqların 
müəyyən irqi, etnik və ya aborigen qrupa mənsub olmaları səbəbindən valideyn-
lərindən alınmasına yönələn siyasətlərə də aiddir. Etnik azlıqlara mənsub olan 
qızların sistematik olaraq zorlamanın, insan alverinin hədəfinə çevrilməsi, yaxud 
silahlı qüvvələr və ya qruplar sırasına cəlb olunması da Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş bu əsas baxımından təhlil oluna bilər.  

Din  

42. Böyüklərdə olduğu kimi uşağın da dini əqidəyə sahib olması və ya ondan 
imtina etməsi onu təqib təhlükəsi altında qoya bilər. Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş bu əsasın mövcudluğunun sübut olunması üçün uşağın dini ayinləri 
aktiv icra etməsi vacib deyil. Təqib faktını müəyyənləşdirmək üçün sadəcə 
olaraq uşağın müəyyən dini əqidənin daşıyıcısı kimi, yaxud da, məsələn, vali-
deynlərinin dini əqidəsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən təriqətə və ya dini qrupa 
mənsub olan şəxs kimi qəbul edilməsi kifayətdir.93  

43. Mənsub olduqları və ya ayinlərini icra etdikləri dinin seçilməsinə uşaqların 
təsiri varsa da çox məhduddur və müəyyən dinə mənsubluq əslində etnik və ya 
irqi mənsubiyyət kimi doğum anından mövcud olan faktdır. Bəzi ölkələrdə din 
uşaqlar üçün xüsusi rol və ya davranış tərzi müəyyən edir. Nəticədə əgər uşaq 
müəyyən edilmiş rolunu yerinə yetirmirsə və ya dini davranış qaydalarına əməl 
etmirsə nəticə etibarı ilə cəzalandırılır, buna görə də onun dini əqidəsinə görə 
təqib olunmaq qorxusu əsaslı ola bilər.  

44. Uşağın cinslər üçün müəyyən edilmiş rolları qəbul etməkdən imtina 
etməsinin təqib üçün əsas təşkil etdiyi hallar da bu baxımdan təhlil edilə bilər. 
Məsələn, qızlar dini qaydalar əsasında təqiblərə məruz qala bilərlər. Yetkinlik 
yaşına çatmayan qızlardan ənənəvi kölə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və ya 
seksual xidmətlər göstərilməsi tələb oluna bilər. Həmçinin onlar din adından 
QCZY-yə məruz qala və ya "namus cinayətlərinə" görə cəzalandırıla bilərlər.94 
Digər hallarda uşaqlar (həm oğlanlar, həm də qızlar) dini ideologiya və ya dinlə 
bağlı digər ideologiyalar naminə dövlətin silahlı qüvvələrinə cəlb olunmaq üçün 
təqib hədəfinə çevrilə bilərlər.  

 

                                            
92 İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html, 15-ci 
maddə; MSHBP, 24-cü maddənin 2 və 3-cü bəndləri; UHK, 7-ci maddə.  
93 BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 6: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) onun 1967-ci il tarixli Protokolu əsasında dini əqidəyə 
əsaslanan qaçqın statusu üçün müraciətlər, HCR/GIP/04/06, 28 aprel 2004-cü il (bundan sonra "BMTQAK, 
Dini əqidəyə əsaslanan təqibə dair rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html.  
94 Yenə orada, 24-cü bənd.  
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Siyasi əqidə 

45. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş əsas qismində "siyasi əqidənin" tətbiqi 
yetkinlik yaşına çatmış ərizəçilərin sığınacaq üçün müraciətləri ilə məhdudlaşmır. 
Ərizəçinin sığınacaq üçün müraciətinin səbəbi kimi siyasi əqidənin göstərilməsi o 
deməkdir ki, ərizəçinin əqidəsi və ya sahib olduğu güman edilən baxışları dövlət 
orqanları və ya cəmiyyət tərəfindən dözümsüzlüklə qarşılanır və cəmiyyətin 
qəbul etdiyi siyasət, ənənə və metodlara münasibətdə tənqidi xarakter daşıyır. 
Uşağın siyasi əqidəyə sahib olmaq iqtidarında olub-olmaması işin faktlarına aid 
məsələdir və bunu uşağın yetkinlik, inkişaf və təhsil səviyyəsini, baxışlarını ifadə 
etmək qabiliyyətini qiymətləndirməklə müəyyənləşdirmək lazımdır. Etiraf etmək 
önəmlidir ki, uşaqlar siyasi cəhətdən aktiv ola, böyüklərdən asılı olmadan siyasi 
baxışlara sahib ola və bu səbəbdən təqib olunmaqdan ehtiyatlana bilərlər. 
Məktəblilər də daxil olmaqla tələbə fəallar bir çox milli azadlıq və ya etiraz 
hərəkatlarının hərəkətverici qüvvələridirlər. Məsələn, uşaqlar vərəqələrin 
yayılmasına cəlb oluna, nümayişlərdə iştirak edə, kuryer kimi fəaliyyət göstərə 
və ya digər yardımçı funksiyaları yerinə yetirə bilərlər.  

46. Bundan başqa, dövlət orqanları və ya qeyri-dövlət nümayəndələri belə hesab 
edə bilərlər ki, uşaqlar da böyüklərin, məsələn, valideynlərinin əqidələrinin və ya 
baxışlarının daşıyıcılarıdır.95 Bu, hətta uşaq öz baxışlarını ifadə etmək və ya 
valideyninin fəaliyyətini dəstəkləmək iqtidarında olmadığı hallarda, o cümlədən 
valideynin uşağını qorumaq üçün bilərəkdən bu barədə məlumatları ondan 
gizlətdiyi hallarda belə, baş verə bilər. Belə hallarda bu cür işləri təkcə siyasi 
əqidə amili əsasında deyil, həm də müəyyən sosial qrupa (indiki halda "ailəyə") 
mənsubluq amili əsasında təhlil etmək lazımdır.  

47. Uşağın sığınacaq üçün ərizəsində onun sahib olduğu (və ya ehtimal olunan) 
siyasi əqidəsi ilə dini əqidəsi təqib üçün birgə səbəb kimi göstərilə bilər. Müəyyən 
cəmiyyətlərdə qadınlara və qızlara ayrılan rol dövlətin və ya rəsmi dinin tələbləri ilə 
müəyyənləşdirilə bilər. Dövlət orqanları və ya təqibi həyata keçirən digər şəxslər 
qızın bu rolu yerinə yetirməməsini müəyyən dini qaydalara riayət etməməyin və ya 
dini əqidələrdən imtinanın təzahürü kimi qəbul edə bilərlər. Eyni zamanda, dini 
qaydalara riayət edilməməsi hakimiyyətin təməl strukturlarına təhlükə yaradan 
qəbulolunmaz siyasi baxışlara sahib olma kimi yozula bilər. Bu, xüsusən dini və 
dövlət təsisatlarını, dinin və dövlətin qanun və doktrinalarını bir-birindən ayıran 
bölgünün zəif olduğu cəmiyyətlərdə baş verə bilər.96  

Müəyyən sosial qrupa mənsubluq 

48. Uşaqların qaçqın statusu üçün ərizələri çox zaman Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş "müəyyən sosial qrupa mənsubluq" amili kontekstində təhlil edilir, 
hərçənd ki, belə hallarda Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hər hansı digər əsas 
da tətbiq edilə bilər. BMTQAK-ın Rəhbər prinsiplərində qeyd edildiyi kimi:  

müəyyən sosial qrup elə şəxslər qrupudur ki, məruz qaldıqları təqib 
riskindən fərqli olan ümumi xarakteristikaya sahibdirlər, yaxud cəmiyyət 
tərəfindən qrup kimi qəbul edilirlər. Bu xarakteristika çox zaman insan 

                                            
95 Bax: Timnit Daniyel və Simret Daniyelin işi, A70 483 789 & A70 483 774, ABŞ, İŞŞ, 31 yanvar 2002-ci il, 
qeyri-presedent xarakterli qərar (dərc olunmayıb). Bu işdə məhkəmə müəyyən etdi ki, "faktiki siyasi baxışlara 
malik olmaq baxımından cavabdehlərin azyaşlı olması əhəmiyyət kəsb etmir; məsul şəxslərin onların Eritreya 
Xalqının Azadlıq Cəbhəsini (EXAC) dəstəklədikləri qənaətində olmaları kifayətdir".  
96 BMTQAK, Cinsi mənsubiyyətə əsaslanan təqibə dair rəhbər prinsiplər", yuxarıda qeyd edilən mənbə, 26-cı 
bənd.  
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doğulduğu andan mövcud olur, dəyişməz qalır, yaxud hər hansı digər 
səbəbdən insanın şəxsiyyəti, vicdanı və ya öz insan hüquqlarını həyata 
keçirməsi üçün fundamental əhəmiyyət daşıyır.97  

49. İnsanın yaşı daim dəyişdiyi üçün sözün əsil mənasında anadangəlmə və ya 
daimi kateqoriya olmasa da, insanın uşaq olması faktı əslində konkret zaman 
kəsimində onun dəyişməz xarakteristikasını təşkil edir. Şübhəsiz ki, uşaq ehtiyat 
etdiyi təqibdən yaxa qurtarmaq üçün uşaq yaşında olması faktını dəyişə 
bilməz.98 Uşağın əvvəl-axır gələcəkdə böyüməsinin labüdlüyü faktı müəyyən 
sosial qrupa mənsubluğun müəyyənləşdirilməsi üçün əhəmiyyət daşımır, belə ki, 
bu, sığınacaq ərizəsində göstərilən faktlara əsaslanır. Şəxsin uşaq olması faktı 
istər cəmiyyətin nəzərində, istərsə də uşağın öz perspektivi baxımından onun 
şəxsiyyəti ilə birbaşa əlaqədar olan amildir. Dövlətin bir çox siyasətləri yaşa 
əsaslanır və ya yaşla əlaqədardır, məsələn, hərbi xidmətə çağırış yaşı, könüllü 
cinsi əlaqəyə razılıq üçün müəyyən edilən yetkinlik yaşı, nikah yaşı, yaxud 
məktəbə daxil olmaq və məktəbi bitirmək yaşı buna misal ola bilər. Eləcə də 
uşaqlar bir sıra ümumi xarakteristikalara malikdirlər, buna misal olaraq onların 
saflığını, nisbətən qeyri-yetkinliyini, həssaslığını və qabiliyyətlərinin inkişaf 
etməkdə olmasını göstərmək olar. Bir çox cəmiyyətlərdə uşaqlara yanaşma 
böyüklərinkindən fərqlidir, çünki belə hesab edilir ki, onlar xüsusi diqqət və qayğı 
tələb edirlər, həmçinin onların identifikasiyası və ya adlandırılması üçün bir sıra 
ifadələrdən istifadə edilir, məsələn, "yeniyetmə", "körpə", "uşaq", "oğlan", "qız" 
və ya "yetknlik yaşına çatmayan şəxs". Sosial qrupların müəyyənləşdirilməsini 
həmçinin bu fakt əsasında da təyin etmək olar ki, uşaqlar sosial xarakterli ümumi 
yaşantıları paylaşırlar, məsələn, zorakılığa məruz qalır, tərk edilir, məhrumiy-
yətlərə düçar olur və ya məcburi köçkünə çevrilirlər.  

50. Beləliklə, uşaqların bir sıra qruplarının "müəyyən sosial qrupa mənsubluq" 
amili əsasında qaçqın statusu almaq üçün əsasları ola bilər. Bəzi ölkələrdə 
qadınlar "müəyyən sosial qrup" qismində tanındıqları kimi, bütövlükdə "uşaqlar" 
və ya uşaqların daha kiçik bir qrupu da "müəyyən sosial qrup" təşkil edə bilər.99 
Belə qruplar yaş və digər xarakteristikalar əsasında aşağıdakılardan ibarət ola 
bilər: "atılmış uşaqlar",100 "əlil uşaqlar", "valideynlərinin itirmiş uşaqlar", yaxud 

                                            
97 BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 2: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 
1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) onun 1967-ci il tarixli Protokolu kontekstində "müəyyən sosial qrupa mənsubluq", 
HCR/GIP/02/02, 7 may 2002-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html, 11-ci bənd.  
98 Bax: S-E-G və başqalarının işi, 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008), ABŞ, QŞŞ, 30 iyul 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4891da5b2.html – bu işdə qeyd edildi ki, "biz qəbul edirik ki, yaş amilinin 
dəyişkənliyi şəxsin nəzarəti daxilində deyil və əgər şəxs yaşı ilə əlaqədar müəyyən sosial qrupa mənsubluğu 
səbəbindən keçmişdə təqib olunubsa və ya yaşı onun müəyyən sosial qrupa aid edilməsinə imkan verdiyi dövrdə təqib 
təhlükəsi altındadırsa, o halda sığınacaq üçün müraciəti anlaşılan hesab etmək olar" (səh. 583); Yaş məsələsi (dəyişməz 
xarakteristika), "Əfqanıstan Birləşmiş Krallığın daxili işlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi, [2008] U.K. AIT 00005, 15 
mart 2007-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html – bu işdə məhkəmə müəyyən etdi ki, 
"baxmayaraq ki, ərizəçi sağ qalacağı təqdirdə daha uşaq yaşında olmayacaqdı, təqib baş verdiyi anda o hələ uşaq idi", 
6-cı bənd; qərar № V99-02929, V99-02929, Kanada, İmmiqrasiya və qaçqınların məsələləri üzrə şura (İQŞ), 21 fevral 
2000-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e5592.html – bu işdə İQŞ müəyyən etdi ki, "uşaq azyaşlı olması 
nəticəsində həssas vəziyyətdə olur. Azyaşlı qismində uşağın həssas durumu onun ayrılmaz və dəyişməz xüsusiyyəti 
sayılır, baxmayaraq ki, zaman keçdikcə uşaq böyüyərək yetkin yaşa çatır".  
99 Fauziya Kasinqanın işində (yuxarıda qeyd edilən mənbə) qərara alındı ki, "gənc qadınlar" müəyyən sosial 
qrup hesab edilə bilərlər.  
100 Qərar № V97-03500, Kanada, Konvensiya əsasında qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi bölməsi, 31 may 
1999-cu il – bu qərarda təsdiq edildi ki, Meksikada tərk edilmiş uşaqlar "müəyyən sosial qrup" sayıla bilərlər. Qərarın 
icmalı üçün bax: http://www2.irb-cisr.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.view&id=1749). 
Həmçinin bax: QYBM, iş № 0805331, [2009] RRTA 347, Avstraliya, QYBM, 30 aprel 2009-cu il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2681692.html – bu işdə məhkəmə qərara aldı ki, ərizəçinin (iki yaşlı uşağın) 
mənsub olduğu müəyyən sosial qrup "təqib olunan dissidentlərin uşaqları" qrupudur.  
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məcburi ailə planlaşdırılması siyasətindən kənar və ya nikahdankənar doğulan, 
"qara uşaqlar" adlandırılan uşaqlar.101 Həmçinin ərizəçinin ailəsi də "müəyyən 
sosial qrup" təşkil edə bilər.102  

51. Ərizəçinin uşaqlıq dövrünü başa vurub yetkinlik yaşına çatması hökmən o 
demək deyil ki, onun uşaqlardan ibarət müəyyən sosial qrupa mənsubluğu da 
başa çatır. Əvvəllər müəyyən sosial qrupa mənsub olmanın əsas amili olmuş hal 
(yəni ərizəçinin yaşı) qüvvəsini itirmiş olsa belə, həmin mənsubluğun doğurduğu 
nəticələr davam edə bilər. Məsələn, keçmişdə yaşananlar daimi və dəyişməz 
xarakteristikaya çevrilə və gələcək təqibin məqsədləri üçün şəxsin "keçmiş uşaq 
əsgər"103 və ya "insan alverinə məruz qalmış uşaq"104 kimi qruplara aid 
edilməsinə şərait yarada bilər.  

