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               Kənarlaşmadan  bərabərliyə: Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının realaşdırılması  



Önsöz 

Əlilliyi olan şəxslər hər bir cəmiyyətdə ən təcrid olunan şəxslər olaraq qalmaqdadır. 

Beynəlxalq insan hüquqları yanaşması dünyanın hər yerində həyat şəraitini yaxşılaşdırsa 

da, əlilliyi olan şəxslər bu imkanlardan kənarda qalmışlar. Dövlətlərin insan hüquqları və 

iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq, ümümiyyətlə əlilliyi olan şəxslər insan hüquqları 

nöqteyi nəzərdən ən son nəzərə alınan qruplardır. Özünü təmin etmə imkanlarından 

məhrum olunan bir çox əlilliyi olan şəxslər başqalarının mərhəmət və insafının ümidinə 

qalırlar. Son illərdə dünyada 650 milyon şəxsin insan hüquqlarından məhrum edilməsinin 

davam etdirilməsi artıq qəbul edilməz bir hal almışdır. Hərəkət etmək vaxtıdır.  

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiya beynəlxalq ictimaiyyətin uzun 

zamandan bəri əlilliyi olan şəxslərin əsrlərdir məruz qaldıqları ayrı-seçkilik, 

kənarlaşdırılma və alçadılmasına qarşı bir cavabdır. İyirimi birinci əsrin və ümumiyyətlə 

bütün zamanların ən tez razılaşdırılmış insan hüquqlarına dair sazişi olan bu Konvensiya 

tarixi olmaqla bərabər bir çox çəhətdən tarixi və innovativ sənəddir. Konvensiya vətəndaş 

cəmiyyətləri, hökumətlər, milli insan hüquqları təsisatları və beynəlxalq təşkilatların 

iştirakı ilə 3 illik müzakirənin nəticəsində qəbul edilmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Baş Assembliyası tərəfindən 2006-cı ilin dekabrında qəbul edildikdən sonra Konvensiya 

rekord sayda ölkələr əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına həssasiyət göstərməklə 2007-ci ilin 

mart ayından etibarən Konvensiya və onun Fakültativ Protokolunu imzalamışlar.   

Konvensiya dünyanın azlıq təşkil etdiyi bu qrupunun hər kəs kimi eyni hüquq və 

imkanlardan faydalanmağı təmin edir. Eləcə də, konvensiya ədliyyə sisteminə əlçatanlıq, 

ictimai həyatda və siyasətdə iştirak, təhsil, məşğulluq, işgəncələrdən və digər qəddar, 

qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəza növlərindən azadolma və 

hərəkət azadlığı kimi  əlilliyi olan şəxslərin ayrı-seçkiliyə məruz qaldıqları sahələri əhatə 

edir.  Fakültativ Protokola əsasən iştirakçı dövlətlərdə hüquqlarının pozulduğunu iddia 

edən şəxslər və milli müdafiə vasitələrinin tükəndiyi zaman müstəqil beynəlxalq 

qurumdan kömək istəyə bilərlər. 

Bu Konvensiya uzun zaman gözlənilən bir sənəd olmuşdur. 1981-ci ildə 

Beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər günündə əlilliklə bağlı problemlərin qlobal səviyyədə 

diqqətə çatıdırlmasından 25 ildən çox vaxt keçmişdir. Bu zaman çərçivəsində bir çox 

cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslərə mərhəmət obyekti və yazıq kimi baxılması prizmasından 

uzaqlaşmış, əksinə cəmiyyətin özününün bu insanlara maneələr yaratmasıuğu qənaətinə 

gəlinmişdir. Konvensiya bu münasibət dəyişikliyini özündə təccəsüm etdirərək, əlillik 

anlayışının dəyişdirilməsi və cəmiyyətdə bütün insanların öz potensialını nümayiş 

etdirmək fürsətinə malik olmasının təmin edilməsi böyük bir addım olmuşdur. 

Bu stolüstü kitab Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası, BMT-nin 

İnsan hüquqları üzrə Ali Kommisarlığı  və Parlementlərarası Birliyi ilə birgə 

əməkdaşlığının nəticəsidir. Sözügedən stolüstü kitabın hazırlanmasında əsasən əlilliyi 

olan parlament üzvləri, akademiklər və bu sahədə çalışan insanların fikirləri nəzərə 

alınmışdır. 

Parlament və onun üzvləri  insan hüquqlarının qorunması və təşviqində böyük rol 

oynayır. Bu stolüstü kitabın məqsədi əlilliyi olan şəxslərin ayrı-seçkiliyə məruz qalmaqdan 

bərəbərliyə keçməsini təmin edən Konvensiyanın həyata keçirilməsinə səy göstərən 

parlament üzvləri və digərlərinə kömək etməkdir. Parlament üzvləri üçün stolüstü kitab 



Konvensiya və onun müddəaları haqqında məlumatlığın artırılması, əlilliklə bağlı 

məsələlərə dair maarifləndirilmə və parlament üzvləri üçün Konvensiyanın təcrübədə 

həyata keçirilməsi məqsədi ilə mexanizm və ehtiyacları izah etməyi hədəfləyir. Fərqli 

nümunə və fikirlərin yer aldığı bu kitabda parlament üzvləri üçün dünyadakı bütün əlilliyi 

olan şəxslərin hüquqlarının qorunması və təşviqində faydalı bir vasitə olmasına ümid 

edirik.  

 

 

Şa Zukanq                               Luiz Arbur                            Anders B. Conson 

Baş katibin müavini İnsan hüquqları üzrə             Baş katib 
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üzrə Şura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................................................................................................  



B İ R İ N C İ   F Ə S İ L .................................................................................................................  

İcmal .............................................................................................................................................  

Əlilliyi olan şəxsləin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin görülməsinin əhəmiyyəti ..  

Konvensiyanın predmeti ............................................................................................................  

Nə üçün Konvensiyaya ehtiyac var? ..........................................................................................  

Konvensiyada göstərilən hüquqlar .............................................................................................  

Əlillik və inkişaf arasında əlaqə .................................................................................................  

İ K İ N C İ   F Ə S İ L ....................................................................................................................................  

Yeni bir konvensiya ilə nəticələnən tarixi dövr .................................................................................  

Konvensiyanın məqsədi .....................................................................................................................  

Konvensiyanın əhatə dairəsi .............................................................................................................  

"Əlilliyin" tərifi ......................................................................................................................................  

Konvensiyada  göstərilən hüquq və  prinsiplər ....................................................................................  

Ümumi prinsiplər ................................................................................................................................  

Hüquqlar ..............................................................................................................................................  

Beynəlxalq əməkdaşlıq ......................................................................................................................  

Konvensiya üzrə iştirakçı dövlətlərin öhdəlikləri ..............................................................................  

Hörmət etmə, müdafiə və icra öhdəlikləri .........................................................................................  

Konvensiyanın digər insan hüquqları müqavilələri ilə müqayisəsi .................................................  

Ü Ç Ü N C Ü   F Ə S İ L ...............................................................................................................................  

Konvensiyada göstərilən monitorinq mexanizmi .............................................................................  

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə Komitə ....................................................................................  

Dövri hesabatlar .................................................................................................................................  

Dövri hesabatların məqsədi ...............................................................................................................  

Dövri hesabatların izlənməsi .............................................................................................................  

İştirakçı dövlətlərin konfransı .............................................................................................................  

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının monitorinqi ilə bağlı digər mexanizmlər ..................................  

Konvensiyanın Fakültativ Protokolu .................................................................................................  

Fərdi  şikayətlər proseduru ................................................................................................................  

Fakültativ Protokola tərəfdar olma ....................................................................................................  

Konvensiyanı dəstəkləyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyi ...............................................  

D Ö R D Ü N C Ü   F Ə S İ L ........................................................................................................................  

Konvensiya və Fakültativ Protokolunun iştirakçısı olma .................................................................  

Konvensiyaya qoşulma ......................................................................................................................  

Konvensiyanın imzalanması ..............................................................................................................  

Konvensiyanı imzalamanın anlamı ...................................................................................................  

Razılaşma bəyanı ...............................................................................................................................  

Ratifikasiya prosesi ............................................................................................................................  

Regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən ratifikasiya ...................................................................  

Qoşulma ..............................................................................................................................................  



Ratifikasiya, rəsmi təsdiqləmə və qoşulma sənədləri .....................................................................  

Ratifikasiya prosesində parlamentin rolu .........................................................................................  

Konvensiya və Fakültativ Protokolun qüvvəyə minməsi .................................................................  

Konvensiya və ya Fakültativ Protokola qeyd-şərtlər .......................................................................  

Qeyd-şərtlərin dəyişdirilməsi və geri götürülməsi ............................................................................  

Konvensiya və Fakültativ Protokola dair Bəyanat ...........................................................................  

Konvensiyaya və Fakültativ Protokola dair bəyanatların formaları ................................................  

Konvensiyaya dair bəyanat vermək ..................................................................................................  

Konvensiyanın ona tərəfdar çıxmayan dövlətlərə təsiri ..................................................................  

B E Ş İ N C İ  F Ə S İ L .................................................................................................................................  

Konvensiyanın milli qanunvericiliyə daxil edilməsi ..........................................................................  

İmzalanmanın və təsdiqlənmənin məzmunu ...................................................................................  

Konstitusiya, qanunvericilik və siyasət tədbirləri vasitəsi ilə milli qanunvericiliyə 

 daxil edilmə ........................................................................................................................................  

Bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi ilə bağlı qanunvericilik formaları ...............................  

Qanunvericilik tədbirlərinin məzmunu...............................................................................................  

Mühüm elementlər..............................................................................................................................  

Əlilliyin qanunvericilikdə əhatə olunmalı növləri ..............................................................................  

"Ağlabatan uyğunlaşdırma" qanunvericiliyin əsası kimi ..................................................................  

Xüsusi tədbirlər ...................................................................................................................................  

Dövlət orqanları, şəxs və müəssisələr tərəfindən ayrıseçkilik ........................................................  

Qanunvericilik islahatları üçün əsas sahələr ....................................................................................  

Əqli mülkiyyət qanunları və kitab, filmlərə və digər mediaya müyəssərliyin təmini ......................  

Milli işarət dilinin (dillərinin) tanınması ilə bağlı qanunvericilik..................................................... 

Milli qanunvericilikdə nəzərədə tutulmuş şikayət prosedurları .......................................................  

Konvensiyanın tətbiqini təşviq edən prosessual tədbirlər............................................................ 

Hər tərəfli nəzərdən keçirmə....................................................................................................... 

Bütün qanunların konvensiyaya uyğunluğunu təmin etmək ...........................................................  

Əlilliyi olan şəxsləri qanunvericilik prosesinə daxil edilməsini təmin 
etmək........................................................................................................................................... 

Federal və regional parlamentlərin cəlb edilməsi ............................................................................  

A L T I N C I  F Ə S İ L .................................................................................................................................  

Konvensiyanın müddəalarının pratikada tətbiqi ...............................................................................  

Abilitasiya və reabilitasiya ..................................................................................................................  

Müyəssərlik .........................................................................................................................................  

Təhsil ...................................................................................................................................................  

İnklüziv təhsilin xərci ..........................................................................................................................  

Əmək və Məşğulluq ...........................................................................................................................  

Hüquqi qabiliyyət və dəstəkləyici qərar qəbuletmə .........................................................................  

Y E D D İ N C İ  F Ə S İ L .............................................................................................................................  

Konvensiyanın tətbiqi və monitorinqi üçün milli qurumların yaradılması .......................................  



Mərkəzi instansiya (lar) ......................................................................................................................  

Koordinasiya mexanizmləri ...............................................................................................................  

Milli insan hüquqları qurumları ..........................................................................................................  

Konvensiya və milli insan hüquqları qurumları arasında əlaqə............................................... 

Milli insan hüquqları təsisatlarının növləri.......................................................................... 

Paris prinsipləri................................................................................................................... 

Milli insan hüquqları təsisatının potensial funksiyaları............................................................... 

Milli insan hüquqları təsisatları və şikayət mexanizmləri....................................................... 

Konvensiyanın tətbiqi və monitorinqi üçün milli qurumların yaradılması .......................................  

Müvafiq bir qurumun yaradılması ......................................................................................................  

Parlament nəzarəti .............................................................................................................................  

Parlament komitələri ..........................................................................................................................  

Araşdırma komissiyaları............................................................................................................. 

Birbaşa nazirlərə sualların verilməsi.......................................................................... 

İdaəretmədə təyinatlara nəzarət.......................................................................................... 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzarəti.............................................................. 

Büdcə və maliyyə nəzarəti .......................................................................................................... 

Qərar və məhkəmələrin rolu...................................................................................................... 

Hüquqların məhkəmə yolu ilə müdafiəsi ..................................................................................... 

B i b l i o q r a f i y a.................................................................................................................. 

Əlavə  1 Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlari haqqında konvensiya................................................. 

Əlavə  2 Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyanın Fakültativ 
Protokolu................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
1 



B İ R İ N C İ   F Ə S İ L 



İcmal  

 

Əlilliyi olan şəxsləin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin 

görülməsinin əhəmiyyəti 

 

Dünyada 650 milyondan çox əlilliyi olan şəxslər yaşamaqdadır. Bura əlilliyi olan 

şəxslərin ailələrini də əlavə etsək dünyada hər gün 2 milyard insan əlilliklə bağlı 

çətinliklərlə üzləşir. Dünyanın bütün bölgə və ölkələrində əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətdən 

kənarlaşdırılmış vəziyyətdə yaşayır və əsas həyat fəaliyyətlərdən məhrum edilirlər. Əlilliyi 

olan şəxslərin təhsil alması, iş tapması, özünə ev alması, ailə qurması və öz uşaqlarını 

böyütməsi, eləcə də sosial həyatdan faydalanması və səs vermə hüququndan istifadə 

etməsi üçün çox az imkanları vardır. Bundan əlavə, alış-veriş mərkəzləri, ictimai 

obyektlər, nəqliyyat və hətta informasiya əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər deyildir.  

Əlilliyi olan şəxslər dünyanın ən çətin vəziyyətdə yaşayan azlığını təşkil edir. 

Hesab edilir ki, dünyadakı yoxsul insanların yüzdə iyirmisini əlilliyi olan şəxslər təşkil edir; 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə  əlilliyi olan şəxslərin 98%-i məktəbə getmir; 18 yaşınadək 

küçə uşaqlarının 30%-i əlilliyi olan şəxslərdir, əlilliyi olan şəxslər arasında savadlılıq 3%-

dir və hətta bəzi ölkələrdə bu göstərici əlilliyi olan qadınlar üzrə 1%-ə qədərdir.  

 

Yoxsul insanların həyatları boyunca sonradan əlilliyi olan şəxs olmaq ehtimalı yüksəkdir; 

əlilliyi olan şəxslər də təcrid edildiyi və ayrı-seçkiliyə məruz qaldığı üçün əlillik yoxsulluğa 

səbəb olur. Əlillik savadsızlıq, normal qidalanmama, içməli suya əlçatanlığın olmaması, 

xəstəliklərə qarşı aşağı immunitetin olması, əlverişsiz və təhlükəli əmək şəraiti ilə 

əlaqəlidir. 

 

Dünya əhalinin sayı artıqca əlilliyi olan şəxslərin də sayı artmaqdadır. İnkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə hamiləlik və doğuş zamanı qeyri-qənaətbaxış tibbi xidmətlər, yolxucu 

xəstəliklərin yayılması, təbii fəlakətlər, silahlı 

münaqişələr, minalar və silahların yayılması xəsarət 

almağa, eləcə də əlilliyə və qalıcı tramvalara səbəb 

olur. Təkcə, yol qəzaları hər il gənclər arasında 

milyonlarla insanın yaralanmasına və əlilliyinə 

səbəb olur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə II Dünya 

Müharibəsindən sonra doğulan insanlar həyatlarının 

sonrakı mərhələrində  gec-tez əlillik vəziyyət ilə 

üzləşirlər. 

Əlilliyi olan şəxslərin yoxsul vəziyyətdə 

yaşaması faktı ölkənin iqtisadi və sosial həyatının 

həmin insanlar üçün əlçatan olmaması və onların 

həyata keçirilən siyasət və proqramlara daxil 

edilməməsi, eləcə də hökumətlərin əlilliyi olan 

şəxslərin hüquqlarına biganəlik və etinasızlığından 

qaynaqlanır.  

Cəmiyyətimizdə əlilliyi 

olan şəxslərə yazıq kimi 

baxılır.  Onlar həyatını 

qura bilən, iş tapan, 

müstəqil yaşaya bilən 

insanlar kimi qəbul 

edilmir. Bu da insan 

hüquqlarına ziddir. 

Ölkələrdə bununla bağlı 

maarifləndirilmə işlərinin 

aparılmasına ehtiyac 

vardır.   

Maria Veronika Reina, fiziki 

əlillik üzrə tədqiqatçı (Argentina) 



Sadəcə bir neçə inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrdə əlilliyi olan şəxslərin əsas 

hüquqlarının hərtərəfli müdafəsinə və təşviqinə yönələn qanun qəbul edilib və onlar 

tələbə, işçi, ailə üzvü və vətəndaş kimi müstəqil şəkildə həyatlarını yaşayırlar. Bu, yalnız 

əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə tam iştirakına əngəl olan fiziki və psixi maneələri aradan 

qaldırmaqla mümkün olmuşdur.  

Bunun fərqinə varan beynəlxalq ictimaiyyət əlilliyi olan şəxslərin şərəf və ləyaqətini 

bir daha təsdiq etmək, dövlətləri əlilliyi olan şəxslərin məruz qaldıqları ədalətsizlik, ayrı-

seçkilik və zorakılığa son qoyan hüquqi bir vasitə ilə təmin etmək üçün birləşmişlər. Bu 

vasitə Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyadır (Bundan sonra – 

Konvensiya).  

Konvensiyanın predmeti 

"Əlilliyi olan şəxs" anlayışı -  fiziki və psixi maneələrlə qarşılaşdığı zaman cəmiyyət 

həyatında tam iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan 

şəxslərə şamil edilir. Ancaq bu, Konvensiyaya əsasən müdafiə olunacaq insanların 

hamısını əhatə edən tam anlayış deyil və milli qanunvericilikdə əks olunan müvəqqəti 

əlilliyi olan şəxslər və ya keçmişdə əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla daha geniş 

kateqoriyanı istisna etmir. 

Dünyanın bir bölgəsində əlilliyi olan şəxs kimi baxılan biri digər bir bölgəsində bu cür qəbul 

edilmir. Dünyanın çox hissəsində müəyyən fərqlilikdə və vəziyyətlərdə olan insanlara 

qarşı əsassız, mənfi streotip və qərəzli münasibətlər göstərilir. Bu cür yanaşmalar kimin 

əlilliyi olan şəxs hesab  olduğunu müəyyənləşdirərək, əlilliyi olan şəxslərə yönəlik mənfi 

imici dərinləşdirir. Əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə istifadə olunan ifadələrin mənfi 

streotiplərin yaranmasında əhəmiyyətli rolu vardır. "Şikəst" yaxud "əqli geri" kimi ifadələr 

alçadıcıdır. Və yaxud "əlil arabasına məhkum olmuş" ifadəsi insanın özünü yox, onun 

əlilliyini qabardır. Cəmiyyətdə, tarixən əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə düzgün ifadələr 

istifadə olunmamış yaxud da onları narahat edəcək ifadələr istifadə edilmişdir.   

Konvensiyanı hazırlayanlar əlilliyin şəxsin müəyyən xəstəliyi olması ilə əlaqədar 

deyil, şəxsin onu əhatə edən mühitlə qarşılıqlı təsirinin 

nəticəsi kimi baxılmasında həmfikirdilər. Konvensiyada əks 

olunan əlillik anlayışının cəmiyyətdə müsbət yöndə 

dəyişdirilməsi məqsədi ilə qanunvericiliyin 

uyğunlaşdırılması təsdiq olunur.   

 

 

 

 

 

 

 

Ailələr, ümumilikdə 

mənim kimi əlilliyi 

olan insanlardan 

gözləntiləri aşağıdır; 

nəticədə fiziki və 

psixi manelər həmin 

insanların cəmiyyətə 

inteqrasiyasına 

imkan vermir. 

Linda Mastandrea, 

Paraolimpiyaçı və əlillik üzrə 

hüquqşünas (ABŞ) 

 

Statistika   

    

►  Dünya əhalisinin təxminən 10 faizi yəni dünyanın ən böyük azlıqları əlillik vəziyyətində 

     yaşayırlar. Rəqəmlər dünya əhalisinin sayının artması, tibbdə inkişaf və yaşlanma prosesi ilə 

     əlaqdar getdikcə artmaqdadır. (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) 

 

►  Dünyadakı yoxsul insanların 20 faizini əlilliyi olan şəxslər  və onların cəmiyyətdə ən ehtiyac 

     içində yaşayan insanlar olduğu ehtimal edilir. (Dünya Bankı) 

 

►   İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (OECD) daxil olan ölkələrdə ən aşağı təhsil 

      göstəricisi olan qruplar arasında əlilliyi olan şəxslərin sayı çoxdur. Orta hesabla, daha yaxşı 

      təhsil alan insanların 11 faizi ilə müqayisədə aşağı  təhsilli insanların 19 faizini əlilliyi olan 

      şəxslər təşkil edir. (OECD) 

 



 

 

 

 

 

 

 
Əlillik şəxsdə deyil, cəmiyyətin özündə mövcüddur 
 
 
Təkərli oturacaq istifadəçisi şəxsin hal-hazırda olduğu vəziyyəti ilə deyil, fiziki mühitdəki 
maneələr səbəbindən, məsələn iş yerinə getmək üçün avtobus, pilləkənlərin müyəssər 
olmamasına görə iş tapmaqda çətinliyi var.  
 
Əqli pozuntuları olan uşaqlar müəllimlərin onlara qarşı münasibətləri, tədris proqram və 
materialların ehtiyaclarına uyğunsuzluğu, sərt məktəb qaydaları və fərqli öyrənmə bacarıqlı 
şagirdlərə uyğunlaşdıra bilməyən valideynlər səbəbindən məktəbdə çətinlik çəkirlər.  
 
Miyopiyadan (yaxıngörmədən) əziyyət çəkən insanlar üçün uyğun linzalar olarsa, o cəmiyyət 
tərəfindən əlilliyi olan şəxs sayılmayacaqdır. Lakin, həmin şəxs linzalar mövcud olmadığı halda 
xüsusən də əgər o şəxs çoban, tikişçi və ya əkinçi kimi vəzifələrini yerinə yetirə bilmirsə, əlilliyi 

olan şəxs hesab edilir. 
 

 

Nə üçün Konvensiyaya ehtiyac var?  

Əlilliyi olan şəxslər hələ də hüquq "sahibləri" deyil, tibbi müalicə və sosial yardım 

"obyekti" olaraq başa düşülür.  Əlilliyi olan şəxslərə aid  universal insan hüquqları sənədi 

olan Konvensiya barədə qərarı əlilliyi olan şəxslərin nəzəriyyədə bütün insan hüquqlarına 

sahib olmalarına baxmayaraq, praktikada digərləri üçün məqbul hesab edilən əsas insan 

hüquq və azadlıqlarından hələ də məhrum edilməsi səbəbindən irəli gələrək 

yaradılmışdır. Konvensiya, əsasən əlilliyi olan şəxslərin digərləri kimi eyni insan 

hüquqlardan yararlanmağa və hər kəs kimi eyni imkanalara sahib olan şəxslər kimi 

cəmiyyətə dəyərli töhfələr verə bilən vətəndaş olaraq həyat sürmələrini təmin edir. 

  Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assembiliyası tərəfindən 13 dekabr 2006-cı ildə  

qəbul edilən Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiya və ona Fakültativ 

Protokolu beynəlxalq insan hüquqları sənədlərinə ən son əlavə edilən sənəddir (bax. 

Fəsil 2). İnsan hüquqları üzrə Beynəlxalq Billin qəbul edildiyi 1948-ci ildən bəri dövlətlər 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarin himayəsində bütün bəşəriyyətin yararlanacağı mülki, 

mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial hüquqları müəyyənləşdirən bir sıra beynəlxalq 

müqavilələri müzakirə etmiş və razılığa gəlmişlər. Bu müqavilələr qeyd edilən hüquqların 

qorunması və təşviq edilməsinə yönələn əsas prinsip və hüquqi müddəaları təsis edir.  