52. Daha çox təsadüf edilən bəzi sosial qruplara aşağıdakılar daxildir:  

i. Küçə uşaqları müəyyən sosial qrup hesab edilə bilərlər. Küçələrdə yaşayan 
və (və ya) işləyən uşaqlar bütün uşaqlar arasında ən çox nəzərə çarpan və 
çox zaman cəmiyyət tərəfindən sosial tör-töküntü kimi qəbul edilən 
uşaqlardır. Onların ümumi xarakteristikaları uşaq yaşında olmaları, küçədə 
yaşamaları və (və ya) dolanacaq mənbələrini küçədə axtarmalarıdır. Bu cür 
şəraitdə böyüyən uşaqlar üçün belə həyat tərzi adi bir şeydir və bu faktı 
dəyişmək çox zaman çətin olur. Bu uşaqların çoxu "küçə uşaqları" terminini 
qəbul edirlər, çünki bu onlara identiklik və müəyyən topluma mənsubluq hissi 
verir, baxmayaraq ki, onların küçədə yaşamalarının və (və ya) işləmələrinin 
səbəbləri müxtəlif ola bilər. Onlar həmçinin eyni keçmiş yaşantılara malik 
ola, məsələn, keçmişdə məişət zorakılığına, seksual zorakılığa, istismara 
məruz qala, valideynlərini itirə və ya onlar tərəfindən tərk edilə bilərlər.105  

ii. İİV-ə/QİÇS-ə yoluxmuş uşaqlar, o cümlədən valideynləri və ya digər qohum-
ları İİV-ə/ QİÇS-ə yoluxmuş uşaqlar da müəyyən sosial qrup hesab edilə 
bilərlər. Onların İİV-ə yoluxmaları faktı İİV daşıyıcıları olmaları ilə əlaqədar 
məruz qala biləcəkləri təqibdən asılı olmayaraq mövcud olur. Özlərinin və ya 
ailələrinin bu durumu onları başqalarından təcrid edə bilər və hətta bu 

                                            
101 Bu, Avstraliyada qəbul edilmiş bir neçə qərarla təsdiqləndi. Misal üçün bax: Çen Şi Hayın işi, yuxarıda 
edilən mənbə; və QYBM tərəfindən baxılmış son dövrlərə aid iş № 0901642, [2009] RRTA 502, Avstraliya, 
QYBM, 3 iyun 2009-cu il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a76ddbf2.html.  
102 Bax: Agirre-Servantesin işi, yuxarıda qeyd edilən mənbə – bu işdə məhkəmə müəyyən etdi ki, "şəxsin 
müəyyən ailəyə mənsub olması, şübhəsiz ki, onun identikliyi üçün fundamental əhəmiyyət daşıyan ayrılmaz 
xarakteristikadır" və həmçinin qeyd etdi ki, "təkzibolunmaz sübutlar göstərir ki, cənab Agirrenin məqsədi 
ailəsində hökmranlıq etmək və ailə üzvlərini təqib etmək idi".  
103 "Lukvaqo baş prokuror Eşkrofta qarşı" məhkəmə işi, 02-1812, ABŞ, 3-cü dairə apellyasiya məhkəməsi, 14 
may 2003-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a7078c3.html – bu işdə məhkəmə müəyyən etdi ki, 
"Tanrının Müqavimət Ordusunun (TMO) əsirliyindən qaçıb qurtulmuş keçmiş əsgər uşaqlar qrupuna 
mənsubluq faktı, İQŞ-in özünün dəqiq şəkildə etiraf etdiyi kimi, ümumi keçmiş yaşantıları ilə əlaqədar olaraq 
bu qrupun üzvlərini "müəyyən sosial qrup" üzvləri hesab etmək üçün yetərli sayıla bilər".  
104 BMTQAK, İnsan alverinin qurbanlarına dair rəhbər prinsiplər, 39-cu bənd. Həmçinin bax: QYBM 
tərəfindən baxılmış iş № N02/42226, [2003] RRTA 615, Avstraliya, QYBM, 30 iyun 2003-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c2b02.html – bu iş Özbəkistandan olan gənc qadınlarla əlaqədar idi. 
Məhkəmə müəyyən etdi ki, bu qadınlar "xaricdə fahişəliyə məcbur edilən, ictimai mənəviyyat normalarını 
pozmuş saylan özbəkistanlı qadınlar qrupu" hesab edilə bilərlər.  
105 Misal üçün bax: B-F-O-nun işi, A78 677 043, ABŞ, İŞŞ, 6 noyabr 2001-ci il, qeyri-presedent xarakterli 
qərar (dərc olunmayıb). Məhkəmə müəyyən etdi ki, atılmış küçə uşağı olan ərizəçinin müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğu səbəbindən təqib olunmaq qorxusu əsaslıdır. Həmçinin bax: Yaş məsələsi (dəyişməz 
xarakteristika), "Əfqanıstan Birləşmiş Krallığın daxili işlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi, yuxarıda qeyd edilən 
mənbə. Məhkəmə müəyyən etdi ki, ərizəçinin valideynlərini itirmiş şəxs kimi ziyana məruz qalmaq qorxusu 
"onun ayrılmaz xarakteristikaları paylaşan qrupa mənsub olmasının nəticəsi sayıla və həmin qrup Qaçqınların 
statusu haqqında Konvensiyanın məqsədləri üçün "müəyyən sosial qrup" hesab edilə bilər", 5-ci bənd.  
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xəstəliyin nəzarətdə saxlanılması və (və ya) müalicəsi mümkün olsa belə, 
onların bu durumu əsas etibarı ilə dəyişməz qalır.106  

iii. Uşaqların silahlı qüvvələr və ya qruplar tərəfindən öz sıralarına cəlb 
edilməsi və ya istifadə edilməsi fərdi qaydada baş versə də, onlar 
yaşlarının insan şəxsiyyətindən ayrılmaz və dəyişməz xarakter daşıması, 
habelə yaşadıqları cəmiyyət tərəfindən qrup kimi qəbul edilmələri 
səbəbindən müəyyən sosial qrup təşkil edə bilərlər. Orduya çağırışdan 
yayınan, fərarilik edən və ya silahlı qüvvələr sırasına qatılmaqdan hər hansı 
digər formada imtina edən uşaq da böyüklər kimi müəyyən siyasi əqidənin 
daşıyıcısı sayıla bilər və bu halda onun işində Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş siyasi əqidə amilinin olduğu müəyyən edilə bilər.107  

d) Alternativ variant qismində ölkə daxilində "köçürülmə" və ya " yerdəyişmə"  

53. Alternativ variant qismində ölkə daxilində köçürülmə məsələsinin qiymətlən-
dirilməsi iki hissədən ibarətdir: bu məsələnin məqsədəuyğunluğunun araşdırılması 
və ölkə daxilində köçürülmə üçün təklif olunan ərazinin rasionallığı.108 İstər məqsə-
dəuyğunluğun, istərsə də rasionallığın qiymətləndirilməsinin əsasında uşağın üstün 
maraqları dayanmalıdır.  

54. Böyüklərin nümunəsində olduğu kimi, uşaqların da ölkə daxilində 
köçürülməsi yalnız o halda məqsədəuyğun sayıla bilər ki, ərizəçinin köçəcəyi 
yerə gedib çıxması real, təhlükəsiz və qanuni olsun.109 Konkret olaraq cinsi 
mənsubiyyətə əsaslanan, adətən fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən təqiblə, 
məsələn, məişət zorakılığı və QCZY ilə bağlı ölkənin bir hissəsində dövlət 
tərəfindən səmərəli müdafiənin təmin edilməməsi onun əlaməti sayıla bilər ki, 
dövlət ölkənin digər hissəsində də uşağı müdafiə etmək imkanında və ya 
istəyində olmaya bilər.110 Misal üçün, uşaq kənd yerindən şəhər yerinə 
köçürülməlidirsə, köçürüləcəyi yerdə onun müdafiəsi ilə bağlı risklər diqqətlə 
qiymətləndirilməli və bu zaman uşağın yaşı və problemlərin öhdəsindən gəlmək 
qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır.  

55. Alternativ variant qismində ölkə daxilində köçürülmə və ya yerdəyişmə 
məqsədəuyğun sayıldığı hallarda köçürülmə üçün təklif olunan yer böyüklər 
üçün rasional (yararlı) olsa da, uşaq üçün rasional olmaya bilər. "Rasionallıq" 
meyarı hər bir ərizəçiyə münasibətdə fərdidir və buna görə də hamıya şamil 
oluna bilən "hipotetik rasionallıq" ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Uşağın yaşı və üstün 
maraqlarının nəzərə alınması ölkə daxilində köçürülmə üçün təklif olunan yerin 
yararlılığının qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı olan amillər sırasındadır.111  

56. Uşaq böyüklər tərəfindən müşayiət olunmursa və buna görə də mənşə ölkəsinə 
öz ailə üzvləri və ya himayəsində olduğu digər yetkin yaşlı şəxslərlə birlikdə qayıda 

                                            
106 Əlavə olaraq bax: UHK, 3 saylı ümumi şərh: İİV/QİÇS və uşaq hüquqları, 17 mart 2003-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834e15.html.  
107 BMTQAK, Təlimat, 169-171-ci bəndlər; BMTQAK, Dini əqidəyə əsaslanan təqibə dair rəhbər prinsiplər, 
25-26-cı bəndlər.  
108 BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 4: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il 
Konvensiyasının 1-ci maddəsinin A(2) bəndi və (və ya) onun 1967-ci il Protokolu kontekstində "alternativ 
variant qismində ölkə daxilində köçürülmə və ya yerdəyişmə", HCR/GIP/03/04, 23 iyul 2003-cü il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html.  
109 Yenə orada, 7-ci bənd.  
110 Yenə orada, 15-ci bənd.  
111 Yenə orada, 25-ci bənd. Digər amillər üçün bu mənbəyə bax: UHK, 6 saylı ümumi şərh, 84-cü bənd (mənşə 
ölkəsinə qayıdış barəsində). Bu amillər fərqli vəziyyətləri nəzərdə tutsalar da, alternativ variant qismində ölkə 
daxilində köçürülmənin və ya yerdəyişmənin qiymətləndirilməsində eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edirlər.  
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bilmirsə, belə halda köçürülmənin rasional olub-olmamasına xüsusi diqqətlə 
yanaşmaq lazımdır. Məsələn, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşağın 
mənşə ölkəsində yaşayan və ona yardım göstərmək və onun qayğısına qalmaq 
istəyən tanıdığı qohumları yoxdursa və uşağın köçürülməsinin dövlət tərəfindən 
lazımi himayə və yardım olmadan öz hesabına həyata keçirilməsi təklif olunursa, 
belə halda alternativ variant qismində ölkə daxilində köçürülmə və ya yerdəyişmə 
məqsədəuyğun sayılmır. Böyüklər üçün sadəcə rahatsızlıq yaradan situasiya 
xüsusən yanında hər hansı dostu və ya qohumu olmadığı hallarda uşağa çox böyük 
əzab yetirə bilər.112 Belə köçürülmə uşağın insan hüquqlarından olan yaşamaq, sağ 
qalmaq və inkişaf etmək hüququnu, uşağın maraqlarının üstün tutulması prinsipini 
və qeyri-insani rəftara məruz qalmamaq hüququnu poza bilər.113  

57. Köçürülmənin yeganə mümkün variantı uşağı xüsusi uşaq müəssisəsinə 
verməkdirsə, həmin müəssisədə uşağa göstəriləcək qayğının, təqdim ediləcək 
tibbi yardım və təhsil imkanlarının lazımi qaydada qiymətləndirilməsi zəruridir və 
uşağın həmin müəssisəyə yerləşdirilməsinin gələcəkdə yetkinlik yaşına çatacaq 
şəxs qismində onun həyatı üçün uzunmüddətli perspektivləri nəzərə alınma-
lıdır.114 Uşaq müəssisələrinə yerləşdirilən valideynlərini itirmiş uşaqlarla və digər 
uşaqlarla rəftar, habelə onların sosial və mədəni mühit tərəfindən necə qəbul 
edilməsi diqqətlə qiymətləndirilməlidir, belə ki, bu cür uşaqlar mənfi sosial müna-
sibətə, qərəzliliyə və ya sui-istifadə hallarına məruz qala bilələr və bu səbəbdən 
müəyyən situasiyalarda təklif olunan köçürülmə yeri qeyri-rasional ola bilər.  

e) İstisnaedici müddəaların uşaqlara tətbiqi 

58. 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin "F" bəndində yer alan istisnaedici 
müddəalarda nəzərdə tutulur ki, müəyyən hərəkətlər o dərəcədə ağır əməllərdir 
ki, onları törətmiş şəxslər qaçqın qismində beynəlxalq himayə altına alınmağa 
layiq deyillər.115 1-ci maddənin "F" bəndi sığınacaq vermənin dürüstlüyünü təmin 
etmək məqsədi daşıdığına görə olduqca "diqqətlə" tətbiq edilməlidir. İnsan 
hüquqlarının təminatları ilə əlaqədar istisnalarda olduğu kimi, bu istisnaedici 
müddəaların da dar çərçivəli şərhi tələb olunur, belə ki, şəxsin himayə ilə təmin 

                                            
112 Misal üçün bax: "Elmi Vətəndaşlıq və immiqrasiya nazirinə qarşı" məhkəmə işi, Kanada, Federal 
Məhkəmə, № IMM-580-98, 12 mart 1999-cu il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c5932.html.  
113 UHK, 3, 6 və 37-ci maddələr. Həmçinin bax: "Mubilanzila Mayeka və Kaniki Mitunqa Belçikaya qarşı" məhkəmə 
işi, ərizə № 13178/03, AİHM, 12 oktyabr 2006-cı il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45d5cef72.html – bu iş 
böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan beş yaşlı qızın geri qayıdışı ilə əlaqədar idi (ölkə daxilində köçürülmə ilə 
əlaqədar deyildi). Məhkəmə "onun deportasiyası üçün zəruri hazırlıq, nəzarət və təminat işlərinin görülməməsindən 
heyrətə gəldi" və daha sonra qeyd etdi ki, belə "vəziyyət qızda güclü təşviş doğurmaya bilməz və böyüklər tərəfindən 
müşayiət olunmayan yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olan bu yaşda uşaqla elə bir qeyri-humanist rəftarın nümayişidir 
ki, [İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsinin pozuntusu olaraq] qeyri-insani rəftara bərabər 
sayıla bilər", 66 və 69-cu bəndlər.  
114 Bax: UHK, 6 saylı ümumi şərh, 85-ci bənd. Həmçinin bax: Qurumlararası rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd 
edilən mənbə – bu sənəddə qeyd edilir ki, uşaq müəssisəsinə yerləşdirilmə ən son vasitə qismində istifadə 
edilməlidir, belə ki, "uşaq müəssisələri uşağın inkişafı üçün tələb olunan qayğı və dəstəyi nadir hallarda təmin 
edirlər və çox zaman hətta ağlabatan dərəcədə müdafiə standartını da təmin edə bilmirlər", 46-cı bənd.  
115 1-ci maddənin "F" bəndinin tətbiqinin maddi-hüquqi və prosessual standartları ilə bağlı BMTQAK-ın hüquqi şərhi bu 
mənbədə təqdim edilib: BMTQAK, Beynəlxalq himayəyə dair rəhbər prinsiplər № 5: İstisnaedici müddəaların tətbiqi: 
Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin "F" bəndi, HCR/GIP/03/05, 4 sentyabr 2003-cü 
il (bundan sonra "BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html; "BMTQAK, İstisnaedici müddəaların tətbiqinə dair 
məlumatlandırıcı qeydlər: Qaçqınların statusu haqqında 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin "F" bəndi, 4 
sentyabr 2003-cü il (bundan sonra "BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair məlumatlandırıcı qeydlər" adlandırılacaq), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html; BMTQAK, 1951-ci il Konvensiyasının 1-ci maddəsinin "F" 
bəndinə dair bəyanat, iyul 2009-cu il (bundan sonra "BMTQAK, 1-ci maddənin "F" bəndinə dair bəyanat" 
adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5de2992.html; və BMTQAK, Təlimat, 140-163-cü bəndlər.  
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olunmasının istisna edilməsi onun üçün ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər.116 
İstisnaedici müddəaların 1-ci maddənin "F" bəndində sadalanan siyahısı tam 
siyahıdır və bununla bağlı heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.117  

59. Uşaqların xüsusi durumu və həssas vəziyyəti nəzərə alınaraq, istisnaedici 
müddəaların uşaqlara tətbiqinin həmişə olduqca ehtiyatla həyata keçirilməsi tələb 
olunur. Söhbət azyaşlı uşaqlardan gedirsə, istisnaedici müddəalar ümumiyyətlə 
onlara tətbiq edilməyə bilər. Uşaqların cinayət əməlini hüquqları pozulduğu zaman 
(məsələn, silahlı qüvvələrə və ya qruplara cəlb edildikləri zaman) törətdikləri iddia 
edilirsə, nəzərə almaq önəmlidir ki, onlar beynəlxalq hüquq əleyhinə cinayətləri 
törədənlər deyil, həmin cinayətlərin qurbanı ola bilərlər.118  

60. 1-ci maddənin "F" bəndinin istisnaedici müddəalarında böyüklərlə uşaqlar 
arasında fərq qoyulmasa da, 1-ci maddənin "F" bəndi uşağa yalnız o halda tətbiq 
edilə bilər ki, o, istisnaedici hərəkəti törətdiyi anda beynəlxalq və (və ya) milli 
hüquqda müəyyən edilmiş cinayət məsuliyyəti yaşına çatmış olsun.119 Belə ki, 
yaşı həmin minimal yaş həddindən aşağı olan uşaq istisnaedici hərəkətə görə 
məsuliyyətə cəlb edilməli şəxs hesab oluna bilməz.120 UHK-nın 40-cı maddəsi 
dövlətlərdən tələb edir ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin minimal yaş 
həddini müəyyən etsinlər, amma bu sahədə bütün dünyada qəbul edilmiş vahid 
bir yaş həddi yoxdur.121 Ayrı-ayrı ölkələrdə minimal yaş həddi 7 və daha yuxarı, 
məsələn, 16 və ya 18 olduğu halda, Syerra-Leone üzrə Xüsusi Məhkəmənin 
Nizamnaməsində122 və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunda,123 
müvafiq olaraq, 15 və 18 yaş həddi müəyyən edilib.  

                                            
116 BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 2-ci bənd; BMTQAK, İstisnaedici müddəalara 
dair məlumatlandırıcı qeydlər, 4-cü bənd; BMTQAK, Təlimat, 149-cu bənd. Həmçinin bax: İcra Komitəsi, 82 
(XLVIII) saylı rəy, Sığınacağın təmin edilməsi, 17 oktyabr 1997-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c958.html, (v) bəndi; 102 (LVI) 2005 saylı rəy, Beynəlxalq 
himayəyə dair ümumi rəy, 7 oktyabr 2005-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43575ce3e.html; (i) 
bəndi; 103 (LVI) saylı rəy, Himayənin əlavə formaları da daxil olmaqla beynəlxalq himayənin təmin 
edilməsinə dair rəy, 7 oktyabr 2005-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html, (d) bəndi.  
117 BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 3-cü bənd; BMTQAK, İstisnaedici müddəalara 
dair məlumatlandırıcı qeydlər, 7-ci bənd.  
118 Paris Prinsiplərində deyilir: "Beynəlxalq hüquqa əsasən silahlı qüvvələrin və ya qrupların tərkibində 
olduqları zaman törətdikləri güman edilən cinayət əməllərinə görə ittiham olunan uşaqlara təkcə beynəlxalq 
hüquq əleyhinə cinayətləri törədənlər kimi deyil, ilk növbədə bu cinayətlərin qurbanları kimi baxmaq lazımdır. 
Onlar barəsində tədbirlər beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bərpaedici ədalət mühakiməsi və sosial reabilitasiya 
çərçivəsində görülməlidir", 3.6-cı bənd. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Syerra-Leone üzrə Xüsusi 
Məhkəmə (SLXM) yaşı 15-dən 18-dək olan uşaqları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməməyi qərara alıb, çünki 
onlar özləri beynəlxalq cinayətlərin qurbanlarıdırlar.  
119 BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 28-ci bənd.  
120 BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 91-ci bənd; BMTQAK, İstisnaedici müddəalara 
dair məlumatlandırıcı qeydlər, 7-ci bənd. Mənşə ölkəsində cinayət məsuliyyəti üçün müəyyən edilmiş yaş 
həddi qəbuledici ölkədə olduğundan yuxarıdırsa, bu məsələ uşağın xeyrinə həll olunmalıdır.  
121 Uşaq Hüquqları Komitəsi dövlətləri minimal yaş həddini 12-yə endirməməyə çağırıb və qeyd edib ki, daha 
yuxarı yaş həddinin, məsələn, 14 və ya 16 yaşın təyin edilməsi "qanunla problemləri olan uşaqların işlərinə 
baxan yuvenal ədliyyə sistemi çərçivəsində bu cür işlərin məhkəmə prosesləri keçirilmədən həll edilməsinə 
şərait yaratmış olar"; bax: UHK, 10 (2007) saylı ümumi şərh: Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün ədalət 
mühakiməsi sistemində uşaqların hüquqları, CRC/C/GC/10, 25 aprel 2007-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4670fca12.html, 33-cü bənd. Həmçinin bax: BMT-nin Baş 
Assambleyası, Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün ədalət mühakiməsi sisteminin idarə olunması üçün standart 
minimal qaydalar ("Pekin qaydaları"), A/RES/40/33, 29 noyabr 1985-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 3b00f2203c.html – bu sənəddə nəzərdə tutulur ki, "bu yaşın başlanğıc 
həddi həddindən artıq aşağı olmamalı və emosional, psixi və intellektual yetkinlik faktları nəzərə alınmalıdır", 
maddə 4.1.  
122 BMT-nin Baş Assambleyası, Syerra-Leone üzrə Xüsusi Məhkəmənin Nizamnaməsi, 16 yanvar 2002-ci il, 
maddə 7.  
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61. Cinayət məsuliyyəti üçün dövlətlər və müxtəlif ərazi vahidləri tərəfindən 
müəyyən edilmiş minimal yaş həddindəki fərqləri nəzərə alaraq, yaşı cinayət 
məsuliyyətinə görə müəyyən edilmiş müvafiq milli yaş həddindən yuxarı olan 
uşağın emosional və psixi durumunu və yetkinlik səviyyəsini qiymətləndirmək 
lazımdır ki, onun 1-ci maddənin "F" bəndinin tətbiq dairəsinə düşən cinayət 
əməlinə görə məsuliyyətə cəlb edilmək üçün yetərincə anlaqlı olub-olmadığını 
müəyyənləşdirmək mümkün olsun. Bu cür qiymətləndirmə xüsusən yaş həddinin 
aşağı olduğu hallarda önəmlidir, lakin həm də yaşı təsdiq edən sübutların olmadığı 
və uşağın yaşının cinayət məsuliyyəti üçün müəyyən edilmiş yaş həddindən aşağı 
və ya yuxarı olduğunu təyin etməyin mümkünsüz olduğu hallarda da əhəmiyyət 
daşıyır. Uşağın yaşı nə qədər az olarsa, araşdırılan dövrdə onun zəruri anlaqlılıq 
səviyyəsinə malik olmaması ehtimalı bir o qədər yüksək olar. 

62. Hər bir istisnaedici halın təhlilində olduğu kimi, uşağın istisnaedici müddəa-
nın tətbiqinə səbəb ola biləcək hərəkətlərdə iştirakının əlamətlərinin olub-
olmadığını təyin etmək üçün də üç mərhələli təhlil aparmaq lazımdır.124 Belə 
təhlil aşağıdakıların həyata keçirilməsini tələb edir: 1) araşdırılan hərəkətləri 
istisnaedici əsaslar baxımından qiymətləndirmək və bu zaman hərəkətlərin 
xarakterini, habelə hansı şəraitdə törədildiyini və işin bütün konkret hallarını 
nəzərə almaq; 2) hər bir halda uşağın 1-ci maddənin "F" bəndinin yarımbənd-
lərindən hər hansı birində nəzərdə tutulmuş cinayəti törədib-törətmədiyini, yaxud 
həmin cinayətin törədilməsində qüvvədə olan beynəlxalq normalara uyğun 
olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyə əsas verən üsulla iştirak edib-
etmədiyini müəyyənləşdirmək; və 3) uşağın fərdi məsuliyyəti sübuta yetirildiyi 
hallarda qaçqın statusunun verilməsindən imtinanın törədilmiş əməlin ağırlıq 
dərəcəsinə mütənasib olub-olmadığını müəyyənləşdirmək.125  

63. Hər bir işin bütün hallarını hərtərəfli və fərdi qaydada təhlil etmək önəmlidir. 
Söhbət uşaqdan gedirsə, istisnaedici halları təhlil edərkən təkcə istisnaedici 
halların tətbiqinin ümumi prinsiplərini deyil, həm də beynəlxalq və milli hüquqda 
nəzərdə tutulmuş uşağın xüsusi statusuna, hüquqlarına və müdafiə təminatlarına 
dair norma və prinsipləri sığınacaq prosedurunun bütün mərhələlərində nəzərə 
almaq lazımdır. Xüsusən uşağın üstün maraqlarına, anlaqlılıq səviyyəsinə, 
ondan tələb olunan və ya ona tapşırılan hərəkətləri dərk etmək və bu hərəkətlərə 
razılıq vermək qabiliyyətinə aid prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Həmçinin 
istisnaedici hallarla bağlı hüquq normalarının və prosessual standartların 
diqqətlə tətbiq edilməsi də önəmlidir.126  

64. Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, uşaqlar tərəfindən törədilmiş hərəkətlərə istisna-
edici müddəaların tətbiqi zamanı aşağıdakı məsələlər mühüm əhəmiyyət daşıyır:  

i. istisnanın şamil olunduğu hərəkətlərə görə fərdi məsuliyyəti müəyyənləşdirmək 
üçün aparılan təhlilin başlıca amili onu təyin etməkdən ibarətdir ki, uşaq 
müvafiq psixi durumda olubmu (yaxud anlaqlı olubmu), yəni hərəkətlərini 

                                                                                                        
123 BCM-n Statutu, maddə 26.  
124 Əsgər uşaqlarla bağlı istisnaedici hallara dair əlavə məlumat üçün bax: BMTQAK, Qaçqın statusu 
verilməsindən istisnaların əsgər uşaqlara tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq standartlara dair Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMTQAK) məsləhət rəyi, 12 sentyabr 2005-ci il 
(bundan sonra "İstisnaedici müddəaların əsgər uşaqlara tətbiq edilməsi ilə bağlı məsləhət rəyi" 
adlandırılacaq), http://www.unhcr.org/refworld/docid/440eda694.html.  
125 BMTQAK, 1-ci maddənin "F" bəndinə dair bəyanat, 7-ci bənd.  
126 İstisnaedici hallarla bağlı prosessual məsələlərin ətraflı təhlili üçün bax: BMTQAK, İstisnaedici 
müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 31-36-cı bəndlər; və BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair 
məlumatlandırıcı qeydlər, 98-113-cü bəndlər.  
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dərk edə-edə və istisnaedici hərəkətə görə fərdi məsuliyyət daşıyacağını bilə-
bilə bu hərəkəti edibmi? Bunu qiymətləndirərkən uşağın emosional, psixi və 
intellektual inkişaf səviyyəsi kimi elementləri nəzərə almaq lazımdır. Onu da 
müəyyənləşdirmək önəmlidir ki, uşaq öz davranışının xarakterini və nəticə-
lərini anlamaq və beləliklə cinayəti törətmə və ya cinayətin törədilməsində 
iştirak etmə qərarı vermək üçün kifayət qədər yetkinlik səviyyəsinə malik 
olubmu? Uşağın təqsirini istisna edən hallar sırasına, məsələn, bunlar aiddir: 
ciddi psixi pozuntu, məcburi intoksikasiya durumu və ya lazımi yetkinlik 
səviyyəsinin olmaması.  