Konvensiyada göstərilən hüquqlar  

Konvensiya mövcud beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinin davamıdır. Başqa 

sözlə, Konvensiya  əlilliyi olan şəxslər üçün yeni insan hüquqları kimi deyil,  bütün əlilliyi 

olan şəxslərin mövcud insan hüquqlarından bərabər şəkildə faydalanmalarını təmin 

edilməsi və bu hüquqlara hörmət edilməsi üçün dövlətlərin öhdəliklərini və qanuni 

vəzifələri kimi başa düşülməlidir. Konvensiya, eyni zamanda  əlilliyi olan şəxslərin öz 

hüquqlarından istifadə edə bilmələri və bu hüquqların müntəzəm olaraq pozulduğu 

sahələrin gücləndirilməsi üçün tələb olunan uyğunlaşdırmaları müəyyənləşdirir. Həmçinin 

hər kəsin faydalana və fəaliyyət göstərə bilməsi üçün uyğun bir mühitin yaradılması 

məqsədi ilə minimum universal standartları təsis edir. 

Konvesiyaya əsasən dövlətlər, Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün qanunlar 

və siyasətlər və eləcə də, əlilliyi olan şəxslərin həyatına təsir edəcək digər siyasətləri 

hazırlayarkən və tətbiq edərkən əlilliyi olan şəxslərlə onları təmsil edən təşkilatlar vasitəsi 

ilə məsləhətləşmələr aparmalıdır. 

Əlilliyi olan şəxslər müntəzəm olaraq aşağıdakı göstərilən hüquqlardan 
məhrumdur: 
 
►  Təhsil                                                                       ►  İnformasiyaya əlçatanlıq 
 
►  Hərəkət etmə azadlığı                                             ► Uyğun tibbi xidmət 
  
 
► Cəmiyyətdə müstəqil yaşama                                  ►  Səs vermə də daxil olmaqla siyasətlə 

                                                                               məşğul olma  
 
►  Yüksək təhsilli olduğu halda                                    ► Öz qərarlarını verə bilmək 
     belə iş tapmaq         

 

 

 

 



2000-ci ilin sentyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə keçirilən Minilliyin Samitində 
dövlət başçıları və hökumətlər aşağıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün razılığa gəldilər: 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MƏQSƏD 1: Aclıq və kəskin yoxsulluğun 

aradan   qaldırılması                                                                                                                                                                                                                                  

►      Yoxsulluğun səbəblərindən biri kimi əlillik:    

                    

Əlillik səbəblərinin yarısından çoxu qarşısı alına 

biləndir və birbaşa yoxsulluqla əlaqəlidir. 

Xüsusilə, düzgün qidalanmama, hamiləlik  

dövründə kifayət qədər qidalanmama və yolxucu 

xəstəliklər nəticəsində yaranan əlillik 

səbəblərdəndir.   

 

►  Əllilik yoxsulluğa səbəb olan risk faktoru kimi:  

əlilliyi olan şəxslərin 85 faizdən çoxu yoxsul 

vəziyyətində yaşayır. 

 

MƏQSƏD 2: Hamı üçün universal ibtidai təhsil  

►    İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə təxminən 98 

faiz əlilliyi olan uşaqlar məktəbə getmir.  

 

 MƏQSƏD 3 : Gender bərabərliyinin təşviqi 

 və qadınların potensialının artırılması 

 

►  Əlilliyi olan qadınların cəmiyyətdə ikiqat 

əlverişsiz vəziyyətdə olması bir çoxları tərəfindən 

qəbul edilməkdədir. Onlar həm gender səbəbi ilə, 

həm də əlillik səbəbi ilə bir çox fəaliyyətlərdən 

kənarlaşdırılırlar.  

 

►   Əlilliyi olan qadınlar digər qadınlara  
nisbətən iki və ya üç dəfə çox fiziki və cinsi 
istismarın qurbanı olurlar. 

MƏQSƏD 4 : Uşaq ölümlərinin azaldıması  
 

Əlilliyi olan uşaqlar arasındaa ölüm nisbəti, hətta  
əlilliyi olmayan uşaqlar arasında ölüm nisbətinin  
20 faizdən aşağı olduğu bəzi ölkələrdə 80 faizə  
qədər ola bilər. 

 

 

MƏQSƏD 5 : Ana sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

►   Hər il təxminın 20 milyon qadın hamiləlik və ya 

doğuş zamanı baş verən fəsadlar nəticəsində əlilliyi 

olan şəxs olur.   

►    İnkişaf edən dünyada doğumdan əvvəlki  anormal 

hadisələr uşaqlarda əlilliyə əsas səbəblərdəndir ki, bu 

cür əlilliyin qarşısı alına bilər. 

MƏQSƏD 6 : İİV/QİÇS, malariya və digər 

xəstəliklərlə mübarizə 

►  Əlilliyi olan şəxslər İİV/QİÇS-ə qarşı daha 

həssasdırlar və bu xəstəliklərin qarşısının alınması və 

müalicəsi ilə bağlı məlumatlar və zəruri xidmətlər  

əlçatan deyildir.   

►   Hər 10 uşaqdan biri malariya nəticəsində öyrənmə 

çətinliyi, koordinasiya pozuntusu və epilepsiya da daxil 

olmaqla nevroloji problemlərdən əziyyət çəkirlər.  

MƏQSƏD 7 : Ekoloji dayanıqlılığın təmini 

► Əlverişsiz ətraf mühit xəstəlik və əlilliyin başlıca  

səbəblərindən biridir.  

► Traxoma korluğun əsas səbəbidir, lakin  təmiz suya 

əlçatanlıq təmin edilməklə bunun qarşısını almaq 

mümkündür.  

MƏQSƏD 8 : İnkişaf üçün qlobal tərəfdaşlığın 

yaradılması 

► Əlilliyi olan şəxslərin əksəriyyəti üçün yeni 
texnologiyalar, xüsusən də informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları (İKT) xidmətləri 
əlçatan deyil. Veb saytların əksəriyyəti müyəssər deyil 
və köməkçi texnologiyalar isə çox bahadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlillik və inkişaf arasında əlaqə 

Konvensiyanı ratifikasiya etdikdən sonra Konvensiya üzrə öhdəliklər dövlətlərin 

qanunvericiliyinə, inkişaf proqramları, büdcəsi və digər siyasətlərinə təsir göstərməlidir. 

Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin bütün inkişaf sahələrinə daxil olmalarını dəstəkləmək 

üçün dövlətlər tərəfindən konkret və praqmatik addımlar atılmasını vurğulayır (bax. Fəsil 

5).Konvensiya həmçinin milli icra səylərini dəstəkləmək üçün beynəlxalq əməkdaşlığın 

vacibliyini vurğulayır. İlk dəfə olaraq Konvensiya əlilliyi olan şəxslər üçün yaradılan 

beynəlxalq əməkdaşlıqla dəstəklənən inkişaf proqramları da daxil olmaqla, reabilitasiya 

kimi əlilliyi olan şəxslərə yönəlik xüsusi proqramların inklüziv və müyəssər olmasını qeyd 

edir.  Bütün hallarda əlilliyin olan şəxsləri təmsil edən təşkilatlar inkişaf proqramlarının 

hazırlanmasında iştirak etməldirlər. 

Ümumdünya inkişaf hədəflərinə, xüsusi ilə Minilliyin İnkişaf Məqsədləri baxımından 

əlilliyi olan şəxslərin cəlb edilməsi zərurəti bildirilmişdir.  Onların iştirakı olmadan birinci 

minilliyin inkişafı məqsədlərində nəzərdə tutulan əhalinin yoxsulluq və aclıqdan əziyyət 

çəkən hissəsinin iki dəfəyə qədər azaldılması 2015-ci ilədək mümükün olmayacaqdır. 

Eynilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əlilliyi olan uşaqların 98 faizi məktəbə getmədiyi 

müddətcə Miniliyin İnkişaf Məqsədləri 2-də göstərilən bütün uşaqlar üçün ödənişsiz və 

universal ibtidai təhsil hüququnun təmin edilməsinə nail olunmayacaqdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

Niyə görə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə maraqlanmalıyam? 

 Hər bir bəşər nəslinin bütün üzvlərinə məxsus şərəf və ləyaqətə bərabər şəkildə malik 

olduğundan, əlilliyi olan şəxlərin hüquqlarının digərlərinin hüquqları kimi təşviq edilməlidir. 

 Bir çox ölkələrdə əlilliyi olan şəxslərin məktəbə getmə, iş tapma, səs vermə və tibbi 

xidmətlərdən istifadə etmələrində çətinlikləri vardır. 

 Əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarından tam istifadə etmələrinin təmin edilməsinin yeganə 

yolu milli qanunvericiliklə bu hüquqlara təminat vermək, bütün nazirliklər tərəfindən ardıcıl, 

əlaqəli və davamlı tədbirlər vasitəsilə bu qanunvericiliyə dəstək vermək və hüquq institutlarının 

bu hüquqlara hörmət etməsini təmin etməkdir. 

 Əlilliyi olan şəxslərin kənarlaşdırılması və onları asılı vəziyyətdə saxlamağa təşviq edilməsi 

həm ailələri, həm də bütün ictimaiyyət üçün baha başa gəlir. Əlilliyi olan şəxslərin müstəqil 

yaşamaları və cəmiyyətə öz töhfələrini verməsi sosial və iqtisadi baxımdan faydalıdır. 

   Hər kəs həyatının müəyyən dövründə xəstəlik, qəza və ya qocalıq səbəbindən əlilliyi olan 

şəxs ola bilər 

   Əlilliyi olan şəxs hər kəs kimi seçici, vergi ödəyicisi  və vətəndaşdır. Onların bunlara tam 

haqqı var və sizin dəstəyinizi gözləyirlər . 

 

 



   İ K İ N C İ   F Ə S İ L 

  Konvensiya detallarla 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiya əlilliklə bağlı məsələlərə 

toxunan insan hüquqları üzrə ilk sənədi deyil. Lakin, bu Konvensiya əvvəlki 

sənədlərdən fərqli olaraq əlilliyi olan şəxslərə əvəzolunmaz müdafiə sistemini 

təqdim edir. Konvensiya bütün əlilliyi olan şəxslərin istifadə etməli olduğu 

hüquqları, dövlətlərin və aidiyyəti qurumların bu hüquqların təmin edilməsi üçün 

öhdəliklərini ətraflı şəkildə əks etdirir. 

 

     Yeni bir konvensiya ilə nəticələnən tarixi dövr  

    Bu Konvensiyanın müzakirə edilməsi və qəbul edilməsindən əvvəl BMT-də bir 

neçə dəfə insan hüquqları çərçivəsində əlilliklə bağlı məsələlərə toxunulmuşdur. 

BMT-nin Baş Assambleyası 1982-ci ildə inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq 

bütün dövlətlərdə əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətin həyatında və inkişafında tam və 

bərabər şəkildə iştirakını təşviq edən Əlilliyi olan Şəxslər üçün Dünya Fəaliyyət 

Proqramı qəbul etmişdır2. Baş Assambleya 1983-cü ildən 1992-ci ilədək on il dövrü 

"BMT-nin Əlilliyi olan şəxslərin Onilliyi" elan etdi və üzv dövlətləri bu müddət 

ərzində Əlilliyi olan şəxslərə dair Ümumdünya Fəaliyyət Proqramını həyata 

keçirməsi üçün dəstəkləmişdi3.  

Əlilliyi olan şəxslər üçün Ümumdünya Fəaliyyət Proqramının icrasına dair 

1987-ci ildə Stokholmda keçirilən ilk beynəlxalq iclası zamanı iştirakçılar əlilliyi olan 

şəxslərin insan hüquqları haqqında konvensiyanın hazırlanmasını tövsiyə etdilər. 

İtaliya və İsveç Hökumətləri və  Sosial İnkişaf Komissiyasının Əlillik üzrə Xüsusi 

Məruzəçisi  tərəfindən edilən təkliflərə, vətəndaş cəmiyyətinin güclü lobbiçiliyinə 

və digər təşəbbüslərə baxmayaraq, bu təklif yeni bir konvensiyanın müzakirəsinə 

səbəb ola biləcək qədər dəstək qazana bilmədi.   

Baş Assambleya 1991-ci ildə  Ruhi Sağlamlıq (RS) adı ilə tanınan "Ruhi 

xəstəlikləri olan şəxslərin müdafiəsi və ruhi sağlamlıq xidmətlərinin 

yaxşılaşdırılması üzrə prinsplər"ini qəbul etdi. RS Prinsipləri standartlar və 

prosedur təminatları müəyyən etməklə yanaşı müəssiəslərdə ruhi xəstəliklər üçün 

tətbiq olunan yanlış və qeyri-qanuni  fiziki məhdudlaşdırma və ya məcburi təcrid 

etmə, sterilizasiya, qarşısıalınmaz nəticələr doğuran cərrahiyyə və  digər 

üsullardan istifadə kimi ən ciddi insan hüquqları pozuntularından müdafiəni təmin 

etdi. Zamanında yenilikçi bir addım olmasına baxmayaraq, bu gün RS Prinsipləri 

mübahisəlidir (təzadlıdır). 