ii. Uşağın anlaqlı olduğu müəyyən edilərsə, fərdi məsuliyyəti istisna edən 
digər əsaslar, yəni onun təzyiq altında, məcbur edilmə nəticəsində, yaxud 
özünü və ya başqalarını müdafiə etmək üçün hərəkət edib-etmədiyi araşdırıl-
malıdır. Xüsusən keçmiş əsgər uşaqlar tərəfindən verilmiş ərizələr qiymətlən-
dirilərkən bu amillər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Araşdırılmalı olan əlavə 
amillərə bunlar aid edilə bilər: silahlı qüvvələr sırasına və ya silahlı qrupa cəlb 
olunduğu zaman uşağın neçə yaşında olması; silahlı qüvvələr sırasına və ya 
silahlı qrupa qoşulmasının və həmin qüvvələri və ya qrupu tərk etməsinin 
səbəbləri; onların tərkibində olduğu müddət; qrupa qoşulmaqdan imtinanın 
nəticələri; narkotik vasitələrdən, alkoqoldan və ya dərman preparatlarından 
istifadəyə məcbur edilmə; uşağın təhsilinin və qeyd edilən hadisələri dərk 
etməsinin səviyyəsi; və mənəvi zədəyə, zorakılığa və ya qəddar rəftara 
məruz qalması.127  

iii. Nəhayət, uşağın fərdi məsuliyyət daşıdığı müəyyən edilərsə, qaçqın statusu 
verməkdən imtinanın nəticələrinin törədilmiş hərəkətin ağırlıq dərəcəsinə 
mütənasib olub-olmadığını müəyyənləşdirmək lazımdır.128 Bir qayda olaraq 
bunun üçün cinayətin ağırlıq dərəcəsini uşaq geri qayıtdıqdan sonra məruz qala 
biləcəyi təqibin dərəcəsi ilə müqayisə etmək lazımdır. Ərizəçinin ciddi təqiblə 
üzləşməsi ehtimalı varsa, ona qaçqın statusu verməkdən imtina edilməsi üçün 
sözügedən cinayət çox ciddi olmalıdır. Nəzərdən keçirilməli məsələlər sırasına 
işin hər hansı yüngülləşdirici və ya ağırlaşdırıcı halları da daxildir. Uşağın ərizəsi 
qiymətləndirilərkən hətta işin halları onun müdafiəsinə əsas verməsə belə, onun 
yaşı, yetkinlik səviyyəsi və əlverişsiz durumu kimi mühüm amillər nəzərə 
alınmalıdır. Söhbət əsgər uşaqlardan gedirsə, belə amillər sırasına hərbçilər 
tərəfindən qəddar rəftara məruz qalma və xidmət müddətində baş verən hallar 
daxildir. Həmçinin geri qayıtdıqdan sonra uşağın qarşılaşa biləcəyi nəticələr və 
münasibət də (məsələn, silahlı qüvvələri və ya qrupu tərk etmə nəticəsində insan 
hüquqlarının ciddi pozuntuları) nəzərə alınmalıdır.  

                                            
127 Fransa məhkəmələrinin qərarlarında təsdiq edilib ki, prinsip etibarı ilə istisnaedici müddəaların tətbiqinə gətirib 
çıxarmalı olan cinayət əməlləri törətmiş uşaqlar, əgər xüsusilə əlverişsiz vəziyyətdə olublarsa, azadlığa buraxıla 
bilərlər. Misal üçün bax: 459358, M.V.; Exclusion, CRR, 28 aprel 2005-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/43abf5cf4.html; 448119, M.C, CRR, 28 yanvar 2005-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17b5d92.html. Həmçinin bax: "MH (Suriya vətəndaşı) Birləşmiş Krallığın 
daxili işlər nazirinə qarşı"; və "DS (Əfqanıstan vətəndaşı) Birləşmiş Krallığın daxili işlər nazirinə qarşı" məhkəmə işi, 
[2009] EWCA Civ 226, Apellyasiya Məhkəməsi (Birləşmiş Krallıq), 24 mart 2009-cu il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca60ae2.html, 3-cü bənd. Fərdi məsuliyyəti istisna edən əsaslara dair ətraflı 
tövsiyələr üçün bax: BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair rəhbər prinsiplər, 21-24-cü bəndlər, BMTQAK, 
İstisnaedici müddəalara dair məlumatlandırıcı qeydlər, 91-93-cü bəndlər; BMTQAK, İstisnaedici müddəaların əsgər 
uşaqlara tətbiq edilməsi ilə bağlı məsləhət rəyi, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 10-12-ci bəndlər.  
128 Mütənasiblik məsələsinə dair daha ətraflı tövsiyələr üçün bax: BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair 
rəhbər prinsiplər, 24-cü bənd; və BMTQAK, İstisnaedici müddəalara dair məlumatlandırıcı qeydlər, 76-78-ci 
bəndlər.  
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IV. PROSEDUR VƏ SÜBUTETMƏ MƏSƏLƏLƏRИ 

65. Yaşlarının az olması, böyüklərdən asılı olmaları və nisbətən qeyri-yetkin 
olmaları səbəbindən prosedur və sübutetmə məsələlərində uşaqlar üçün xüsusi 
təminatlar nəzərdə tutulmalıdır ki, onların qaçqın statusu üçün müraciətləri üzrə 
ədalətli qərarlar çıxarmaq mümkün olsun.129 Aşağıda qeyd edilən ümumi 
tədbirlər sığınacaq proseduru müddətində uşaqlarla rəftar üçün minimal 
standartlardır. Onların tətbiqi müvafiq sənədlərdə, məsələn, "Uşaq hüquqları 
uğrunda fəaliyyətə dair resurslar toplusu"nda,130 "Böyüklər tərəfindən müşayiət 
olunmayan və valideynlərindən ayrı düşmüş uşaqlar barəsində qurumlararası 
rəhbər prinsiplər"də və milli rəhbər prinsiplərdə131 əks olunmuş ətraflı rəhbər 
prinsiplərin tətbiqini istisna etmir.  

66. Sığınacaq üçün uşaqlar tərəfindən təqdim edilən ərizələrə, onların böyüklər 
tərəfindən müşayiət olunub-olunmamasından asılı olmayaraq, adətən prioritet 
qaydada baxılmalıdır, belə ki, çox zaman bu uşaqların xüsusi müdafiə və yardıma 
ehtiyacları olur. Prioritet qaydada baxılma o deməkdir ki, ərizə üzrə qərarın qəbulu 
mərhələsi də daxil olmaqla sığınacaq prosedurunun hər bir mərhələsində gözləmə 
müddətləri azaldılır. Bununla belə, prosedurun başlanmasından əvvəl uşaqlara 
hazırlaşmaları və keçmişdə yaşadıqları hadisələri xatırlamaları üçün yetərincə vaxt 
verilməlidir. Onların təyin olunmuş qəyyumları ilə və digər işçi personalı ilə etimad 
münasibətləri qurmaları və özlərini güvənli və təhlükəsiz hiss etmələri üçün vaxt 
lazımdır. Bir qayda olaraq, uşağın ərizəsi onu müşayiət edən ailə üzvlərinin ərizəsi 
ilə birbaşa əlaqədardırsa, yaxud uşaq törəmə (derivariv) status verilməsi üçün 
müraciət edibsə, uşağın ərizəsinə prioritet status verməyə ehtiyac yoxdur, bu şərtlə 
ki, işin digər aspektləri ərizəyə prioritet qaydada baxılmasının məqsədəuyğun 
olduğuna dəlalət etməsin.132  

67. Uşağın sığınacaq üçün ərizəsinin kimi adından verilməli olduğunu müəyyən 
edən ümumi qayda yoxdur, xüsusən uşağın yaşı çox azdırsa, yaxud ərizə vali-
deynlərin uşağın təhlükəsizliyi ilə bağlı qorxularına əsaslanırsa, həmin məsələ 
önəmli olmur. Bu, qüvvədə olan milli hüquq normalarından asılıdır. Bununla belə, 

                                            
129 Uşaqların əlavə prosessual təminatlardan yararlana bilmələri üçün uşaqlara tətbiq edilən müvafiq yaş həddi 
kimi qərarın çıxarıldığı tarix deyil, sığınacaq üçün ərizənin verildiyi tarix götürülməlidir. Bu məsələni onların 
qaçqın statusu üçün verdikləri ərizəyə mahiyyəti üzrə baxılmasından fərqləndirmək lazımdır, belə ki, həmin 
prosesdə araşdırma perspektiv xarakter daşıdığına görə uşağın qərar qəbul edilən tarixdəki yaşı da proses üçün 
əhəmiyyət kəsb edə bilər.  
130 Uşaq hüquqları uğrunda fəaliyyət (UHF), UHF-yə dair resurslar toplusu: fövqəladə hallarda və onlardan 
sonra uşaqların müdafiəsi üçün potensialın gücləndirilməsi vasitələri ("Uşaqları xilas edək" təşkilatı tərəfindən 
hazırlanıb), BMTQAK, YUNİSEF, BMTİHAK, Beynəlxalq Qırmızı Xaş Komitəsi və Terre des Hommes 
Fondu, 7 dekabr 2009-cu il, http://www.savethechildren.net/arc.  
131 Misal üçün bax: Birləşmiş Krallıq, Sığınacaq məsələlərinə dair təlimat, Uşağın sığınacaq ərizəsinə 
baxılması, 2 noyabr 2009-cu il, 
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/asylumprocessguidance/specialcases/g
uidance/processingasylumapplication1.pdf?view=Binary; Birləşmiş Krallığın Sərhəd Mühafizə Agentliyi, 
"Uşaqları zərərdən qorumaq praktikasına dair məcəllə", dekabr 2008-ci il, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4948f8662.html; Finlandiya, İmmiqrasiya Direktorluğu, 
(Valideynlərindən ayrı düşmüş) yetkinlik yaşına çatmayanlarla müsahibə üçün rəhbər prinsiplər, mart 2002-ci 
il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/430ae8d72.html; ABŞ, Uşaqların sığınacaq üçün müraciətlərinə dair 
rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə; Kanada, İQŞ, İmmiqrasiya haqqında qanunun 65-ci 
maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq sədr tərəfindən qəbul edilmiş rəhbər prinsiplər, 3-cü rəhbər prinsip – 
Qaçqın uşaqlar iddiaçı qismində: prosedur və sübutetmə məsələləri, 30 sentyabr 1996-cı il, № 3, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b31d3b.html.  
132 BMTQAK, BMTQK-ın mandatı çərçivəsində qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün prosessual 
standartlar, 20 noyabr 2003-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html, səh. 3.25, 4.21–4.23.  
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kifayət qədər operativliyə imkan yaradılması üçün prosesin gedişində əsas 
ərizəçinin adının başqası ilə əvəzlənməsinə ehtiyac yarana bilər, məsələn, əsas 
ərizəçi qismində valideyninin göstərilməsindənsə uşağın göstərilməsi daha 
məqsədəuyğun sayılarsa, bu baş verə bilər. Bu operativlik texniki xarakterli 
ləngimələrin bütövlükdə prosesi lüzumsuz olaraq yubatmamasını təmin etmiş 
olur.133  

68. Böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan və valideynlərindən ayrı düşmüş 
ərizəçi uşaqlardan söhbət gedirsə, bu halda prosesin mümkün qədər tez 
başlanması və uşağın valideynlərinə və digər ailə üzvlərinə qovuşması üçün 
lazımi səylər göstərilməlidir. Lakin ailə üzvlərinin axtarılmasının və ya ailənin 
qovuşmasının valideynləri və ya digər ailə üzvlərini təhlükə altında qoyacağını, 
uşağın zorakılığa və ya etinasız rəftara məruz qalacağını, yaxud valideynlərin və 
ya ailə üzvlərinin təqiblə əlaqəli olduqlarını və ya təqibdə iştirak etdiklərini güman 
etməyə əsas verən məlumat daxil olarsa, bu cür səylər istisna olunur.134  

69. Böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan və valideynlərindən ayrı düşmüş 
ərizəçi uşaqların işinə baxılarkən dərhal ödənişsiz əsasda müstəqil və ixtisaslı 
qəyyumun təyin olunması zəruridir. Sığınacaq prosedurunda əsas ərizəçi olan 
uşaqlar da qanuni nümayəndə ilə təmsil olunmaq hüququna malikdirlər.135 Belə 
nümayəndələr bu sahədə müvafiq hazırlığa malik olmalı və bütün proses boyu 
uşağa dəstək verməlidirlər.  

70. Sığınacaq proseduru çərçivəsində uşağın öz rəyini ifadə etmək və prosesdə 
şüurlu şəkildə iştirak etmək hüququ da önəmlidir.136 Çox zaman uşağın 
keçmişdəki yaşantıları barədə xatirələri onun fərdi himayə tələbatlarının müəy-
yənləşdirilməsi üçün önəmli olur və bir çox hallarda yeganə məlumat mənbəyi 
uşaq özü olur. Uşağın rəyini və tələbatlarını bildirməsinə imkan yaradılmasını 
təmin etmək üçün uşaq üçün təhlükəsiz olan və onun maraqlarını nəzərə alan 
prosedurların hazırlanması və tətbiqi, habelə sığınacaq məsələsinə baxılması 
prosesinin bütün mərhələlərində etimad mühitinin yaradılması tələb olunur. 
Onların işində mövcud olan mümkün variantlar və onların nəticələri barədə 
uşaqlara anladıqları dildə və anladıqları formada zəruri məlumatların verilməsi 
vacibdir.137 Buraya şəxsi həyatın toxunulmazlığı və konfidensiallıq hüququ 

                                            
133 Bu, xüsusən QCZY və məcburi nikah kimi məsələlərlə bağlı verilmiş sığınacaq ərizələrinə aiddir, belə 
hallarda valideynlər uşaqlarının həyatı üçün qorxduqlarına görə onlarla birlikdə ölkələrini tərk edirlər, hərçənd 
ki, bu halda uşaq ölkədən qaçmalarının səbəbini tam anlamaya da bilər.  
134 Ailə üzvlərinin axtarılması və ailənin qovuşması məsələsinə İcra Komitəsinin bir sıra rəylərində, o 
cümlədən ən son dövrlərə aid olan bu rəyində toxunulub: İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, bənd (h)(iii). Həmçinin 
bax: BMTQAK, Uşağın üstün maraqlarının müəyyənləşdirilməsinə dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd 
edilən mənbə; UHK, 6 saylı ümumi şərh, 81-ci bənd.  
135 Burada "qəyyum" dedikdə peşə bacarıqlarına malik olan, uşağın üstün maraqlarına və ümumi rifahına riayət 
edilməsini izləyən şəxs nəzərdə tutulur. Qəyyumun təyin edilməsi qaydası uşaqlar üçün ölkə vətəndaşı olan 
qəyyumların təyin edilməsində istifadə olunan mövcud milli inzibati və ya məhkəmə prosedurlarında nəzərdə 
tutulan qaydadan daha sərt olmamalıdır. "Hüquqi nümayəndə" dedikdə sığınacaq prosedurlarında uşağa hüquqi 
yardım göstərmək və məlumatlar vermək, hüquqi məsələlərlə bağlı dövlət orqanları ilə münasibətlərində ona 
yardım göstərmək üzrə ixtisaslaşmış vəkil və ya digər şəxs nəzərdə tutulur. Bax: İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, 
(g)(viii) bəndi. Əlavə təfsilatlar üçün bax: UHK, 6 saylı ümumi şərh, 33-38 və 69-cu bəndlər. Həmçinin bax: 
BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqların işlərinə baxılması ilə 
əlaqədar siyasət və prosedurlara dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 5.11 və 6-cı bəndlər. 
Həmçinin bax: BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan uşaqlarla əlaqədar 
rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə, səh. 2 və 4.2, 5.7, 8.3, 8.5-ci bəndlər.  
136 UHK, 12-ci maddə. UHK-da uşağın öz rəyini sərbəst ifadə etməsi üçün hər hansı aşağı yaş həddi müəyyən 
edilməyib, çünki aydın məsələdir ki, uşaqlar çox erkən yaşlarından öz rəylərini formalaşdıra bilərlər və bunu 
edirlər.  
137 UHK, 6 saylı ümumi şərh, 25-ci bənd; UHK, 12 saylı ümumi şərh, 123-124-cü bəndlər.  
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barədə məlumat verilməsi də daxildir ki, bununla onların məcburiyyət, sıxıntı, 
qorxu hissi keçirmədən və ya qisasdan qorxmadan rəylərini ifadə etmələrinə 
imkan yaradılmış olur.138  

71. Prosedurun müxtəlif mərhələlərində, o cümlədən sığınacaq məsələləri ilə 
bağlı müsahibə zamanı müvafiq ünsiyyət metodları seçilməli və bu zaman 
uşağın yaşı, cinsi, mədəni mənsubiyyəti və yetkinlik dərəcəsi, habelə ölkəsini 
necə tərk etməsi və müvafiq ölkəyə necə gəlib çıxması nəzərə alınmalıdır.139 
Uşaqlarla ünsiyyətin faydalı qeyri-verbal metodlarına onlarla oyunlar oynamaq, 
rəsmlər çəkmək, yazı yazmaq, hekayələr danışmaq və mahnılar oxumaq 
daxildir. Əlil uşaqların "rəylərini ifadə etmələri üçün ehtiyac duyduqları istənilən 
ünsiyyət üsulundan" istifadə edilməsi tələb olunur.140  

72. Uşaqların yaşantıları barədə böyüklər kimi danışa biləcəklərini gözləmək doğru 
deyil. Onlar müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən psixoloji travmaları, valideynlərinin 
göstərişləri, yetərincə savadlı olmamaları, dövlət orqanları və ya hakimiyyət 
səlahiyyətinə malik şəxslər qarşısında qorxu hissi keçirmələri, qaçaqmalçıların 
lazımi şahid ifadələrindən istifadə etmələri və ya qisas qorxusu səbəbindən qorxu-
larını ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Onlar hansı məlumatın vacib olduğunu 
qiymətləndirə, yaxud gördüklərini və ya yaşadıqlarını böyüklərin asanlıqla anlaya 
biləcəyi tərzdə təsvir edə bilmək üçün həddindən artıq gənc və qeyri-yetkin ola 
bilərlər. Bəzi uşaqlar mühüm məlumatı buraxa və ya tərif edə bilərlər, yaxud 
xəyallarında olanları reallıqdan fərqləndirmək iqtidarında olmaya bilərlər. Onlar 
həmçinin zaman və məsafə kimi mücərrəd anlayışları ifadə etməkdə çətinlik çəkə 
bilərlər. Buna görə də, böyüklər bilərəkdən yalan danışdıqları halda, uşaqlar bunu 
bilməyərəkdən edə bilərlər. Bu səbəbdən müsahibəni aparan şəxslərin uşağın 
söylədiklərinin doğruluğunu və mühümlüyünü dəqiq qiymətləndirmək üçün zəruri 
hazırlığa və bacarıqlara malik olması önəmlidir.141 Bu, mütəxəssislər tərəfindən 
uşaqlarla müsahibənin qeyri-formal şəraitdə və ya uşaqlar müşahidə altında 
olmadan həyata keçirilməsini və uşaqlarla söhbətin onların özlərini təhlükəsizlikdə 
hiss etdikləri mühitdə, məsələn, sığınacaq axtaranlar üçün qəbul mərkəzində 
aparılmasını tələb edə bilər.  

73. Sığınacaqla bağlı böyüklərin işlərində sübutetmə yükü adətən işi araşdıran 
şəxslə ərizəçi arasında bərabər bölündüyü halda, uşaqların, xüsusən böyüklər 
tərəfindən müşayiət olunmayanların işlərində işi araşdıran şəxsin sübutetmə 
yükünün daha çox hissəsini öz üzərinə götürməsi zəruri ola bilər.142 İşin faktlarını 
müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, yaxud uşaq sığınacaq üçün müraciətini 
doğun şəkildə ifadə etmək iqtidarında deyilsə, işi araşdıran şəxs tərəfindən işin 
bütün məlum halları əsasında qərar çıxarılması tələb olunur və bu halda o, 
"şübhə ərizəçinin xeyrinə həll olunur" prinsipini öz sərbəst mülahizəsi əsasında 
tətbiq edə bilər.143 Eynilə, uşağın söylədiklərinin bir hissəsi ilə bağlı müəyyən 
şübhələr olarsa, bu halda "şübhə ərizəçinin xeyrinə həll olunur" prinsipi tətbiq 
edilməlidir.144  

                                            
138 UHK, maddələr 13, 17.  
139 "Valideynlərindən ayrı düşmüş uşaqlar Avropada" Proqramı (SCEP), Müsbət təcrübələrə dair bəyanat, 
Üçüncü nəşr, 2004-cü il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/415450694.html, 12.1.3-cü bənd.  
140 UHK, 9 saylı ümumi şərh, 32-ci bənd.  
141 İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, (d) bəndi.  
142 Yenə orada, (g)(viii) bəndi – bu bənddə tövsiyə olunur ki, dövlətlər uşağın maraqlarına uyğunlaşdırılan 
sübutetmə tələbləri hazırlasınlar.  
143 BMTQAK, Təlimat, 196 və 219-cu bəndlər.  
144 Qurumlararası rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən mənbə, 61-ci bənd.  
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74. Mənşə ölkəsi barədə məlumatların qadınlara qarşı müəyyən qədər qərəzli 
xarakter daşıması, yəni qadınlarınkından daha çox kişilərin yaşantılarını özündə 
əks etdirməsi mümkün olduğu kimi, belə məlumatlarda uşaqların yaşantıları da 
nəzərə alınmaya bilər. Bundan əlavə, uşaqların mənşə ölkəsindəki vəziyyət 
barədə məlumatları məhdud ola bilər, yaxud onlar təqib olunmalarının 
səbəblərini izah etmək iqtidarında olmaya bilərlər. Buna görə də sığınacaq 
işlərinə baxan orqanlar mənşə ölkəsi barədə aktual məlumatların və digər 
təsdiqedici sübutların toplanması üçün xüsusi səy göstərməlidir.  

75. Uşağın yaşı şübhə doğurduğu hallarda yaşın müəyyənləşdirilməsi həyata 
keçirilir, bu zaman qiymətləndirmə hərtərəfli şəkildə aparılmalı və şəxsin xarici 
görünüşü və psixoloji yetkinlik dərəcəsi nəzərə alınmalıdır.145 Bu cür qiymətlən-
dirmənin uşaq üçün təhlükəsiz şəraitdə, uşaq psixologiyası və gender məsələləri 
nəzərə alınmaqla və insan ləyaqətinə hörmət edilməklə aparılması önəmlidir. 
Yaşın müəyyənləşdirilməsi metodlarına xas olan müəyyən dərəcədə qiymətləndir-
mə sərbəstliyi elə tətbiq edilməlidir ki, nəticə qeyri-müəyyən olduğu təqdirdə şəxs 
uşaq hesab edilmiş olsun.146 Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaş eyni cür 
hesablanmadığına, yaxud bu və ya digər yaş həddinə eyni cür əhəmiyyət verilmə-
diyinə görə mədəni ənənələrin və ya ölkə standartlarının əsasında uşağın yaşı 
əslində olduğundan aşağı və ya yuxarı müəyyənləşdirilibsə, onun yaşı barədə 
məlumatların həqiqətə uyğunluğu ilə bağlı mənfi nəticələr çıxarılmasına ehtiyatlı 
yanaşmaq lazımdır. Yaşın müəyyənləşdirilməsinin məqsədi və həyata keçirilməsi 
prosesi barədə uşaqlara onların başa düşdükləri dildə aydın məlumat verilməlidir. 
Yaşın müəyyənləşdirilməsi prosedurunu həyata keçirməzdən əvvəl uşağa 
məsləhətlər vermək üçün ixtisaslı və müstəqil qəyyumun təyin edilməsi önəmlidir.  

76. Adi vəziyyətlərdə DNT testi yalnız qanunla nəzərə tutulan hallarda və bu 
testdən keçməli olan şəxslərin razılığı ilə aparılır və müvafiq şəxslərin hamısına 
testin keçirilməsinin səbəbləri barədə tam izahat verilir. Lakin bəzi hallarda 
uşaqlar yaşları, qeyri-yetkin olmaları, testin doğuracağı nəticələri anlamaq 
iqtidarında olmamaları ilə əlaqədar olaraq və ya digər səbəblərə görə testə 
razılıq verməyə bilərlər. Belə hallarda uşaq üçün təyin edilmiş qəyyum (əgər 
prosesdə uşağın ailə üzvü yoxdursa) uşağın rəyini nəzərə almaqla onun adından 
testə razılı verir və ya razılılıq verməkdən imtina edir. DNT testlərindən keçirmə 
yalnız digər sübutetmə vasitələri yetərli olmadığı təqdirdə istifadə edilməlidir. 
Belə bir şübhə mövcud olsa ki, uşaqlar özlərini onların valideynləri, bacı və 
qardaşları və ya digər qohumları kimi qələmə verən şəxslər tərəfindən insan 
alverinə məruz qalıblar, o halda bu cür testlər xüsusilə faydalı ola bilər.147  

77. Qərarlar uşaqlara onların başa düşdüyü dildə və formada çatdırılmalıdır. 
Qərar barədə məlumat uşağa şəxsən və qəyyumunun, qanuni nümayəndəsinin 
və (və ya) ona yardım edən digər şəxsin iştirakı ilə müsbət və təhlükəsiz bir 
mühitdə təqdim edilməlidir. Qərar mənfidirsə, bu barədə uşağa məlumat 
verərkən ehtiyatlı olmaq və psixoloji stressin və ya zərərin azaldılması üçün atıla 
biləcək növbəti addımları izah etmək lazımdır. 

                                            
145 İcra Komitəsi, 107 saylı rəy, (g)(ix) bəndi. 
146 Yenə orada, (g)(ix) bəndi. BMTQAK, Sığınacaq axtaran, böyüklər tərəfindən müşayiət olunmayan 
uşaqların işlərinə baxılması ilə əlaqədar siyasət və prosedurlara dair rəhbər prinsiplər, yuxarıda qeyd edilən 
mənbə, 5.11 və 6-cı bəndlər.  
147 BMTQAK, Qaçqın işləri kontekstində ailə qohumluğu münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün DNT 
testinin keçirilməsinə dair qeydlər, iyun 2008-ci il, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48620c2d2.html.  
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AXTARIŞ ÜÇÜN YÖNLƏNDIRICI  
(əlifba sırası ilə) 

 
"R" hərfinə bitişik rəqəmlər "Rəhbər prinsiplər"in nömrəsini (R1-dən R8-dək), 
digər rəqəmlər (iki nöqtə işarəsindən sonrakılar) isə "Rəhbər prinsiplərdəki 
bəndlərin nömrəsini göstərir.  

 
A 
abort, R1:13 
adam oğurluğu, R1:18; R7:8-9  
- uşaq oğurluğu, R8:22, 26 
adamöldürmə, R5:13-14; R8:12 
Afrika, R4:30 
Afrikada qaçqınların problemlərinin konkret aspektləri haqqında ABT 

Konvensiyası (1969), R4:5; R5:1, 3, 7-8 
ailə  
- yaxın qohumlar, R8:8, 17 
- ailə üzvlərinə qovuşma (ailənin qovuşması), R8:68 
- ərizəçinin ailə üzvləri (ailəsi), R1:36; R7:17; R8:9, 17  
- ailədaxili zorakılıq (məişət zorakılığı), R1:3; R8:18  
- ailə münasibətləri (əlaqələri), R4:25, 29 
- ailə planlaşdırılması, R1:3, 13; R8:18, 50 
- ailə üzvlərinin axtarılması, R8:68 
- ailə tərəfindən həyata keçirilən təqib, R7:21 
- törəmə (derivariv) status, R8:66 
- valideynlərini itirmiş uşaqlar, R7:20, 38; R8:36, 39, 50, 52, 57 
- "şübhə ərizəçinin xeyrinə həll olunur" prinsipi, R5:34; R8:73 
ailədaxili zorakılıq (məişət zorakılığı), R1:3, 9, 15 
- uşaqlara qarşı ailədaxili zorakılıq (məişət zorakılığı), R8:18, 32, 33, 52, 54 
aldatma (dələduzluq), R7:8-9 
amnistiya, R3:16; R5:23 
Apatridlərin statusu haqqında Konvensiya (1954), R7:6, 41 
asılı hala salma, R7:3 
Asiya, R4:30 
ayrı-seçkilik  
- ayrı-seçkilik hərəkətləri (praktikası), R1:16, 17, 19; R2:20; R8:36, 
- ayrı-seçkilik xarakterli qanunlar, R6:18, 24; R8:17  
- ayrı-seçkilik xarakterli tədbirlər, R6:22, R8:14  
- məhdudiyyətlərin ayrı-seçkilik xarakteri daşıyan məqsədlər üçün tətbiqi, R6:15  
- gender əlamətinə görə ayrı-seçkilik, R1:3, 15 
- uşaqlara qarşı ayrı-seçkilik, R7:19; R8:3, 10, 12, 14, 18, 27, 34, 36  
- qadınlara qarşı ayrı-seçkilik, R7:19 
- insan alverinin qurbanlarına qarşı ayrı-seçkilik, R1:18; R7:18, 19; R8:27 
- ayrı-seçkilik təqib forması kimi, R1:14-15, 31-32; R2:20; R6:17; R8:10, 36 
- azlıqlara qarşı ayrı-seçkilik, R3:11 
- ayrı-seçkiliyin formaları, R1:14-15; R6:12; R8:36 
- seksual oriyentasiyaya əsaslanan ayrı-seçkilik, R1:3, 16-17  
- siyasi əqidəyə görə ayrı-seçkilik, R1:32 
- dini ayrı-seçkilik, R6:12, 17, 19, 26 
azadlıqdan məhrum etmə, R7:15 
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azlıqlar, R6:15 
- azlıqlara qarşı ayrı-seçkilik, R3:11 
- dini azlıqlar, R6:12 
- etnik azlıqlar, R8:41 
 