 
2 Baxın: Baş Assembliyanın 37/52 nömrəli və 3dekabr 1982-ci il tarixlı qərarı ilə qəbul edilən  Əlilliyi olan Şəxslər 
üçün Dünya Fəaliyyət Proqramında qeyd edilən hədəflər  
 
3 Baş Assambleyanın 37/53 nömrəli və 3 dekabr 1982-ci il tarixli qərarı 
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Konvensiyanın sələfləri  
 
Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Bill: 
 

►  Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi 
 
►  İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt  
 
►   Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt  
 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının insan hüquqları və 
əlilliklə bağlı sənədləri: 
 
►  Əqli pozuntusu olan şəxslərin hüquqlarına dair Bəyannamə (1971) 

 
►  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına dair Bəyannamə (1975) 
 
►  Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı Dünya Fəaliyyət Proqramı (1982)  
 
►  Əlillik sahəsində İnsan Resurslarının İnkişafına dair Fəaliyyət üçün Tallin Direktivləri (1990) 
 
►   Ruhi pozuntusu olan şəxslərin müdafiəsi prinsipləri və ruhi sağlamlıq xidmətinin  
      yaxşılaşdırılması (1991) 
 
► Əlilliyi olan şəxslər üçün imkanların bərabərləşdirilməsi üzrə standart qaydalar (1993) 

 

 

Baş Assambleya 1993-cü ildə "Əlilliyi olan şəxslər üçün imkanların 

bərabərləşdirilməsi üzrə standart qaydalar"ı (Standard Qaydalar) qəbul etdi. Standart 

Qaydalar "əlilliyi olan qızların, oğlanların, kişi və qadınların cəmiyyətin digər üzvləri kimi 

bərabər hüquq və öhdəliklərə malik olması"nın təmin etməklə əlilliyi olan şəxslərin 

cəmiyyətdə bərabər iştirakına maneələri aradan qaldırılması ilə bağlı dövlətlərin qarşısında 

öhdəliklər müəyyənləşdirir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas sənədinə çevrilən Standart Qaydalar  dövlətlərin 

insan hüquqları və əlilliklə bağlı fəaliyyətində rəhbər tutulması, eləcə də mövcud insan 

hüquqları sənədlərindən irəli gələn öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsində mühüm bir istinad 

olmuşdur. Bəzi ölkələr öz milli qanunvericiliklərində Standart Qaydalara əsaslanmışdırlar. 

Standart Qaydaların milli səviyyədə tətbiqinə nəzarət üçün Xüsusi Məruzəçi təyin 

edilməsinə baxmayaraq, bu qaydalar hüquqi baxımdan öhdəlik yaratmır və yeni 

Konvensiyada olduğu kimi əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını hərtərəfli müdafiə etmirdi.  

Beynəlxalq insan hüquqları sənədləri əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla hər kəsin 

hüquqlarını müdafiə və təşviq edir. 

Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 

haqqında Beynəlxalq Pakt, Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt hamısı 

birlikdə  İnsan Hüquqları haqqında Beynəlxalq Bill kimi qəbul edilir. İnsan Hüquqlar 

haqqında Beynəlxalq Bill kimi tanınan bu üç sənəddə bir insanın ayrılmaz olan mülki, 

mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial hüquqları tanınır  və hətta əlilliyi olan şəxslərin adları 

açıq şəkildə qeyd olunmasa da, onların da hüquqları tanınır və müdafiə olunur.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya uşaqlara qarşı əlillik zəminində ayrı-seçkiliyi 

aydın şəkildə qadağan edən ilk insan hüquqları sənədidir.  Həmçinin, bu sənəd əlilliyi olan 

uşaqların potensialını maksimum inkişaf etdirmək üçün xüsusi qayğı və dəstəkdən 

istifadə etmək hüququnu tanıyır. 

        Yeni Konvensiyadan əvvəlki mövcud olan müqavilələrdə əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqlarının müdafiəsinə hərtərəfli  toxunulmamışdır və əlilliyi olan şəxslər bu 

müqavilələrə əsasən müxtəlif müdafiə mexanizmlərindən tam istifadə edə bilməmişdirlər. 

Konvensiyanın qəbulu və yeni insan hüquqlarının müdafiəsi və monitorinq 

mexanizmlərinin yaradılması əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsini əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırmağı hədəfləyir.   

Bir baxışla Konvensiya  

Konvensiyanın məqsədi   

       Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyanın 1-ci maddəsində  

Konvensiyanın məqsədi "bütün əlilliyi olan şəxslərin əsas insan hüquq və  azadlıqlarının 

tam və bərabər səviyyədə həyata keçirilməsini təmin və təşviq etmək, eləcə də onların 

ləyaqətini müdafiə etmək" olduğu bildirilməkdədir.  

Konvensiyanın əhatə dairəsi  

       Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin iqtisadi, sosial,siyasi, hüquqi və mədəni sahələrdə 

insan hüquqlarını müdafiə və təşviq edir. Konvensiyada ədliyyə sisteminə əlçatanlıqda, 

məhkəmələr və polis tərəfindən rəftarda və inzibati icratda  zəruri, prosedur və yaşa 

uyğun yardımla təmin edilməsində və təhsil, səhiyyə xidmətlərində,  iş və ailə həyatı, 

idman və mədəni fəailiyyətlərdə və ictimai həyat və siyasətdə iştirak zamanı ayrı-seçkilik 

 

Yeni bir konvensiyaya aparan yol 

Dekabr 2011  Meksika hökuməti Baş Assambleyaya əlilliyi olan şəxslərin hüquq və ləyaqətini 

qoruyan və təşviq edən hərtərəfli və bütöv bir beynəlxalq konvensiya ilə bağlı təkliflərin 

nəzərdən keçirilməsi üçün xüsusi bir komitə yaratmaq məqsədi ilə təşəbbüs irəli sürdü. 

Avqust 2002  Yeni konvensiyanın yaradılmasının səmərəliliyi və vətəndaş cəmiyyətinin 

iştirak prosedurlarını müzakirə etmək üçün Xüsusi Komitənin ilk iclası keçirildi. 

25 Avqust 2006 Xüsusi  Komitənin səkkizinci iclasında  Konvensiya və Fakültativ Protokol 

layihəsi üzrə danışıqlar yekunlaşdı və ilkin mətnlər nəzərdən keçirilməsi üçün qəbul edildi.  

13 dekabr 2006  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyas və Fakültativ Protokol 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən  qəbul olundu. 

30 mart 2007  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu Yorkdakı Baş Qərargahında Konvensiya 

və Fakültativ Protokol imzalamaq üçün açıq elan olundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



edilməməsi və hüquqların bərabər səviyyədə tanınması təmin edilir. Konvensiya bütün 

əlilliyi olan  şəxslərin qanun qarşısında bərabər olmasını təmin edir. Eləcə də, Konvensiya 

əlilliyi olan şəxslərə qarşı işgəncə, zorakılıq, istismar və sui-istifadəni qadağan edir, 

onların həyatlarını, azadlıq və təhlükəsizliyini, fərdi hərəkət və ifadə azadlığını və şəxsi 

həyatın toxunulmazlığını müdafiə edir. 

"Əlilliyin" tərifi  

Konvensiyada  "əlillik" sözünü aydın izah olunmuşdur və faktiki olaraq, burada  

"əlilliyi olan şəxslər" ifadəsinin deyil, Konvensiyanın giriş hissəsində "əlilliyin" inkişaf edən 

bir anlayış olduğu müəyyən edilir (bax: preambula hissəsi, "e" bəndi). Bununla belə, 

konvensiyada  bu  terminin müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman cəmiyyət həyatında 

tam iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxslər 

kimi müəyyən edilir (maddə 1). 

      "Əlillik" termini təkamül edən bir anlayış olaraq 

tanınmasının əsasında cəmiyyətin və cəmiyyətdəki 

fikirlərin dəyişilməz qalması faktı dayanır. Nəticə 

etibarilə, Konvensiyada "əlillik" barədə dəyişilməz bir 

tərif müəyyən edilməmişdir, əksinə zamanla və müxtəlif 

sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşmaya imkan verən 

dinamik bir yanaşma kimi qəbul edilir. 

     Konvensiyanın əlilliyə yanaşması cəmiyyətdəki fiziki 

və psixi maneələrin əlilliyi olan şəxslərin öz 

hüquqlarından istifadəsinə əhəmiyyətli təsir göstərdiyini 

də vurğulayır. Başqa sözlə, təkərli oturacaq istifadəçisi 

ictimai nəqliyyatdan istifidə edərkən və ya iş tapmaqda 

çətinliklə üzləşməsi onun özündən deyil, müyəssər 

olmayan avtobuslar və ya iş yerlərindəki pilləkənlər kimi 

fiziki manelərlərdən qaynaqlanır.  

     Eynilə, əqli pozuntuları olan  uşaq  müəllimlərin ona 

olan münasibəti, sərt məktəb qaydaları və fərqli öyrənmə 

bacarıqları olan şagirdlərə uyğunlaşa bilməyən 

valideynlər səbəbindən məktəbdə çətinlik çəkməkdədir. 

Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə tam iştirakına mane 

olan münasibət və mühitin dəyişdirilməsi çox vacibdir. 

        Bir sözlə, Konvensiya onların tərifini vermək əvəzinə  əlilliyi olan şəxslərin kimlər 

olduğunu göstərir. Konvensiyada göstərilən sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat 

pozuntuları olan şəxslər bu Konvensiya tərəfindən qorunmaqdadır. Bu yanaşmadan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, məsələn, müddətli  əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla, dövlətlər 

müdafiə olunan şəxslərin kateqoriyasını genişləndirə biləcəyini nəzərdə tutur. 

 

 

Hal-hazırda, biz  əlilliyi olan 

şəxslərin müdafiəsinə 

hərtərəfli qanuni dəstək 

verəcək Milli Əlillik 

Qanununu qəbul etməkdəyik. 

Əlilliyi olan şəxslərin təhsil 

imkanlarını yaxşılaşdırmaq 

üçün bir sıra proqramlar və 

təşəbbüslər də irəli 

sürmüşük, çünki inanırıq ki, 

əlilliyi olan şəxslərin həyat 

şəraitləri davamlı inkişafa 

doğru dəyişdiriləcəkdirsə, 

bunu təhsil vasitəsilə etmək 

lazımdır. Biz Konvensiyanı 

qəbul edən ilk ölkə 

olduğumuz üçün  ayrıca 

böyük qürur duyuruq". 

Senator Floyd Emerson Morris, 

Əmək və Sosial Xidmətlər Naziri 

(Yamayka)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrı-seçkiliklə mübarizə və bərabərlik  

 

Ayrı-seçkiliklə mübarizə insan hüquqlarının əsasını təşkil edir və bu bütün digər insan 

hüquqları müqavilələrində təsbit olunmuşdur. Konvensiyada əlilliklə bağlı ayrı-seçkilik 

-  "istisna və ya məhdudiyyət tətbiqetmə, mülki, siyasi, sosial, mədəni və digər 

sahələrdə insanların əsas insan hüquq və azadlıqlarının digərləri ilə bərabər şəkildə 

həyata keçirilməsinə mane olunması, eləcə də ağlabatan uyğunlaşmadan imtina"  ayrı-

seçkilik hesab edilir.  

Dövlətlər ayrı-seçkiliyin həm qanunvericilikdə (məs: qanunvericilikdə əks olunan 

ayrıseçkiliklə bağlı müddəalar), həm də təcrübədə (məs: iş yerlərində baş verən ayrı-

seçkilik) qarşısını almalıdır. Bununla yanaşı, dövlətlər əlilliyi olan şəxslər və digərlərinin 

bərabərliyinin təmin edilməsi üçün əlilliyi olan şəxslərin lehinə müsbət ayrı-seçkilik edə 

bilər. 

"Ağlabatan uyğunlaşma" - əlilliyi olan şəxslər tərəfindən əsas insan hüquq və 

azadlıqlarının digərləri ilə bərabər səviyyədə həyata keçirilməsinin təmin olunması 

məqsədilə, həddən artıq və əsaslandırılmamış öhdəlik yaratmamaq şərtilə zəruri və 

mümkün uyğunlaşma və düzəlişlərin edilməsi deməkdir (maddə 2). Bu prinsipi nəzərə 

alaraq, əlilliyi olan bir şəxs, dövlətdən və onun vasitəsi ilə digər subyektlərdən, o 

cümlədən özəl sektordan, həddən artıq öhdəlik yaratmamaq şərtilə hazırki vəziyyətinə 

uyğun zəruri uyğunlaşdırma tətbiq edilməsi üçün  tədbirlər görməyi tələb edə bilər.  