B 
başqa dinə keçmə, R6:1, 34, 35 
başqa dini qəbul etməyə məcbur edilmə, R6:20  
beynəlxalq birlik (beynəlxalq ictimaiyyət), R4:32; R5:17  
beynəlxalq cinayət hüququ, R1:9  
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (Beynəlxalq Cinayət Tribunalı), R1:5; R5:10; 

R8:19, 60 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutu, R1:5; R8:19  
beynəlxalq cinayət tribunalları, R1:5; R5:10, 31, 34 
Beynəlxalq Hərbi Tribunalın Statutu (London Statutu), R5:10-11 
beynəlxalq himayə ilə təmin edilmə, R1:14; R6:36  
beynəlxalq himayə sistemi, R4:4 
beynəlxalq himayə tələbatları, R7:7, 20, 26 
beynəlxalq humanitar hüquq, R4:32; R5:12, 20; R7:12; R8:19 
beynəlxalq hüquq, R1:5, 9; R4:4, 16; R5:8, 24, 27; R6:15; R7:1, 12, 15; R8:3, 

29-30, 59  
beynəlxalq müqavilələrə (normalara, standartlara) riayət edilməsi, R4:32 
Beynəlxalq uşaq oğurluğunun mülki hüquqi aspektləri haqqında Haaqa 

Konvensiyası, R7:20 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd və prinsipləri, R5:3, 17  
birpartiyalı sistemə malik dövlət, R4:13  
BMT-nin İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar komitəsi, R8:14 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (BMTQAK) 
- BMTQAK-ın səlahiyyətləri R3:3  
- BMTQAK-ın vətəndaşsızlıq halları ilə bağlı mandatı, R7:43  
- BMTQAK-ın müşahidə funksiyası, R3:25 
BMT-nin Uşaq Fondu (YUNİSEF), R7:49 
borc müqabilində işlətmə, R8:29 
 
C 
cəzasızlıq, R1:15 
cinayət, R5:5  
- cinayət təqibi, R6:26 
- cinayət məsuliyyəti, R5:21 
- cinayətə görə fərdi məsuliyyət, R5:18; R8:62, 64  
- cinayət məsuliyyətinə qarşı müdafiə arqumentləri, R5:22 
- cinayətə görə cəza, R1:17; R5:23; R6:26 
- namus zəminində cinayətlər (qətllər), R1:36; R6:24; R8:33 
- əfv və ya amnistiya aktı, R5:23 
- cinayətin motivləri, R5:15 
- qeyri-siyasi xarakterli cinayətlər (siyasi xarakter daşımayan cinayətlər), 

R5:3, 15, 16 
- mütəşəkkil cinayətkar dəstələr, R7:31 
- sülh əleyhinə cinayətlər, R5:3, 11, 18, 24 
- insanlıq əleyhinə cinayətlər, R5:3, 13, 24  
- ağır cinayətlər (ağır hüquq pozuntuları), R5:2, 4, 27 



 193 

- uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlər, R8:59, 62, 64 
- terror aktları (terrorizm), R5:15, 17, 25-26 
cinayət təqibi, R5:25 
cinayətkarın (təqibçinin) motivləri, R1:36; R4:15  
cins  
- cinsi mənsubiyyət amilinin əhəmiyyəti, R4:25; R6:28 
- "cins" termininin anlayışı, R1:3 
- tərcüməçinin cinsi mənsubiyyəti, R1:35 
- cinsi mənsubiyyətlə əlaqədar təqib, R1:9, 16 
 
D 
din (dini əqidə)  
- dinin qaydalarına bələd olma, R6:9, 29-32 
- "din" termininin anlayışı, R6:1, 4 
- dini identiklik, R6:7, 9, 13 
- dini təqibdə gender amili, R1:26 
- uşaqların dini əqidəsi, R8:42-44, 47 
- insan alverində din amili, R7:35 
- əqidə azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər, R6:15-16 
Dinə və ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün və ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarının ləğv edilməsi haqqında Bəyannamə (1981), R6:2  
dini adətlərə riayət etməyə məcbur edilmə, R6:21-22 
dini ayinləri (qaydaları) icra etməməyə görə cəza, R6:16, 21, 22, 24 
diplomatik müdafiə, R7:43 
DNT testi, R8:76 
dövlətlərin öhdəlikləri 
- dövlətlərin vətəndaşsızlıq hallarına yol verməmək öhdəlikləri, R7:41 
- dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq üzrə öhdəlikləri, R8:19 
- dövlətlərin iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlarla bağlı öhdəlikləri, R8:34 
düşüncə, vicdan və din azadlığı, R6:2, 20 
 
E 
ekstradisiya, R5:15, 32 
etnik 
- etnik mənsubiyyət, R2:6; R3:25; R6:7, 10, 27; R7:32; R8:41, 43  
- etnik qrup, R1:24, 27; R2:17; R3:14; R4:30; R7:32, 34; R8:41 
- etnik münaqişə, R6:15  
- etnik identiklik, R1:24 
- etnik azlıq, R6:2; R8:41 
- etnik amillər, R4:25 
- "etnik təmizləmə", R4:31 
 
Ə 
əqidə, R6:6-7, 9, 16, 21, 29-30  
- əqidə azadlığı (o cümlədən dini əqidə azadlığı), R3:16; R6:2, 11, 20  
əqidəyə görə hərbi xidmətdən imtina etmə, R6:25-26 
əlillik, R4:25 
- əlil uşaqlar, R8:12, 35, 50, 71  
ərizəçinin maddi cəhətdən yaşayışının mümkünlüyü, R4:24 
əsaslı təqib qorxusu  
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- əsaslı təqib qorxusu səbəbindən şəxsin "olduğu yerdə" ("sur place") qaçqına 
çevrilməsi, R7:25  

- ölkə daxilində əsaslı təqib qorxusunun olmadığı yerə köçürülmə, R4:6, 7, 8, 
13, 20, 22-23 

- şəxsin vətəndaşı olduğu ölkədə (mənşə ölkəsində) təqib qorxusunun 
əsaslılığı, R7:26-27 

- uşaqlaırn əsaslı təqib qorxusu, R8:4, 11, 17, 23-24, 28, 37, 43, 72 
- istisna hallar, R5:25; R8:64  
- şəxsin daimi yaşayış yerində (adətən yaşadığı yerdə) təqibə məruz qalma 

qorxusu, R7:26, 27  
- "qaçqın" termininin anlayışında nəzərdə tutulmuş əsaslı təqib qorxusu, 

R6:3; R8:4  
- təqib qorxusunun əsaslılığının qiymətləndirilməsi, R4:7, 15; R6:14, 26, 29; 

R7:17; R8:11, 37, 40 
- siyasi əqidəyə görə təqib qorxusu, R1:32; R8:45 
- şəxs ölkəni tərk etdikdən sonra yaranmış təqib qorxusu, R6:35-36 
- təqib təhlükəsinin daha mövcud olmaması, R3:8, 11, 25 
- gender amilinə görə təqib qorxusu, R1:4, 9, 10, 20, 23, 25, 26, 35, 36; 

R2:19; R6:24 
- müəyyən sosial qrupa mənsubluğa görə təqib qorxusu, R2:1, 2, 14, 16,19, 

20; R7:37-39; R8:51 
- insan alveri kontekstində təqib qorxusu, R7:5, 17, 18, 23, 25-28, 37, 48; 

R8:24, 28  
- təqib qorxusunun psixoloji amilləri, R8:16, 33 
 
F 
fəaliyyət qabiliyyəti, R5:28 
fərarilik, R6:25 
 
G 
gender 
- gender aspekti, R1:12  
- gender əlamətinə əsaslanan zorakılıq, R1:3, 9, 16, 18, 36-37; R7:19; R8:3-4, 31  
- gender elementi, R1:16 
- cinslərin rolu, R1:32-33; R8:44  
- gender amilinə (əlamətinə) əsaslanan vəsatətlər, R1:1, 3, 10, 15, 20, 33, 35-36 
- gender əlamətinə görə təqib, R1  
- məcburi abort, R1:13  
- gender əlamətinə görə təqibin xarakteri, R1:3 
- qeyri-mütənasib dərəcədə sərt cəza, R6:22 
- dövlət (dövlət orqanları) tərəfindən himayənin (müdafiənin) təmin 

edilməməsi, R4:15; R6:24; R8:37, 54  
- səbəb-nəticə əlaqəsi, R1:20-21  
- sübutedici sənəd, R1:37 
güc tətbiq etmə, R1:13; R7:8, 9 
 
H 
hava nəqliyyatının qaçırılması, R5:27  
həddən artıq məhrumiyyətlər, R4:22; R8:56  
hərbi cinayətlər, R5:3, 12; R7:3 
hərbi xidmətdən imtinaya görə cəzalandırma, R6:26 
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hərəkət azadlığı, R1:18 
himayə  
- humayənin bərpa edilməsi, R3:15, 16 
- səmərəli himayə (müdafiə), R1:19; R2:20; R4:22; R7:21, 23, 40  
- diplomatik müdafiə (himayə), R7:43 
- əlavə himayə formaları, R4:20; R6:36  
- dövlət tərəfindən müdafiənin (himayənin) təmin edilməməsi, R1:21; R7:30 
- şahidlərin müdafiəsi proqramları, R7:50 
- himayə tələbatları, R8:1  
homoseksualizm (homoseksuallar), R1:3, 16-17, 30; R2:1, 6-7, 20 
homoseksuallar, transseksuallar, transvestitlər, R1:16, 30 
 
X 
xarici ölkə, R4:5 
xarici təcavüz, R4:5 
 
İ 
ibadət, R6:11-12 
İcra Komitəsinin rəyləri  
- ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi barəsində, R4:36 
- uzunmüddətli həll barəsində, R8:3, 6 
- qadınlarla bağlı məsələlər barəsində, R1:2, 20, 36; R3:5 
- vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı məsələlər barəsində, R7:43 
- istisnaedici müddəalar barəsində, R5:2 
- qaçqın statusuna xitam verilməsi barəsində, R3:8, 22, 25 
ictimai qayda, R4:5 
iqtisadi motiv, R7:31, 34 
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, R8:34 
İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, kökünün 

kəsilməsi və cəzalandırılması haqqında Protokol (2000), R7:2, 6, 8-9, 11-12, 22 
insan alverçi qurbanının könüllü ifadə verməsi, R7:50 
insan hüquqları  
- insan hüquqlarına dair beynəlxalq sənədlər (müqavilələr), R3:16; R5:9; R7:22  
- beynəlxalq hüquq (normaları), R1:5, 9, 13; R2:3; R4:32; R6:2; R7:12; R8:7 
- insan hüquqlarının (insan hüquqlarına dair beynəlxalq normaların) 

pozuntuları, R1:13; R3:11; R5:17, 20; R7:4, 14, 15, 17, 44, 47; R8:7, 10, 13-14, 
20, 29, 31, 64 

- insan hüquqlarına (insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələrə) riayət 
edilməsi, R3:16; R4:24, 28 

İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə (1950)  
- hüquq və azadlıqlar, R6:2 
İnsan Hüquqları Komitəsi, R6:2, 4, 15 
insan ləyaqəti, R2:6, 9; R8:75 
insan şəxsiyyətindən ayrılmaz olan hüquqlar, R4:28  
istisnaedici müddəalar, R5:1, 3  
- beynəlxalq himayəni istisna edən faktlar (hallar), R5:6  
- istisnaedici müddəaların tətbiq edildiyi ərizəçinin ailə üzvləri, R5:29 
- istisna edən müddəalar əsasında qaçqın statusunun ləğv edilməsi, R3:4; R5:6 
- qaçqınların (kütləvi) axını, R3:6; R5:30 
- qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi kontekstində istisnaedici 

müddəaların tətbiqi, R5:7 
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- Konvensiyanda istisnaedici müddəaların nəzərdə tutulduğu bəndlər, R5  
- 1-ci maddənin D bəndi, R5:4 
- 1-ci maddəsinin F bəndi, R5:1, 3, 4, 18, 23-26, 31, 35 
- 1-ci maddəsinin E bəndi, R5:4  
- uşaqların işlərinə istisnaedici müddəaların tətbiqi, R8:58-64 
- istisnaedici müddəaların tətbiqinin nəticələri, R5:8 
- istisnaedici müddəaların tətbiqi zamanı mütənasiblik nəzərə alınmalı olan 

prosedur məsələləri, R5:31-36; R8:62-64  
- istisnaedici müddəaların tətbiqi zamanı mütənasiblik prinsipinin nəzərə 

alınması, R5:15, 24, 26; R8:62-64  
- istisnaedici müddəaların şərhi, R5:2  
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya 

cəza növlərinə qarşı Konvensiya (1984), R5:9 
işğal (təcavüz), R4:5 
 
K 
kasta, R7:34  
keçmiş döyüş iştirakçıları, R5:20  
Keçmiş Yuqoslaviya və Ruanda üzrə beynəlxalq cinayət tribunalları, R1:5; R5:10  
klanlar (tayfalar), R2:1; R4:30 
konfidensiallıq, R1:35-36; R5:33; R7:46, 49; R8:70 
köçürülmənin məqsədəuyğunluğun təhlili, R4:7, 22-30; R8:53, 55 
 
Q  
qaçqın statusuna xitam verilməsi, R3:1, 4 
- qaçqın statusuna xitam verilməsi ilə bağlı prosedur məsələləri, R3:25 
- qaçqın statusuna xitam verilməsi ilə bağlı ümumi mülahizələr, R3:6-7 
- qaçqın statusuna xitam verilməsindən istisnalar, R3:19-22, 24, 25 
- vəziyyətin (situasiyanın) dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq qaçqın statusuna 

xitam verilməsi, R3:1, 10, 12-13, 15, 18 
qaçqın statusundan məhrum edilmə, R3:4, R5:6  
qaçqın statusunun ləğv edilməsi, R3:4, R5:6  
qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi, R5:28 
- qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi proseduruna buraxılma, R5:31 
Qaçqınların statusu haqqında Protokol (1967), R4:2; R7:5; R8:1 
qadınlar, R1 
- qadınların "ifritə" hesab edilməsi, R6:24 
- qadınlar müəyyən sosial qrup kimi, R2:12; R7:38  
- cəmiyyətdə qadınlar üçün müəyyən ediləm rol, R1:25-26; R8:47 
qadının cinsiyyət orqanının müəyyən hissəsinin kəsilməsi (zədə yetirilməsi), 

R1:3, 9, 11; R6:24; R8:4, 18, 31, 44, 54 
qan qohumu ilə cinsi əlaqə, R8:33 
qanuni nümayəndə, R8:69, 77 
qanunsuz yolla ölkəyə gətirilən miqrantlar, R7:4  
qayda-qanunun mühafizəsi, R7:31 
qayıdış  
- könüllü kütləvi qayıdış, R3:12 
- qayıdışın gərginlik yaratması, R3:12  
- məcburi qayıdış, R4:8 
- uşaqların qayıdışı, R8:23, 27 
- insan alveri qurbanlarının qayıdışı, R7:22, 43 
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- geri qaytarılmaqdan müdafiə, R5:29 
- qayıdışın nəticələri, R6:36; R8:64 
- qayıdış hüququ, R7:43 
qeyri-mütənasib dərəcədə ağır cəza, R1:12 
qeyri-hökumət təşkilatları (QHT-lər), R3:25 
qəyyum, R8:39, 69  
QİÇS, R8:52 
qisasa məruz qalma (qisas aktları), R1:18, 35; R7:17-19, 28, 39, 48; R8:28 
- qisas qorxusu (qisasa məruz qalma qorxusu), R1:35; R8:72 
qiymətləndirmə, R1:7-8, 32; R3:8-9, 16, 25; R4:7-8, 15, 20, 25, 28, 37; R5:2, 

17, 31; R7:16; R8:9-11, 14, 37, 53, 57, 64 
qrup halında ("prima facie") qaçqın statusu, R3:23-24  
 
M 
məcburi əmək, R7:3, 8-9, 15; R8:14, 18, 27, 29 
məcburi fahişəlik (fahişəliyə məcbur etmə), R1:18; R7:3, 15, 19 
məcburi köçkünlər, R4:31-32; R7:5 
məcburi nikah, R1:36; R8:20, 33  
məcburiyyət (məcbur etmə), R7:8-9; R8:64, 70 
məhkəmə praktikası, R1:5; R8:31 
məhkəmələr, R2:6; R3:16 
məlumatların həqiqətə uyğunluğu, R6:28  
mənfəət (qazanc, gəlir) əldə etmək insan alverinin motivi kimi, R7:1, 31, 35; 

R8:25 
mənəviyyat (əxlaq) normaları, R1:3, 12, 36 
mənşə ölkəsi, R1:8; R4:5-6, 38; R6:34; R7:25-26  
- mənşə ölkəsinin hakimiyyət (dövlət) orqanları, R6:35; R7:17, 21-22, 32 
- mənşə ölkəsi barədə məlumatlar, R1:37; R4:37; R6:35; R8:11, 74  
- mənşə ölkəsi ilə əlaqə, R5:33 
miqrantların ölkəyə qanunsuz gətirilməsi, R7:4 
milli azadlıq hərəkatı, R8:45 
milli qanunvericilik (milli hüquq), R7:1; R8:60, 63 
Milli və ya etnik azlıqlara, dini və dil azlıqlarına mənsub olan şəxslərin 

hüquqları haqqında Bəyannamə (1992), R6:2  
müəyyən sosial qrupa mənsubluq, R:2 
- yaş, R8:49  
- anadangəlmə (dəyişməz, ayrılmaz) xüsusiyyətlər, R2:6, 12, 13 
- homoseksuallar, R2:6, 7, 20 
- mülki hüquq sistemində müəyyən sosial qrupa mənsubluq, R2:8 
- uşaqlar müəyyən sosial qrup kimi, R7:32, 38; R8:4, 20, 46, 48-52 
- qadınlar müəyyən sosial qrup kimi, R1:4, 20, 30-31, 33; R2:1, 6, 7, 15, 19, 

22; R7:32; R8:50 
- qrupun nümayəndələrinin sayının əhəmiyyəti, R2:18, 19 
- ictimai qavrayış, R2:7-9  
- sosial sinif, R2:9 
- peşə qrupları, R2:1, 6, 9  
- təqibin rolu, R2:2, 14, 17 
- mütəşəkkillik tələbinin olmaması, R2:15 
- insan alverinin qurbanları müəyyən sosial qrup kimi, R7:32, 37-39 
- müəyyən sosial qrupun xüsusiyyətləri, R1:29; R2:11-13 
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Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyaları (1949), 
R5:10 

mülki əhali, R5:13, 30; R7:31  
mülki hüquq sistemi, R2:8  
mülki və siyasi hüquqlar, R4:28; R6:2; R8:14 
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, R6:2, 15  
müsahibə, R1:36; R6:28; R8:71  
- müsahibə aparan əməkdaş, R1:36; R6:27; R7:46 
müşayiətsiz olan və ya ailəsindən ayrı düşən uşaqlar, R7:20; R8:6 
müvəqqəti himayə, R3:24 
 
N  
narkotik alveri, R8:29 
narkotik vasitələrdən istifadəyə məcbur edilmə, R8:64 
naturalizasiya, R3:3 
nikah  
- yetkinlik yaşına çatmayanların nikahı, R8:14, 49 
- müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin nikahı, R6:12, 24 
- məcburi nikah, R6:24; R8:18, 33 
 
O  
oğurluq, R5:14 
"olduğu yerdə" qaçqın ("sur place" qaçqın), R6:1; R7:25 
orqanların çıxarılması, R7:3, 8-9, 15 
 
Ö  
ölkədaxili köçürülmə və ya yerdəyişmə alternativi R4:1-4, 6-7, 10-11, 13-14, 

19-21, 28, 31, 34, 36, 38  
- ölkədaxili köçürülmə kontekstində sübutetmə yükü, R4:33, 35 
- uşaqlar üçün ölkədaxili köçürülmə alternativi, R8:53-57  
- ölkə daxilində köç etmə və ya yerdəyişmə alternativi konsepsiyası, R4:1-4 
- ölkə daxilində köçürülmənin mümkünlüyü, R4:10-12 
- ölkə daxilində köçürülmənin mümkünlüyünün təhlili (qiymətləndirilməsi), 

R4:10-12 
- dövlətin himayəsi, R4:15, 16; R8:56 
- qeyri-dövlət subyektləri, R4:15 
- ciddi ziyan, R4:20, 21 
- mənşə ölkəsi barədə məlumatlar, R4:37 
- köçürülmə üçün təklif olunan ərazi, R4:11-12 
- köçürülmənin məqsədəuyğunluğunun təhlili, R4:22-32; R8:55 
ölkədən çıxarılma, R5:4  
övladlığa götürmə, R7:20 
 
P 
pasportun alınması (müsadirəsi), R1:18 
pis rəftar (qəddar rəftar), R1:16; R8:13, 57, 64 
- ailədə pis rəftara (qəddar rəftara) məruz qalma, R2:22 
- uşaqlara qarşı pis rəftar (qəddar rəftar), R8:3, 12, 14, 68 
- gender əlamətinə əsaslanan pis rəftar (qəddar rəftar), R1:18 
- seksual xarakterli pis rəftar (qəddar rəftar), R8:26 
- ər tərəfindən yol verilən pis rəftar (qəddar rəftar), R2:20 
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polis, R8:39 
psixi pozuntu, R5:21 
psixoloji inkişaf (yetkinlik) səviyyəsi, R8:7-8 
psixoloji zorakılıq, R8:13, 32, 33 
 
R 
Ruanda üzrə beynəlxalq cinayət tribunalı, R1:5; R5:10 
 
S  
sağlamlıq  
- tibbi xidmətlərə (tibbi yardıma) çıxışı imkanı, R6:17; R8:35, 41 
- sağlamlığa qarşı təhlükə, R4:20 
- sağlamlığın qorunması, R6:15 
- uşağın sağlamlığı, R8:12, 13, 30 
seçkilər, R3:13, 16 
seksual istismar  
- uşaqların seksual istismarı, R8:4, 26-27, 33  
- seksual istismar məqsədi ilə insan alveri, R1:18; R7:3, 8, 9, 19, 38, 47 
- seksual zorakılıq, R1:3, 9, 24, 27, 36-37; R3:20; R8:12, 22, 33, 52  
- seksual köləlik, R7:15 
- seksual xidmətlər, R6:24; R8:20, 44 
seksual zorakılığın qurbanları, R1:36 
seksual xarakterli təhqiramiz hərəkətlər, R1:36 
səbəb-nəticə əlaqəsi, R2:20-23  
sığınacaq 
- sığınacaq institutu, R5:2 
- sığınacaq üçün müraciət ən son vasitə kimi, R4:4  
- sığınacaq məsələlərinə (işlərinə) baxan orqanlar, R8:3, 74 
- sığınacaq üçün müraciət etmək hüququ, R4:32 
- sığınacaq prosedurları, R3:24; R5:19; R7:45; R8:63, 65, 66, 69-71 
- müsahibə, R1:36 
sığınacaq axtaran şəxslər  
- sığınacaq axtaran uşaqlar, R8:2, 4, 6, 8-9  
- sığınacaq axtaran qadınlar, R1:3, 36 
- sığınacaq axtaranın fərdi xüsusiyyətləri, R1:7 
- sığınacaq axtaran şəxs münasibətdə prosessual ədalətlilik, R4:35  
silahlı qüvvələr, R8:12, 19-21, 23, 41, 59, 64 
- silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunma, R8:41 
silahlı münaqişə, R3:11; R4:27; R5:12; R7:3, 31, 34  
- uşaqların silahlı münaqişədə iştirakı, R8:19-23, 52, 59 
siyasi əqidəyə görə təqib, R1:4, 26, 28, 32-34 
- uşaqların siyasi əqidəsinə görə təqib olunması, R8:4, 20, 45-47, 52 
- güman edilən (hesab edilən) siyasi əqidəsinə görə şəxsin təqibə məruz 

qalması, R1:26, 32 
- siyasi əqidə səbəbindən insan alverçilərinə məruz qalma, R7:40 
siyasi qaçqın, R1:33 
sosial təcrid, R8:27 
"sosial təmizləmə", R8:12 
soyqırımı, R5:10, 13 
Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 

Konvensiya (1948), R5:10  
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status, R1:3; R2:6; R3:1, 3, 6, 22, 25; R4:12, 31; R6:36; R8:2, 63 
sterilizasiya, R1:13 
sübut standartı, R5:35 
sübutetmə yükü (sübutetmə vəzifəsi), R3:25; R4:33-34; R5:34; R8:73  
sübutlar, R1:25, 37; R3:13, 15; R4:15, 31, 33-34; R5:31, 34-36; R6:34; 

R7:42; R8:74 
sülh sazişi, R3:14 
sülhün bərpası, R3:11 
Syerra-Leone üzrə Xüsusi Məhkəmə, R8:19, 60 
 
Ş  
şəxsin həyatına və ya azadlığına qarşı təhlükə, R7:14; R8:10, 15 
şəxsin sığındığı (sığınacaq aldığı) ölkə, R5:3, 5, 16; R7:28 
şəxsiyyəti sənədləri, R7:42 
 
T  
tezləşdirilmiş prosedurlar, R4:36 
təcrid olunma, R1:18; R7:19, 39; R8:27 
- təcrid olunma qorxusu, R7:18 
təhlükəli əmək, R8:30 
təhlükəsizlik 
- təhlükəsizliyin təmin edilməsi, R3:15; R4:24, 27; R5:36; R7:22; R8:67  
- beynəlxalq təhlükəsizlik, R5:17 
- milli təhlükəsizlik, R5:33, 36 
- təhlükəsizlik xidmətləri, R3:16 
- sosialı təhlükəsizlik, R8:34 
- fiziki təhlükəsizlik, R3:15 
təhsil, R8:30  
- qızların təhsili, R8:36  
- təhsilə çıxış imkanları, R8:35-36  
- təhsil hüququ, R8:14, 41 
- dini təhsil, R6:30 
- təhsil səviyyəsi, R1:36; R6:32; R8:12, 45, 64 
- təhsil imkanları, R1:14; R7:45; R8:14; 57 
təqibə səbəb olan qanunlar, R1:10-13 
təqibi həyata keçirən subyektlər, R1:19; R7:21  
- dövlət (dövlət hakimiyyəti orqanları), R4:7, 13-14; R7:21, 24,  
- qeyri-dövlət subyektləri (nümayəndələri), R1:21; R2:20-23; R4:7, 15, 38; 

R7:21, 30; R8: 37 
təqibin kobud forması, R3:20 
təminatlar  
- prosessual təminatlar, R5:31, 36  
- uşaqlar üçün təminatlar, R8:7, 65 
tərcüməçi, R1:36; R6:27 
tibbi yardımla təmin edilmə, R4:29; R7:45-46 
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiya (2000), R7:2, 4, 7 
 
U  
uşağın ailə üzvlərinin (qohumlarının) axtarılması, R7:49; R8:68 
uşağın xüsusi uşaq müəssisəsinə verilməsi, R8:57 
uşağın qəyyumu, R7:49; R8:39, 66, 69, 75-77 
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uşaq fahişəliyi, R8:4, 12, 18, 29 
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya (1989), R8:5, 13, 19-20, 22, 26, 32, 34, 60  
Uşaq Hüquqları Komitəsi, R7:49; R8:4-5, 20, 34 
uşaqlar, R8  
- vətəndaşlığı olmayan uşaqlar, R8:18, 35 
- valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, R8:12 
- hamiləlik, R8:12  
- atılmış uşaqlar, R8:12, 36, 49-50, 52 
- qızlar R1:8  
- yetkinlik yaşına çatmayanların silahlı qüvvələr sırasına cəlb olunması, 

R8:18-23, 41, 44, 52 
- insan alverinin qurbanı olan uşaqlar, R7:2-3, 8, 11, 19-20, 32, 34, 47, 49, 

R8:24-29, 41, 51, 76 
- sığınacaq axtaran (sığınacaq üçün müraciət etmiş) uşaqlar, R8:2, 4, 6-9  
- uşaqlara qarşı zorakılıq, R1:27; R8:3, 4, 12-14, 17-18, 23, 33, 36, 52 
- uşaqların müdafiə hüququ, R8:26, 32 
- uşaqların iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları, R8:14, 34, 36 
- uşaqların əsaslı təqib qorxusu R8:11, 23, 28, 40 
- uşaqlara qarşı təqibin təzahürləri, R8:15-17 
- uşaqlara qarşı təqibin formaları, R8:18-36 
- uşaqlara qarşı təqibin Konvensiyada nəzərdə tutulmuş motivləri (səbəbləri), 

R8:40-42, 45, 47-48 
- uşaqların alternativ variant qismində ölkə daxilində köçürülməsi, R8:53-57  
- istisnaedici müddəaların uşaqlara tətbiqi, R5:28; R8:58-64 
- uşaq pornoqrafiyası, R8:18, 29 
- uşaq hüquqları, R8:5, 13-14, 26, 34-35, 70, 77 
- əlil uşaqlar, R8:12, 35, 50, 71  
- uşaq əməyi, R8:30 
- qadın cinsi orqanlarına zədə yetirilməsi (qadın cinsiyyət orqanının müəyyən 

hissəsinin kəsilməsi), R6:24; R8:31, 54 
- küçə uşaqları (səfil uşaqlar), R8:12, 52 
- uşağın üstün maraqları (uşağın maraqlarının üstün tutulması), R6:15; 