Məsələn, iş yerində və ya kənarda baş vermiş bir qəza nəticəsində işçilərdən biri təkərli 

oturacaq istifadə etməyə məcbur olmuşsa, işəgötürən ramplar, uyğunlaşdırılmış tualet, 

geniş koridorlar, kandarlar və həmin işçinin əvvəlki kimi aktiv işinə davam edə bilməsi 

üçün  digər  lazımi dəyişiklik və düzəlişlər etməlidir. İşəgötürən tərəfindən bu imkanların 

yaradılmaması ilə əlaqdar işçi ona qarşı ayrı-seçkilik edilməsi tələbi ilə məhkəmə və ya 

müvafiq kvazi-məhkəmə orqanına müraciət edə bilər.  

Lakin, işəgötürənin təmin edilməli olduğu imkanlar  hüdudsuz deyil; onlar yalnız 

"ağlabatan" olmalıdırlar. Beləliklə, işəgötürən iş məkanın həddindən artıq  bahalı  olan 

yenidən qurulmasına, xüsusən bəzi müəssisələrin çox kiçik olması və ya ofis 

avadanlıqlarının asanlıqla dəyişdirilməyəcək vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, 

məcbur olmayacaqdır.  

 

 



Konvensiyada  göstərilən hüquq və  prinsiplər 

Ümumi prinsiplər 

Aşağıda göstərilən səkkiz ümumi prinsiplər Konvensiyanın şərh və tətbiqində dövlətlərə 

və digər iştirakçılara bələdçilik etmək məqsədi daşıyır.  

►  şəxsi seçim etmə azadlığı və müstəqilliyi də daxil olmaqla, insan ləyaqətinə, onun 
    sərbəstliyinə hörmət olunması; 
 
►  ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi;  
 
►   cəmiyyətin həyatında tam və səmərəli iştirak;  
 
►   əlilliyi olan şəxslərin xüsusiyyətlərinə hörmət edilməsi, insan müxtəlifliyinin 
     komponenti və bəşəriyyətin bir hissəsi kimi qəbul edilməsi; 
 
►    bərabər imkanlar; 
 
►   müyəssərlik;  
 
►  kişi və qadın bərabərliyi;  
 
►   əlilliyi olan uşaqların inkişaf edən qabiliyyətinə və onların öz fərdiliyini saxlamaq  
    hüquqlarına hörmət olunması. 
 

Hüquqlar  

 
Mülki, mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial hüquqların müdafiəsi  bütün insanlara şamil edilir, 
lakin Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə bu hüquqlardan 
istifadə etmələrini təmin etmək üçün dövlətlərin görməli olduğu tədbirləri vurğulayır. 
Bundan əlavə, Konvensiya məlumatların toplanması, məlumatlılığın artırılması və 
beynəlxalq əməkdaşlıq kimi dövlətin müdaxilə etməli olduğu sahələrə, qadınların və 
uşaqların xüsusi hüquqlarına da toxunur. 
 
Konvensiyada aydın şəkildə göstərilən hüquqlar aşağıdakılardır: 
 
►  Ayrı-seçkilik edilmədən qanun qarşısında bərabərlik; 
 
►  Yaşamaq hüququ,  azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq;  
 
►   Qanun qarşısında bərabərlik və hüquqi potensial; 
 
►   İşgəncədən azadolma;  
      
►   İstismar, zorakılıq və sui-istifadən  azadolma; 
 
►  Fiziki və psixi toxunulmazlığa hörmət olunması; 
 
►  Vətəndaşlıq və yerdəyişmə azadlığı;  
 
►   Cəmiyyət həyatında yaşamaq hüququ; 
 
►   İfadə və fikir azadlığı; 
 
►   Şəxsi həyatın toxunulmazlığı; 
 
►   Evə və ailəyə hörmət; 



 
►   Təhsil; 
 
►   Sağlamlıq; 
 
►   Əmək; 
 
►   Qənaətbəxş həyat səviyyəsinə sahib olma; 
 
►   Siyasi və ictimai həyatda iştirak; 
 
►   Mədəni həyatda iştirak.  
 
Konvensiya bəzi insanların təkcə əlillik deyil, həm də cins, yaş, etnik mənsubiyyət və digər 

zəmində ayrı-seçkiliyə də məruz qaldığını qəbul edir. Beləliklə, Konvensiyada konkret 

şəxslərə həsr olunmuş iki maddə var: əlilliyi olan qadınlar və əlilliyi olan uşaqlar.  

Konvensiya dövlətlərin həyata keçirəcəyi konkret tədbirləri müəyyənləşdirir. Bir hüququn 

tanınması, həmin hüququn həyata keçirilməsi ilə eyni deyil. Buna görə də, Konvensiya 

əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər şəkildə öz hüquqlarından tam şəkildə istifadə 

edə bilməsi üçün uyğun mühitin yaradılması iştirakçı dövlətlərə öhdəlik kimi 

müəyyənləşdirir. Sözügedən müddəalar aşağıdakılardır : 

►   Məlumatlığın artırılması - əlilliyi olan şəxslər və digərləri öz hüquq və məsuliyyətini 

     bilməsi; 
 

►   Müyəssərlik - bütün hüquqlardan istifadə və cəmiyyətdə müstəqil  

     yaşama; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İştirak: prinsip və hüquq 

İştirak və inklüziya prinsipinin məqsədi əlilliyi olan şəxsləri cəmiyyətə daha geniş cəlb etmək 

və onlara təsir edəcək qərarları özləri qəbul etmək, onları öz həyatları ilə bağlı məsələlərdə 

və cəmiyyətdə fəal olmağa təşviq etməkdir. İnklüziya iki tərəfli bir prosesdir: digər şəxslər 

əlilliyi olan şəxslərin iştirakını qəbul etməlidir.  

Konvensiya ümumxalq seçkilərində səs verməklə siyasətdə, mədəniyyət, idmanla bağlı və 

digər tədbirlərdə iştirak etməklə mədəni həyatda iştirak hüququnu tanıyır. Bununla yanaşı, 

iştirak hüququnun reallaşdırılması üçün  bəzən dövlətin konkret tədbirlər həyata keçirməsi 

tələb olunur. Məsələn, görmə imkanları məhdud şəxslər üçün səsvermə materialının Brayl 

əlifbasındə olmasına və  səsvermə kabinəsində seçiminin şəffaf olması üçün dəstəyə 

ehtiyacları vardır.  Səsvermə məntəqəsində ramparların quraşdırılmaması və ya həmin 

məntəqələrin şəxsin evindən çox uzaq yerləşməsi təkərli oturacaq istifadəçisinin səs 

verməsinə mane olur və nəticədə, onun siyasi həyatda iştirak hüququnu məhdudlaşdırır.  

 



Kişi və qadın bərabərliyi 

Əlilliyi olan qadınlar ikiqat -  həm cinsi, həm də əlillik zəminində ayrı-seçkiliklə üzləşirlər. Kişi və 

qadın bərabərliyi prinsipi dövlətlərin bu bərabərliyi təşviq etmək və Konvensiyanın müddəalarını 

həyata keçirən zaman ayrı-seçkiliklə mübarizə aparmağı tələb edir. Konvensiyanın 6-cı maddəsi 

əlilliyi olan qadın və qızların cinsi zəminində və digər səbəblərdən çoxsaylı ayrı-seçkiliyə məruz 

qaldığını qəbul edir. Kişi və qadın bərabərliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları 

sahəsində  səylərinin yalnız rəhbər prinsiplərindən biri deyil, öz özlüyündə bir hüquqdur.   

►   Riskli vəziyyətlər və fövqəladə humanitar hallar - əlillik səbəbindən dövlətin xüsusi  
     müdafiə tədbiri həyata keçirməsidir; 
 
►  Ədliyyə sisteminin əlçatanlığı - əlilliyi olan şəxslərin öz hüquqlarını tələb etməsi üçün 
     vacibdir; 
 
►   Fərdi hərəketmə - əlilliyi olan şəxslərin müstəqilliyini təşviq etmək; 
 
►   Abilitasiya və reabilitasiya - anadangəlmə xəstəliklə əlaqəli və sonradan əlilliyi olan  
    şəxslərin maksimum müstəqillik və bacarıq əldə etmələri və onların dayanıqlığı; 
 
►   Statistika və məlumatların toplanması - əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiə və 
     təşviqi ilə bağlı hazırlanacaq və tətbiq ediləcək siyasətlər üçün əsasdır.  
 
 
 
Müyəssərlik 

Müyəssərlik prinsipi əlilliyi olan şəxslərin öz hüquqlarından istifadəsinə əngəl törədən maneələri 

aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır.  Bu sadəcə fiziki mühitin deyil həmçinin internet də daxil 

olmaqla informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, iqtisadi və sosial həyatı da əhatə edir.  

Panduslar, tutacaqlar, kifayət qədər geniş və rahat dəhliz və qapılarla təminat, məlumatların Brayl 

əlifbasında və asan oxunan formatlarda mövcudluğu, surdotərcüməçilər, müvafiq kömək və 

dəstək əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinə, əyləncə məkanlarına, seçki məntəqəsinə, nəqliyyat, 

məhkəmə binalarına və.s müyəssərliyi əhatə edir. Məlumatların müyəssərliyi və ya sərbəst 

hərəkət etmək imkanı olmadığı təqdirdə, əlilliyi olan şəxslərin digər hüquqları da məhdudlaşdırılır. 

 

 

Beynəlxalq əməkdaşlıq  

Əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarından tam istifadə etmələrini təmin etmək üçün 

beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti geniş şəkildə qəbul olunur. Konvensiyada bu 

əməkdaşlıq açıq şəkildə göstərilir və iştirakçı dövlətlərə digər dövlətlərlə və / və ya 

müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlarla və vətəndaş cəmiyyəti ilə aşağıda göstərilən 

sahələrdə əməkdaşlıq edilməsi öhdəliyini dövlətlərin üzərinə qoyur: 

►    Məlumat, təcrübə, təlim proqramları və yaxşı təcrübə mübadiləsi yolu ilə potensialın  
      artırılması; 
 
►    Tədqiqat proqramları və elmi biliklərə çıxışın asanlaşdırılması; və 

 

►   Müyəssər və köməkçi texnologiyaların istifadəsinin asanlaşdırılması da daxil 
olmaqla, texniki və iqtisadi yardım. 



 
Konvensiyaya beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı ayrıca maddə əlavə edilməklə, 

beynəlxalq inkişaf proqramları daxil olmaqla bütün səylərin əlilliyi olan şəxslər üçün 

müyəssər və inklüziv olmasının zəruriliyi vurğulanır. Bir çox ölkələrdə əlilliyi olan şəxslərin 

cəmiyyətin digər üzvlərinə nisbətən daha çox yoxsulluq vəziyyətində yaşadığını nəzərə 

alsaq, inkişaf proqramlarının planlaşdırılma və həyata keçirilməsi prosesinə əlilliyi olan 

şəxslərin daxil edilməməsi cəmiyyətdəki mövcud bərabərsizliyi və ayrı-seçkiliyi daha da 

artırır. 

Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının təşviqi üçün beynəlxalq 

əməkdaşlığın inkişafında təkcə iştirakçı dövlətlərin deyil, eyni zamanda vətəndaş 

cəmiyyəti, əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatlar,  BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları, 

Dünya Bankı və digər inkişaf etmiş banklar, beynəlxalq və regional təşkilatlar,  Avropa 

Komisiyyası və  Afrika Birliyi kimi regional təşkilatların rolu olduğunu təsdiq edir.  

Konvensiya üzrə iştirakçı dövlətlərin öhdəlikləri 

Konvensiyanın 4-cü maddəsində göstərildiyi kimi, Konvensiyanı ratifikasiya edən 

hər bir Hökumət öz üzərinə bütün əlilliyi olan şəxslərin hər hansı bir ayrı-seçkilik 

edilmədən əsas insan hüquq və azadlıqlarının bütünlüklə həyata keçirilməsini təşviq  və 

təmin etmək öhdəliyi götürür.  Aşağıda göstərilən cədvəldə dövlətlərin bu öhdəliyi yerinə 

yetirməsi üçün etməli olduğu konkret tədbirlər əks olunur. 

 İştirakçı dövlətlər tərəfindən görüləcək tədbirlər 

  
►    Əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarının təşviqi üçün qanunvericilik və inzibati tədbirlər  
       görmək.  
 

►    Ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün  qanunvericilik və digər tədbirlər görmək. 
 
►     Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını bütün siyasət və proqramlarda qorumaq və təbliğ etmək. 
 
►     Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını pozan  bütün növ fəaliyyətlərə son qoymaq. 

►     Dövlət sektorunda əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına hörmət olunmasını təmin etmək. 

►    Fiziki şəxslərin və özəl sektorun əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına hörmət etmələrini təmin 
       etmək. 
 
►    Əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər məhsul, xidmət və texnologiyaların tədqiqi və inkişafını, 
        eləcə də başqa insanların da bu cür fəaliyyətləri həyata keçirmələrini təşviq etmək. 
 
►     Əlilliyi olan şəxsləri köməkçi texnologiyalar haqqında müyəssər məlumatlarla təmin etmək. 
 
►    Əlilliyi olan şəxslərlə işləyən heyət və mütəxəssislərə Konvensiyada göstərilən hüquqlar 
        barədə  təlimlər keçirmək.  
 
►    Qanunvericilik və siyasətlərin hazırlanması və tətbiq edilməsində əlilliyi olan şəxslərlə 
       məsləhətləşmələr aparmaq və onlara aid qərarların qəbul edilməsi prosesində iştirakını 
       təmin etmək.  
  

 



Hər bir dövlət iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların tam reallaşdırılmasına tədricən 

nail olunması üçün mövcud resurslardan maksimum istifadə etməlidir. Ümumiyyətlə, 

tədricən həyata keçirmə adlandırılan bu öhdəlik, bir çox hallarda bu hüquqların bir 

çoxunun tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün vaxt tələb etdiyini qəbul edir. Necə ki, misal 

üçün sosial müdafiə və ya səhiyyə xidmətləri sisteminin yaradılması və ya 

təkmilləşdirilməsi kimi. 

Tədricən həyata keçirilmə iştirakçı dövlətlərə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə Konvensiyanın hədəflərinə çatmaq üçün müəyyən rahatlıq versə də, iştirakçı 

dövlətləri bu hüquqları qorumaq məsuliyyətindən azad etmir. Məsələn, hər hansı bir 

dövlət əlilliyi olan şəxsi zorla təxliyə edə, sosial təminat müdafiəsindən özbaşına məhrum 

edə bilməz və ya minimum əmək haqqı siyasətini tətbiq etmək və bu siyasətə hörmət 

etməkdən imtina edə bilməz.  

İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlardan fərqli olaraq, mülki və siyasi hüquqlar 

tədricən həyata keçirilmir. Başqa sözlə, dövlətlər bu hüquqların müdafiəsini və təşviqini 

dərhal həyata keçirməldirlər.  

Hörmət etmə, müdafiə və icra öhdəlikləri 

Konvensiya bütün iştirakçı dövlətlərin üzərinə üç ayrı öhdəlik qoyur: 

Hörmət etmə öhdəliyi - İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin öz hüquqlarından 

istifadə etməsinə müdaxilə etməkdən çəkinməlidirlər. Məsələn, dövlətlər öz razılığı 

olmadığı halda əlilliyi olan şəxslərin üzərində  tibbi müayinələr aparmamalı və ya bir 

şəxsin əlillik səbəbinə görə məktəbdən xaric etməməlidirlər.  

Müdafiə öhdəliyi - İştirakçı dövlətlər bu hüquqların 

üçüncü şəxslər tərəfindən pozulmasının qarşısını 

almalıdırlar. Məsələn, dövlətlər özəl sektorda 

işəgötürənlərdən əlilliyi olan şəxsləri ağlabatan 

uyğunlaşdırma da daxil olmaqla, ədalətli və əlverişli 

iş şəraiti ilə təmin etmələrini tələb etməlidirlər. 

Əlilliyi olan şəxsləri pis rəftar və ya istismardan 

qorumaq üçün dövlətlər səy göstərməlidirlər. 

İcra öhdəliyi - İştirakçı dövlətlər bu hüquqların tam 

şəkildə həyata keçirilməsi üçün müvafiq 

qanunvericilik, inzibati, büdcə və məhkəmə işləri ilə 

bağlı və digər tədbirlər görməlidirlər (bax. əvvəlki 

səhifədəki cədvələ).  Bu öhdəliklərin praktik olaraq 

necə yerinə yetiriləcəyinə dair nümunələr növbəti 

səhifədəki cədvəldə verilmişdir. 

 

Konvensiyanın digər insan hüquqları müqavilələri ilə müqayisəsi 

Bu Konvensiya mövcud beynəlxalq insan hüquqları konvensiyalarının davamıdır. 

Bu, əlilliyi olan şəxslər üçün yeni insan hüquqları kimi deyil, əlilliyi olan şəxslərə hörmət 

olunması və onların bütün insan hüquqlarından bərabər şəkildə faydalanmalarının təmin 

"Əlilliyi olan bir qadın 

olaraq inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdəki digər 

qadınlar kimi üç zəmində - 

əlilliyi olan şəxs, qadın və 

yoxsul olduğumuz üçün 

ayrı-seçkiliyə məruz 

qalırıq. Buna görə də, bu 

Konvensiya bizim digər 

insanlar kimi öz 

hüquqlarımızdan istifadə 

etməyimizə kömək 

edəcəkdir." 

Venus İlagan, Beynəlxalq Əlilliyi 

olan şəxslərin Birliyi (Filippin) 

 



edilməsi üçün dövlətlərin öhdəliklərini müəyyənləşdirir. Ümumdünya İnsan hüquqları 

Bəyannaməsi, İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt  və Mülki 

və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktdan sonra qəbul edilmiş beynəlxalq insan 

hüquqları sənədləri bu hüquqlara konkret hallarda riayət edilməsini təmin etmək üçün 

dövlətlər tərəfindən atılacaq addımları aydınlaşdırır. Məsələn, uşaqları və ya miqrant 

işçiləri və onların ailələrini müdafiə edən, işgəncələri qadağan edən və ya cins və ya irq 

əsasında ayrıseçkilikdən qoruyan müqavilələr var. Bu yeni Konvensiya əlilliyi olan 

şəxslərin insan hüquqlarına hörmət edilməsini təmin etmək üçün dövlətlərin atmalı olduğu 

addımlara yönəlmişdir. 

Yuxarıdakı cədvəldə, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda 

göstərilən qanun qarşısında bərabərlik hüququ, yeni Konvensiyada əlilliyi olan şəxslərin 

xüsusunda  bu hüququn necə genişləndirlməsi və təkmilləşdirilməsi açıqlanır. Qanun 

qarşısında bərabərlik hüququ fundamental bir hüquq olmaqla yanaşı, digər hüquqların da  

tam istifadəsi üçün əsas şərtdir:  bu hüquq sayəsində insanlar məhkəmələr vasitəsilə 

qoruna (müraciət etmək hüququ), müqavilə bağlaya  (başqaları ilə birlikdə işləmək 

hüququ), əmlak ala və sata  (təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə mülkə sahib olma 

hüququ) və ailə qura (nikaha daxil olma və ailə qurma hüququ) bilər. 

Əlilliyi olan şəxslərin bir çox hallarda əlillik səbəbinə görə qanun qarşısında 

bərabərlik hüququ rədd edilmişdir. Əlilliyi olan şəxslərin bir qismi doğuş zamanı 

qeydiyyata alınmırdılar, bəzilərinin isə hüquqi qabiliyyətləri tamamilə əlindən alınaraq 

şəxsin hüquqlarını pozan qəyyumlara verilirdi. Bu vəziyyəti düzəltmək üçün Konvensiya 

qanun qarşısında bərabərlik hüququnun məzmununu və dövlətlərin bu hüququn 

pozulmaması üçün atacağı addımları açıq şəkildə təsvir edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörmət etmə, müdafiə və icra öhəliklərini necə həyata keçirmək 

olar? 

 

İşgəncədən azad olma 

Hörmət etmə:  Dövlət əlilliyi olan bir şəxsə həbsxanalarda işgəncə və digər qəddar, qeyri-
insani və ya alçaldıcı rəftara məruz qalmasına imkan verməyəcəkdir. 

Müdafiə: Dövlət fərdi qaydada fəaliyyət göstərən cəzaçəkmə və ya psixiatriya 
müəssisələrində əlilliyi olan şəxslərə qarşı işgəncə və buna bənzər təcrübələrin tətbiq 
edilməməsini təmin etməlidir. 

İcra: Dövlət həbsxana və tibb işçilərinin əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarına hörmət 
edilməsi üçün müvafiq təlim və məlumat verilməsini təmin etməlidir. 

Sağlamlıq hüququ 
 
Hörmət etmə: Səlahiyyətli şəxslər əlilliyi olan bir şəxsin üzərində onun razılığı olmadan tibbi 
sınaq keçirməməlidirlər. 
 
Müdafiə: Hökumət özəl tibb müəssisələrində  əlillik səbəbinə görə şəxsə ayrı-seçkilik 
edilməməsi və tibbi xidmətlərin göstərilməsindən imtina edilməməsini təmin etməlidir. 
 
İcra: Hökumət əlilliyi olan şəxslər üçün keyfiyyətli və sərfəli tibbi xidmətinin sayını 
artırmalıdır. 
 

İfadə azadlığı 

Hörmət etmə: Dövlət məlumatı gizlətməməli və əlilliyi olan bir şəxsin öz fikirlərini sərbəst 
ifadə etməsinə mane olmamalıdır. 

Müdafiə: Dövlət özəl qurumlar tərəfindən əlilliyi olan şəxsin fikirlərini sərbəst ifadə 
azadlığının qadağan edilməsinin qarşısını almalıdır. 

İcra: Dövlət rəsmi tədbirlərdə işarət dili, asan oxunan, Brayl əlifbası və gücləndirici və 
alternativ ünsiyyət vasitələrin istifadəsinə şərait yaratmalıdır. 

Təhsil hüququ 

Hörmət etmə: Məktəb rəhbərliyi əlilliyi olan bir şagirdi əlillik səbəbinə görə  təhsildən 
kənarlaşdırmamalıdır. 

Müdafiə: Dövlət, özəl məktəblərin təhsil proqramlarında əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-
seçkilik edilməməsini təmin etməlidir. 

İcra: Dövlət əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla, hər kəs üçün orta təhsilin pulsuz olmasını 
tədricən təmin etməlidir. 

Əmək hüququ  

Hörmət etmə: Dövlət əlilliyi olan şəxslərin həmkarlar ittifaqları təşkil etmək hüququna hörmət 
etməlidir. 

Müdafiə: Dövlət əlilliyi olan şəxslərin işləmək hüququna özəl sektorun riayət etməsini  təmin 
etməlidir. 

İcra: Dövlət əlilliyi olan şəxsləri  mövcud resurslarla peşə təhsili ilə təmin etməlidir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi detallarla 

 

Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (maddə 16) 

Hər bir insan, harada olmasından asılı olmayaraq, hüquq subyekti kimi qəbul edilmək 

hüququna malikdir. 

 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiya (maddə 12) 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin harada olmasından asılı olmayaraq, qanun 

     qarşısında bərabər hüquqları olduğunu təsdiq edirlər. 

 

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin həyatın bütün sahələrində digərləri ilə bərabər 

    səviyyədə hüquqi qabiliyyətinə malik olduğunu qəbul edirlər. 

 

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin  hüquq qabiliyyətini həyata keçirərkən tələb 

    oluna bilən dəstəyi əldə etmələrini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görürlər. 

 

4. İştirakçı dövlətlər hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün tədbirlərin,  

     insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, sui-istifadə hallarının 

     qarşısını almaq üçün lazımi və səmərəli təminatları nəzərdə tutmasını təmin edirlər. 

      Bu cür təminatlar hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin şəxsin 

      hüquqlarına, iradəsinə və seçimlərinə hörmət edilməsinə yönəlməsini, maraqların 

      münaqişəsindən və yersiz təsirdən azad olmasını, bu şəxsin şəraitinə mütənasib 

      olmasını və onlara uyğun qurulmasını, mümkün qədər qısa müddət ərzində tətbiq 

      edilməsini və müntəzəm olaraq səlahiyyətli, müstəqil və qərəzsiz orqan və ya 

      məhkəmə instansiyası tərəfindən yoxlanmasını təmin etməlidir. Bu təminatlar bu cür 

      tədbirlərin şəxsin hüquq və maraqlarına təsir göstərdiyi dərəcədə olmalıdır. 