R8:10, 53 
- uşaqların maraqları nəzərə alınmaqla qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi, 

R8:1, 4-5, 27, 75 
uzunmüddətli həll, R3:6; R6:36 
 
Ü  
üçüncü ölkəyə göndərilmə, R7:28 
 
V  
vətəndaşlıq, R1:27, R7:36, 41-42, 44  
- vətəndaşlıqdan məhrum etmə, R7:41 
- vətəndaşlığın itirilməsi, R8:18 
- şəxsin vətəndaşı olduğu ölkə, R3:2, 8, 10; R4:5; R7:26, 43; R8:4 
vətəndaşsızlıq 
- uşaqların vətəndaşsızlığı, R8:18, 35 
- vətəndaşlıqdan məhrum etmə, R7:41 
- BMTQAK-ın vətəndaşsızlıq halları ilə bağlı mandatı, R7:43  
- vətəndaşlığı olmayan şəxs, R3:2, 10 
- sənədlərin olmaması, R7:42, 44  
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- vətəndaşlığı olmayan şəxslərin insan alverinə məruz qalması, R7:42-44 
Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında Konvensiya (1961), R7:6, 41  
 
Y  
yaş, R6:28; R8:7 
- yaşın qiymətləndirilməsi, R8:7, 75 
- köçürülmə zamanı yaş amili, R8:54, 55 
- təqibdə yaş amili, R8:15, 18, 30 
- yaş amili əsasında müəyyən sosial qrupa mənsubluq, R8:49-52 
- yaş amilinin nəzərə alınması, R1:36; R4:25; R6:28; R8:2, 8, 12, 15, 30, 33, 64 
- hərbi xidmətə çağırış yaşı, R8:49  
yoxsulluq, R7:31; R8:14 
Yuqoslaviya (keçmiş Yuqoslaviya) üzrə beynəlxalq cinayət tribunalı, R1:5 
 
Z  
zərərli ənənəvi praktika, R1:5, 36; R6:15, 24; R8:31, 33  
zina əməlinə görə qeyri-mütənasib dərəcədə sərt cəza, R6:22 
zorakılıq (zorakı xarakterli əməllər)  
- zorlama nəticəsində doğulmuş uşaqlar, R8:12 
- məişət zorakılığı (ailədaxili zorakılıq), R8:33 
- gender amilinə əsaslanan zorakılıq, R1:9  
- insanlıq əleyhinə cinayətlər, R5:13 
- işgəncə, R1:36 
- ağır qeyri-siyasi cinayətlər, R5:15 
- dəhşətli zorakılıq aktları, R5:15 
- zorakılıqların şahidi olmuş şəxslər, R3:20 
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ГАЧГЫНЛАРЫН СТАТУСУНУ МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРМЯЙИН 
ПРОСЕДУРЛАРЫ ВЯ МЕЙАРЛАРЫ ЩАГГЫНДА ТЯЛИМАТ ЭЮСТЯРИШ 

Эянъляр 213, 215 
Сыьынаъаг 20,21,24, 25 110, 159, 161, 184, 194 
Сыьыныъаг, Дипломатик 21, 88 
Шцбщяли мянфяят 196, 203, 204, 219 
Сцбутун чятинлийи 196, 203, 204, 219 
Мцшайият олунмайан ушаглар 182, 214, 215 
Шяраитин дяйишмяси 135, 136, 138, 139 
Вятяндаш мцщарибяси 91, 98 
Яввялки тягибляря мяруз галан сябябляр 136 
Гаршыларына виъданлы мягсяд гойанлар 167, 171 
Ещтималлылыг 41, 42, 195, 196, 205 
Инсанлыьа гаршы ъинайятляр 150, 162, 178 
Гачыш дюврц тюрядилмиш ъинайятляр 158, 161 
Гейри-сийаси ъидди ъинайятляр 151,161 
Тягибдян йыьылан горху щиссляринин сямяряси 52, 67, 201 
Чыхыш мялуматлары 6, 7, 9, 15,17,22 
Гачгын статусунун мцяййян едилмясиндя бяйаннамянин сямярялилйи 28 
Гануна зидд айрылма 61 
Фярариляр 167-171 
Дипломатик ялагяляр 166 
Ирги айрысечкилик 53-55, 63, 65,68,69,83 
Шцбщяли мянфяят 2196,203,204,219 
Щярби гуллугдан бойун гачыранлар 167-171 
Игитсади мигрантлар 62,64 
Щярби хидмятдян йайынма 167,171 
1951-ъи ил 1 йанвардан яввял баш верян щадисяляр  
6,35,36,109 
Авропада (вя диэяр йерялярдя) баш верян щадисяляр 108,110 Дювляти ъидди наращат 
едян щадисяляр 22 
Шящадят 195,198,205 
Хариъи тяъавцз 22 
Сахта мялуматлар 199 
Аиля иттифагы 181,1881,213 
Шиширдилмиш горху 41,209 
Обйектив щалдан доьан горху 38,42,43,45,206 
Ютмцш горху 136 
Субйектиив щалдан доьан горху 37,38,40,41,52,206,211 
Юзцлц мящкямядя гойулмуш горху 
 6,34,37,43,45,49,53,58,66,67,74,83,94,100 
126,131,156,161,165,167,169,201,206,213,217,218 
Хариъи щюкмранлыг 22 
Ядалят йолунда гачгын дцшмя 56 
Ъоьрафи мящдудиййят 7,15,17,22,108,110 
Яввялки йашайыш мяканы 101,105,133,314,137 
Тяййаря гачырма щаллары 158 
Инсан щцгуглары 51,59,60,68,69,71,181 
Бейнялхалг щярби трибунал 150 
Бейнялхалг гачгын тяшкилаты 33 
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Корейа гачгынлары 142 
Миллятляр Лигасы 2 
Азадлыг щярякаты 175 
Диэяр дювлятлярин сялащиййятиня верилян гачгынлар (мандат гачгынлар) 16 
Хцсуси иътимаи групда цзвлцк 51, 77, 79, 169,  
Рущи хясятялик щаллары 207,212 
Мигрантлар 62,95 
Щярби вя йарымщярби фяалиййят 171,175,180 
Щярби хидмятдян йайынма 167,171 
Азлыглар 74,76 
Йенийетмяляр 182,185,213,219 
Нансен паспорту 33 
Йени вятяндашлыг алынмасы 129,132 
Вятяндашы олдуьу юлкя 87,91,118,122,124,134 
Чохсайлы вятяндашлыг 106,107 
Милли мянсубиййятя эюря тягиб 74-76 
Ганунла вятяндашлыьын бярпасы 128 
Вятяндашы олдуьу юлкяйя сяфяр 125 
Кюнцллц шякилдя вятяндашлыг ялдя едилмяси 126,128 
Зябт етмяк 22,165 
Африка Бирлийинин Тяшкилаты 22 
Фялястин гачгынлары 142,143 
Йарарлы паспорт 93 
Тягиб аэентляри 65 
Тягибин анлайышы 51,53 
Тягибя дцчар олма 41,209 
Сийаси актлар 84 
Сийаси ъинайяткарлар 84,86 
Сийаси бахыш 51,64,80,83,169,175 
Мцщарибядян габаг гачгынлар 1,4,32,33 
Проседуралара эириш (ЫВ) 189,194,220 
Сцбутун чятинликляри 196,197,210 
Али ганун позулмасына эюря тягиб 56-60, 94,86,167 
Милли дювлят тяряфиндян мцдафия 97,100 
Мцдафиянин кюнцллц олараг тякрар гябул едилмяси 118,125 
Ъяза 56, 60, 84, 86,167,169 
БМТ-нин мягсяд вя мярамлары (якс чыхарылан гярарлар)  
162,163, 
Ирг 51, 68, 70, 74, 77,169 
Вятяндашлыьын гябул едилмяси 126,128 
Милли мцдафияйя тякрар мяруз галма 118,125 
Кюнцллц олараг тякрар йаранма 133,134 
Милли гачгынлар 144,146 
Фялястинли гачгынлар 142,143 
Сур пласе гачгынлар 83,94,96 
Дин 51, 54, 71, 73, 76,169 
Вятяндашлыьы олмайан шяхсляр 01,102,104,105,137,139 
Статусу олан гачгынлар 4,32,33,136, 
Иътимаи груп 51,77, 79,169 
Мцшайят едилмяйян йенийетмяляр 123,219 
БМТ-нин мцгавиляси 163 
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Бирляшмиш Миллятляр Гачгынлар цзря Али Комиссарлыьы, Баш офис  
(ыв), (в) 12,14,18,142,194,221 
БМТГАК – ла ямякдашлыг 12,18,19,1194 
БМТГАК-ын статус 13-20 
УНКРА – БМ Корейа Йенидянгурма Аэентлийи 142 
Тяййарянин гейри-гануни тутулмасы 158,161 
УНРW – БМТ Йахын Шяргдя Фялястин  
Гачгынларын Ишляри Цзря Йардым вя Ишляр Аэентлийи 142,143 
Аиля бирлийи 181,187,213 
Зоракылыг 175,179 
Вятяндашы олдуьу юлкяйя сяфяр 1215 
Кюнцллц олараг йенидянгурма 133. 134 
Мцщарибя ъинайяткарлары 150, 162,178 
Мцщарибя гачгынлары 164,166 
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ИСТИНАД ЕДИЛМИШ МЯНБЯЛЯР 

1. 1951 - ъи ил Конвенсийасы ъоьрафи мящдудлашманынтятбиги имканыны тямин едир 
(ашаьыдакы 108 -110 параграфлара бах).  

2. Ашаьыдакы 35 вя 36-ъы параграфлара бах. 
3. Ашаьыдакы 108 – 110-ъу параграфлара бах. 
4. « Нансен паспорту» йол сяняди ролуну ойнайан вя мцщарибядян яввялки 

сянядлярин вязиййятиня эюря верилян шяхсиййяти тясдиг едян вясигя. 
5. ЫВ Ялавяйя бах. 
6. БМТ - нин сянядляри Е / 1618, с.39 
7. Лос. Еит 
8. Щямчинин 53- ъц параграфа бах. 
9. 144- ъц - 156-ъы параграфлара бах. 
10. 94-ъц - 96-ъы параграфлара бах. 
11. Бязи юлкялярдя, хцсусиля Латын Америкасында сийаси гачгынлара «дипломатик 

сыьынаъаг», йяни хариъи сяфирликлярдя сыьынаъаг верир. Бу ъцр сыьынаъаг тапмыш 
шяхс, беляликля, юз юлкясинин йурисдиксийасындан кянарда олса да, онун 
яразисиндян кянарда дейил вя буна эюря дя, 1951-ъи ил Конвенсийасынын 
шяртляриня ъаваб верир. Сяфирликляр щаггында яввялляр мювъуд олан 
«ексяразилийи» мцддяасы Дипломатик ялагяляр щаггында 1961-ъи ил Вйана 
Конвесийасында «тохунулмазлыг» термини иля явяз олунмушдур. 

12. БМТ– нин сянядляри Е/ 1618 с.39  
13. Лос. сит.  
14. Бах. ЫВ ялавя 
15. Бязи щалларда гачгын статусу вермяйя ясас верян сябябляр артыг мювъуд 

олмаса да, гачгын статусу горунуб сахлана биляр. Мцгайися един: 5-ъи вя 6-ъы 
йарымбюлмяляр (135-ъи вя 136-ъы параграфлар ашаьыда)  

16. Йухарыда дейилянляр щяля дя юлкясинин щцдудларындан кянарда олан шяхсляря 
аиддир. Гейд етмяк лазымдыр ки, дайандырылма щаггында дюрдцнъц бянд щяр 
щансы бир гачгынын кюнцллц сурятдя вятяндашы олдуьу юлкядя вя йа яввялляр 
йашадыьы йердя йенидян мяскунлашдыьы щалда гачгынлыг статусундан мящрум 
олмасыны эюстярир. 

17. Яксяр щалларда, гачгын яввялляр йашадыьы юлкянин вятяндашлыьыны сахлайыр. 
Вятяндашлыгдан мящрум етмяк цчцн фярди, йахуд коллектив тядбирляр 
нятиъясиндя вятяндашлыг итириля биляр. Буна эюря дя гачгын статусуну алмаг 
цчцн вятяндашлыьын итирилмяси ваъиб дейил. 

18. Йухарыда 125-ъи параграфа бах. 
19. Сяъиййяви характер дашыйан бу бянди ишляйиб щазырлайаркян, Конвенсийа 

мцяллифляринин Алманийа Федератив Республикасына эялмиш алман мяншяли 
гачгынлары нязярдя тутмушлар ки, сялащиййятиня Алманийа вятандашларына 
тягдим едилян бцтцн ганун вя ющдяликляр дцшцр.  

20. Баш Ассамблейанын гярарлар цзря 6 - ъы Комитясинин мярузяляри 2645 ( ХХВ), 
БМТ-нин сянядляри А/8716 вя 2551 (ХХЫВ) БМТ-нин сяняди А /7845. 

21. Тяййарянин дахилиндя ганун позунтусу вя диэяр щярякятляр щаггында 
Конвенсийа. Токио, 14 сентйабр 1963-ъц ил. 

22. Африкайа эялинъя, Африкадакы Гачгын ПроблемлярининСяъиййяви Аспектлярини 
тяъяссцм етдирян Конвенсийасынын Ы (2) маддясиндяки анлама бах. Ашаьыдакы 
22- ъи параграфда эюстярилир. 

23. ВЫ ялавяйя 6 вя 7-ъи бяндляря бах. 
24. Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын нювбядянкянар 29-ъу сессийа-

сында (5-13 октйабр, 1977-ъи ил) щярби мукялляфиййят дашымаьын виъдан ба-
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хымындан инкар едилмяси щцгугу щаггында гябул едилмиш 816/ 1977 тюв-
сийясиня бах. 

25. Щярби ганады олан бязи азадлыг щярякатлары Бирляшмиш Миллятлярин Баш 
Ассамблейасы тяряфиндян рясми сурятдя танынмышдыр. Диэяр азадлыг щярякатлары 
мящдуд кямиййятли дювлятляр тяряфиндян танынмышдыр. Йердя галанлары ися 
йенидян рясми олараг танынмамышдыр. 

26. Ы ялавяйя бах. 
27. Баш Ассамблейа 32-ъи сессийасынын рясми щесабаты Ялавя 12 (А) 32.12. 

параграф 53 (6) (Е)  
* Бирляшмиш Миллятлярин Мцгавиляляр Топлусу, 189-ъу ъилд, сящ. 37.  
* Бирляшмиш Миллятлярин Мцгавиляляр Топлусу, 189- у ъилд, сящ. 137.  
* Бирляшмиш Миллятляр Мцгавиляляр Топлусу, 606-ъы ъилд,сящ. 267.  
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