 

5. İştirakçı dövlətlər bu maddənin müddəalarını nəzərə alaraq, əlilliyi olan şəxslərin əmlaka 

     sahibliyinə və onun vəsiyyət edilməsinə, şəxsi maliyyə işlərinin idarə olunmasına, habelə 

     bank ssudalarını, ipoteka kreditlərini və maliyyə kreditləşdirilməsinin digər formalarını 

     bərabər şəraitdə əldə etməsinə bərabər hüquqlarının təmin olunması üçün bütün zəruri və 

     səmərəli tədbirləri görür və əlilliyi olan şəxslərin öz əmlakından özbaşına məhrum 

     edilməməsini təmin edirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konvensiyanın əsas prinsipləri barədə məlumatlılığı necə artıra 

bilərəm? 

 Konvensiyada göstərilən məsələləri parlamentdə qaldırmaqla. 

 Qanun layihələrinin Konvensiyaya uyğunuluğunu yoxlamaqla.  

 Əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən və insan hüquqları üzrə təşkilatlar da daxil olmaqla vətəndaş 

     cəmiyyəti  təşkilatlatları ilə əlaqə yaratmaqla.  

 

 Konvensiya barədə iclaslarda, seçicilərlə, yerli məktəblərdə görüşlərdə və partiya iclaslarında 

     və s. danışmaqla. 

 

 Beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər günü (3 dekabr) də daxil olmaqla ictimai toplantılardakı 

     çıxışlarda Konvensiyadan bəhs etməklə. 

 

 Konvensiyanı müzakirə etmək üçün parlament üzvləri ilə görüşlər təşkil etməklə. 

 

 Konvensiyaya dair televiziya və radioda müsahibələr təşkil etməklə. 

 

 Qəzet,  jurnal və digər nəşrlər üçün Konvensiyaya dair məqalələr yazmaqla. 

 

 Konvensiyanın rəsmi dilə (və ya dillərə) tərcümə olunmasını və geniş yayılmasını tələb 

     etməklə. 

 

  Konvensiyanın əlçatan formatlarda olmasını tələb etməklə. 

 

 Parlamentin əlilliyi olan deputatları və heyət üzvləri ilə münasibətlərində Konvensiyaya riayət 

     edilməsini təmin etməklə. 

 

 Konvensiyanın monitorinqində rol oynaya biləcək insan hüquqları və əlillik üzrə parlament 

     komitəsinin yaradılmasını və digər parlament komitələrinin əlilliklə bağlı məsələlərə 

     baxılmasını təklif etməklə.  

 

   Parlamentin hər bir üzvünü Konvensiya və Fakültativ Protokolunun bir nüsxəsi ilə  

       təmin etməklə. 

 

  Seçki dairəsində tətbiq də daxil olmaqla,  Konvensiyanı və Fakültativ Protokolunu siyasi 

      fəaliyyətinizdə təbliğ etməklə. 

 

  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı parlament dinləmələri keçirməklə. 
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Konvensiya və Fakültativ Protokolun monitorinqi 
 

Qanuni qüvvəyə minmiş bütün insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyalar 

monitorinq komponentinə malikdir və bu Konvensiya da istisna deyil. Digər insan 

hüquqları konvensiyalarında olan monitorinq mexanizmləri kimi bu Konvensiyanın 

müddəalarının səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün dövlətlərlə 

konstruktiv dialoq təşviq edilir. Monitorinqə eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin şikayət etmə 

və hüquqlarının bərpa olunması da daxildir. Monitorinq mexanizmləri hesabatlılığı artırır 

və uzun müddət ərzində iştirakçı dövlətlərin öhdəlik və vəzifələrini yerinə yetirmək 

qabliyyətini gücləndirir. 

 

Konvensiyada göstərilən monitorinq mexanizmi 
 

       Konvensiya həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə monitorinqi nəzərdə tutur: 

 

       İştirakçı dövlətlər milli səviyyədə Konvensiyanın icrası ilə bağlı məsələləri həll etmək 

üçün  bir və ya bir neçə icraçılar təyin etməlidirlər. İcranı asanlaşdırmaq məqsədi ilə 

iştirakçı dövlətlər hökumət daxilində koordinasiya orqanın yaradılması və ya təyin 

edilməsini də nəzərdən keçirməlidirlər. Eləcə də, iştirakçı dövlətlər Konvensiyanın təşviqi, 

qorunması və icrası üçün milli insan hüquqları institutu kimi qurumları yaratmalı, müdafiə 

etməli və gücləndirməlidir (Milli monitorinq haqqında daha ətraflı məlumat 7-ci fəsildə 

verilir). 

       Beynəlxalq səviyyədə Konvensiyanın monitorinqi müstəqil ekspertlərdən ibarət 

yaradılan Əlilliyi olan şəxslərin Hüquqları üzrə Komitə vasitəsilə həyata keçirilir. 

        Komitə iştirakçı dövlətlərin təqdim etdiyi  dövri hesabatları nəzərdə keçirir. Bu 

hesabatlar əsasında Komitə müvafiq dövlətlərlə əməkdaşlıq edir və həmin iştirakçı 

dövlətlərə  son müşahidə və tövsiyələrini verir. 

        Konvensiyanın Fakültativ Protokolu hər hansı bir dövlət tərəfindən ratifikasiya 
edilərsə, Komitəyə iki əlavə monitorinq forması həyata keçirməyə imkan verir: Birincisi, 
Konvensiyaya əsasən iştirakçı dövlət tərəfindən hüquqlarının pozulduğunu iddia edən 
şəxslərin təqdim etdiyi "fərdi şikayət proseduru"; ikincisi isə, Komitənin Konvensiyanın 
ciddi və ya sistematik pozulmasına dair iddialar əsasında müvafiq iştirakçı dövlətin razılığı 
ilə, araşdırmanı dərinləşdirmək məqsədi ilə ölkəyə səfərlərlə həyata keçirilən "araşdırma 
proseduru"dur. 

Bundan əlavə, Konvensiyanın icrasını nəzərdən keçirmək üçün iştirakçı dövlətlərin 
Konfransı da keçirilir. 

 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə Komitə 

       Konvensiya qüvvəyə minən kimi Əlilliyi olan şəxslərin Hüquqları üzrə Komitənin 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Komitənin vəzifələri dövlətlərin təqdim etdiyi dövri 

hesabatları nəzərdən keçirmək, fərdi müraciətlərə baxmaq, sorğular aparmaq və ümumi 

rəy və tövsiyələr verməkdir. Əvvəlcə 12 müstəqil ekspertlərdən ibarət olan Komitənin 



üzvlərinin sayı 60 dövlət Konvensiyanı ratifikasiya etdikdən sonra 18-ə çatdırılacaqdır. 

Şəxsi bacarıqlarına görə vəzifələrini icra edəcək Komitə üzvləri İştirakçı Dövlətlərin 

Konfransında seçilirlər. Komitə üzvləri insan hüquqları və əlillik sahəsində səriştə və 

təcrübələri ilə yanaşı, ədalətli coğrafi bölgü, müxtəlif mədəniyyətlərin və hüquq 

sistemlərinin təmsil olunması, gender bərabərliyi və əlilliyi olan mütəxəssislərin iştirakı 

prinsipləri nəzərə alınmaqla seçilir.  

       Dövlətlər Komitə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürüləcək şəxslərin seçimi zamanı əlilliyi 

olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlar ilə məsləhətləşmələr aparmalı və onları bu 

prosesə cəlb etməlidirlər. 

Dövri hesabatlar 

       Bütün iştirakçı dövlətlər Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər 

barədə Komitəyə ilkin müfəssəl hesabat təqdim etməlidir. Hər bir dövlət ilkin hesabatını 

Konvensiyanın bu dövlət üçün qüvvəyə minməsindən sonra iki il ərzində təqdim etməlidir. 

İlkin hesabatda: 

►   Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün konstitusiya, inzibati və hüquqi çərçivənin yardılması; 
 
►  Konvensiyanın hər bir müddəasını həyata keçirmək üçün qəbul edilmiş siyasət və  
    proqramlara yer verməli; və  
 
►  Konvensiyanın ratifikasiyası və tətbiqi nəticəsində əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının həyata  
     keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir irəliləyiş göstərməlidir.  
 
►   Hər bir iştirakçı dövlət növbəti hesabatları ən azı dörd ildən bir və ya Komitə tələb etdiyi 
     zaman təqdim etməlidir.  
 
Sonrakı hesabatlarda; 
 
►   Komitə tərəfindən əvvəlki hesabatlar üzrə son müşahidələrdə vurğulanan narahatlıq və 
     digər məsələlər həll edilməli; 
 
 ►  Hesabat dövründə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının həyata keçirilməsində əldə edilən  
     irəliləyişləri göstərməli; və 
 
► Hökümətin və digər iştirakçıların hesabat dövrü ərzində Konvensiyanın icrası ilə bağlı  
    üzləşdikləri maneələr vurğulanmalıdır.  
 

       Hesabatların məzmununa dair təlimatları Komitə müəyyən edir. Birinci hesabat 

hərtərəfli, başqa sözlə Konvensiyanın bütün müddəalarının icrasını əhatə etməlidir. 

Sonrakı hesabatlarda öncədən verilmiş məlumatları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. 

İştirakçı dövlətlər hesabatlarını açıq və şəffaf şəkildə hazırlamalı, əlilliyi olan şəxslərlə və 

onları təmsil edən təşkilatlarla məsləhətləşmələr aparmalı və onları da prosesə cəlb 

etməlidirlər. 

 

Dövri hesabatların hazırlanması: 

 

►   Hökumətləri insan hüquqları və əlilliklə bağlı milli qanunvericiliyin, siyasət və proqramların 
    hərtərəfli nəzərdən keçirilməsinə təşviq edir; 
 
► Hər bir iştirakçı dövlətin əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının reallaşdırılması üçün monitoriqin  



   həyata  keçirilməsini təmin edir;  
 
► Hökumətləri fəaliyyətlərini qiymətləndirən prioritet və göstəriciləri müəyyən etməyə təşviq edir; 
 
►  Hökumətləri sonrakı hesabatlarla müqayisə ediləcək meyarlarla təmin edir; 
 
►  Hökumətin fəaliyyətinə ictimai müzakirə və nəzarət imkanı verir; və 
 
►  Konvensiyanın icrası zamanı diqqətdən yayına biləcək çətinlikləri vurğulayır. 
 

Dövri hesabatların məqsədi 

 

       Dövri hesabatlar dövlətlərin Konvensiya çərçivəsində öhdəliklərini yerinə 

yetirmələrini təşviq etməyə və ölkədəki əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarına hörmət 

edilmə səviyyəsini qiymətləndirməkdə hökumət, milli insan hüquqları inistitutları və 

vətəndaş cəmiyyətləri üçün imkan yaradır. Komitəyə təqdim edilən dövri hesabatlar: 

►  Hökumətlərə, milli insan hüquqları institutları və vətəndaş cəmiyyətinə Konvensiyada 
göstərilən məqsəd və hüquqları daha yaxşı anlaya bilmək üçün bir vasitə təqdim edir; 
 
►  Konvensiya və ölkədəki  əlilliyi olan şəxslərin hüquqları barədə məlumatlılığı artırır; 
 
►  Hökumətə Konvensiyanın daha yaxşı necə həyata keçirilməsi barədə müstəqil və  
     beynəlxalq bir komitənin təcrübələrindən faydalanmağa imkan verir; 
 
►  Ölkədəki yaxşı nümunələr və təcrübələri vurğulayır;  
 
►  Bütün dövri hesabatlar və komitələrin yekun müşahidələri ictimaiyyətə açıq sənədlər  
     olduğundan hökumətlərə digər dövlətlərin yaxşı təcrübələrindən bəhrələnməyə imkan verir; 
 
►  Hökumətləri, milli insan hüquqları institutlarını və vətəndaş cəmiyyətini qanunvericilik, 
     siyasət və proqramlar daxil olmaqla, gələcək fəaliyyətlərinə dair əsaslı təlimatla təmin edir;  
     və  
 
►   Xüsusilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vasitəsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığda hansı sahələr 
       üzrə ehtiyacın olduğunu göstərir. 
 

 

Hesabata parlament nəzarəti: Cənubi Afrika təcrübəsi 

Konvensiyada nəzərdə tutulan Komitə və hesabat mexanizmləri Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 

bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyasının (CEDAW) mexanizmlərinə 

bənzəyir. Parlamentlərdə bu hesabatlara nəzarətin müxtəlif üsulları mövcuddur. Məsələn, Cənubi 

Afrikada qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması (CEDAW) üzrə 

Komitəyə təqdim edilən bütün hesabatlar (əsilində bu bütün beynəlxalq monitorinq orqanlarına 

təqdim edilən hesabatlara aiddir) Parlamentdə müzakirə olunmalı və Parlament hesabatlarda 

vətəndaş cəmiyyəti də daxil olmaqla müxtəlif fikirlərin yer almasını təmin etməlidir. Beləliklə, 

parlament açıq debat və ictimai dinləmələr təşkil edir, nazirləri bu müzakirələrə dəvət edir və 

dövlət qurumlarından sənədlərlər  tələb edir. Cənubi Afrikada Komitənin hesabatlara baxdıqdan 

sonra verdiyi tövsiyələr barəsində tam bir anlayışa malik olmaq üçün parlament üzvləri CEDAW 

Komitəsinin iclaslarında iştirak edən nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edilir. Parlament 



həmçinin bu tövsiyələrin ölkə səviyyəsində həyata keçirilməsinin təmin edilməsində mühüm rol 

oynayır.4 

______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dövri hesabatların izlənməsi 
 

Komitə hesabatı nəzərdən keçirdikdən, yekun müşahidələrini və tövsiyələrini 

hazırladıqdan sonra öz nəticələrini texniki əməkdaşlıq çərçivəsində BMT-nin müxtəlif 

ixtisaslaşdırılmış qurum, fond və proqramlarına göndərə bilər. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatlarının UNESCO, BƏT, ÜST, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 

(BMTİP) və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNICEF) agentlikləri, eləcə də 

Dünya Bankının fəaliyyətlərinə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı məsələlər də 

daxildir. Bu və digər təşkilatları cəlb etməklə dövlətlər və Komitə dövri hesabatların əlilliyi 

olan şəxslərin hüquqlarının həyata keçirilməsində davamlı inkişafa zəmin yaradır.  

 

İştirakçı dövlətlərin konfransı  

 

Konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlər Konvensiyanın icrası ilə bağlı məsələlərə 

baxılması üçün müntəzəm olaraq iştirakçı dövlətlərin Konfransında toplaşırlar. İştirakçı 

dövlətlərin konfransının ilk iclası Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən altı ay sonra 

keçirilir. Konvensiyada Konfransın üsul və funksiyaları barədə ətraflı məlumat verilmir. 

 

 
4  21-ci əsrdə Parlament və Demokratiya: Yaxşı Təcrübə Təlimatından (Cenevrə, Parlamentlərarası Birliyi, 
2006) götürülmüşdür. 

 

Uşaq hüquqları Komitəsi və əlilliyi olan uşaqların hüquqları  

 
 

Uşaq Hüquqları Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları üzrə müqavilə 

qurumları arasında insan hüquqları və əlillik sahəsində ən fəal olan qurumlarındadır. Əlilliyi 

olan uşaqların hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı davamlı olaraq dövlətlərdən məlumat 

tələb edir. 2006-cı ilin sentyabrında Uşaq Hüquqları Komitəsi Uşaq Hüquqları 

Konvensiyasında sadalanan hüquqlardan əlilliyi olan uşaqlar tərəfindən tam şəkildə istifadə 

edilməsində hələ də ciddi çətinliklər yaşandığını bildirmişdir. Komitə, bu hüquqların tam 

istifadəsinə maneənin əlillik səbəbi deyil, əlilliyi olan uşaqların hər gün qarşılaşdıqları sosial, 

mədəni, psixoloji və fiziki maneələrin toplusu olduğunu vurğulamışdır. Komitə, dövlətləri 

doğum qeydiyyatı və ailə mühiti ilə bağlı məlumat, alternativ qayğı, sağlamlıq, rifah, təhsil və 

istirahət, yuvenal ədliyyə, istismar və sui-istifadə hallarının qarşısının alınması barədə 

təlimatlarla təmin etmişdir.  

 

 



 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının monitorinqi ilə bağlı digər 

mexanizmlər 
 

       Bütün insan hüquqları müqavilələri əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını müdafiə edir. BU 

o deməkdir ki, qeyd edilən müqavilələr üzrə yaradılmış müstəqil ekspert komitələri də  hər 

bir müqavilənin əhatı dairəsi üzrə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının yerinə yetirilməsinin 

monitorinqində müəyynə rola malikdir. Məsələn, İnsan Hüquqları Komitəsi Mülki və Siyasi 

Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktının iştirakçısı olan dövlətlər arasında əlilliyi olan 

şəxslərin vətəndaş və siyasi hüquqlarına nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir. Uşaq 

Hüquqları üzrə Komitə də əlilliyi olan uşaqların hüquqlarının həyata keçirilməsinə nəzarət 

etmək səlahiyyətinə malikdir. 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

Dövri hesabatın daha effektiv olmasına necə kömək edə bilərəm? 

Parlament üzvləri Konvensiyaya uyğun olaraq hesabatı təqdim etmək üzrə hökumət öhdəliklərinin 

icrasında mühüm rol oynayırlar. Parlament üzvləri bu məqsədlə: 

  Hökumətin ilkin və sonrakı hesabatlarını vaxtında hazırladığını təmin edə bilər. 

 Hesabatların hazırlanmasında əlilliyi olan şəxslərin dinləmələr və digər bu kimi 

     məsləhətləşmə mexanizmləri vasitəsilə tam iştirakını təmin etməyi tələb edə bilər. 

 

  Hesabatın verilməsi gecikdiyi təqdirdə hökumətdən gecikmənin səbəbi ilə bağlı izahat 

     tələb edə və zərurət yarandıqda hökuməti hesabat öhədiliyini yerinə yetirməyə çağıran 

     parlament prosedurlarından istifadə edə bilər. 

 

 Hesabatın  hazırlanmasında müvafiq parlament komitələrinin üzvü kimi fəal iştirak edə bilər. 

 

 Hesabatda parlament tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının təşviqi ilə bağlı qəbul 

     edilmiş hər hansı bir tədbirin əks olunmasını təmin edə bilər. 

 

 Komitənin son müşahidələrinin geniş yayılmasını tələb edə bilər. 

 

 Müvafiq nazirlikləri Komitənin son müşahidələrini həyata keçirməyə təşviq edə bilər. 

 

  Parlamentdə Konvensiyanın həyata keçirilməsində əsas maneələrin aradan qaldırılması ilə 

      bağlı müvafiq nazirlərə suallar verə bilər. 

 

  Parlamentdəki debatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə Komitənin son müşahidələrində 

     qaldırılan məsələləri ictimailəşdirə bilər. 

 

Konvensiyanın Fakültativ Protokolu  

        Fakültativ Protokol, Konvensiyanın tam və ya kifayət qədər əhatə etmədiyi məsələlər 

ilə əlaqəli və əsas sənədə bağlı olan hüquqi sənəddir. Protokol adətən, həmişə olmasa 



da, yalnız Konvensiyaya tərəf çıxan iştirakçı dövlətlərin ratifikasiya və ya qoşulması üçün 

açıqdır. "Fakültativ" isə Konvensiyanı qəbul edən dövlətlərin onun fakültativ protokoluna 

qoşulmağa məcbur olmamaları anlamına gəlir.  

       Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyanın Fakültativ Protokolu 

Konvensiyanın həyata keçirilməsini gücləndirmək məqsədi ilə iki prosedur təqdim edir: 

fərdi kommunikasiya proseduru və araşdırma proseduru. 

Fərdi kommunikasiya proseduru 

Fərdi kommunikasiya proseduru imkan verir ki, Fakültativ Protokola tərəf olan iştirakçı 

dövlətlərdəki şəxsin və  ya  qrupların,  dövlətin Konvensiyaya uyğun olaraq 

öhdəliklərindən birini pozduğu halda Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları üzrə Komitəyə 

şikayət edilsin. 

Bu şikayət "kommunikasiya" adlanır. Komitə şikayətləri aldıqdan sonra ona baxacaq, 

olduğu təqdirdə rəy və tövsiyələrini bildirirərək, onları müvafiq  dövlətə göndərəcəkdir. Bu 

rəy və tövsiyələr Komitənin Baş Assambleyaya təqdim etdiyi və ictimayyətə açıq olan 

hesabatında əks olunur. Adətən fərdi kommunikasiya proseduru kağız üzərində yazılı 

formada həyata keçirilir. Başqa 

sözlə, nə şikayətçi, nə də dövlət 

Komitə qarşısında şəxsən 

görünmür; bütün müraciətlər yazılı 

şəkildə edilir.  

Komitə edilən bütün müraciətləri 

qəbul etməyə bilər. Komitə 

aşağıdakı hallarda müraciətləri 

qəbuledilməz hesab edir:  

►    Müraciət anonim olduqda;  

► Konvensiyanın müddəalarından 
sui-istifadə etdiyi və ya  bu 
müddəalara zidd olduqda; 

►   Eyni şikayətə Komitə tərəfindən 
artıq baxılmışsa; 

►  Eyni şikayət başqa bir beynəlxalq araşdırma proseduru çərçivəsində artıq baxıldıqda və ya  
      hal-hazırda baxıldıqda; 
 
►  Bütün mövcud daxili müdafiə vasitələri hələ tükənməmişdirsə; 

►  Müraciət açıq-aşkar əsaslandırılmamışdırsa və ya kifayət qədər dəlilə malik deyildirsə; 

►  Müraciətlə bağlı faktlar dövlət üçün Protokolun qüvvəyə minməsindən əvvəl baş verildiyi 
    və xitam verildiyində. 
 

Fərdi kommunikasiya proseduru 

  
Fərdi kommunikasiya proseduru aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 
 

"Fakültativ protokol mövcud konvensiyanın 

monitorinqi sistemini aydın şəkildə 

möhkəmləndirəcəkdir. Amma ən 

əhəmiyyətlisi, dövlətlərə şəxslərin pozulmuş 

hüquqlarını bərpası zamanı nələri etmək 

lazım olduğunu və ya lazım olmadığına 

aydınlıq gətirir. Nəticədə, ümid edirəm ki, 

fakültativ protokol, həddən artıq 

sərtləşdirilmiş hüquq kateqoriyalarından 

çıxacaq və vətəndaş, mədəni, iqtisadi, siyasi 

və sosial hüquqların vahid konsepsiyasına 

doğru bir addım olacaqdır. " 

Louise Arbor, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan 

Hüquqları üzrə Ali Komissarı 



►  Komitə şikayəti qəbul edir.  
 

► Komitə şikayətin məqbulluğunu nəzərdən keçirir. Bəzən, şikayətin nəzərdən keçirilməsi və 
məqbulluğu barədə qərar eyni vaxtda qəbul edilir başqa sözlə, şikayətin məqbul olduğu (qəbul 
edilə biləcəyi) və dövlətin öz öhdəliklərini (mahiyyətini) pozub və ya pozmaması barədə qərar 
eyni vaxtda  qəbul edilir. 

 
►    Komitə məxfiliyi qorumaqla şikayəti dövlətə göndərir. 
  
►   Aidiyyəti dövlət altı ay ərzində məsələ ilə bağlı yazılı izahat  və ya bəyanat təqdim edir, 
       eləcə də məsələ ilə əlaqədar görülən və ya görülə biləcək tədbirləri təqdim edir. 
 
►  Şikayətçiyə dövlətin qeydlərini şərh etmək imkanı verilir. 

►  Komitə şikayətçinin hüquqlarının qorunması üçün müvəqqəti tədbirlər görməsini dövlətdən 
      xahiş edə edə bilər. 
 
►  Komitə şikayətə qapalı sessiyada baxır. 
 
►  Komitə, əgər varsa, dövlətə və şikayətçiyə təklif və tövsiyələrini verir və dövlətdən çox vaxt, 
     gördüyü tədbirlərin nəticəsi barədə məlumat vermələrini tələb edir. 
  
►  Komitə öz təklif və tövsiyələrini məruzəsində dərc edir. 
 

Fərdi kommunikasiya proseduru vasitəsi ilə digər komitələr dövlətlərdən təklif və tövsiyələri ilə 

bağlı görülən tədbirlər barədə hesabat vermələrini tələb edirlər. 

 

 

Araşdırma proseduru  

Komitə iştirakçı dövlət tərəfindən konvensiyanın müddəalarının ciddi və ya sistematik 

şəkildə pozulduğu haqda əsaslı məlumat alarsa, müşahidələrini təqdim etməklə 

məlumatın yoxlanması ilə əlaqədar dövləti əməkdaşlığa dəvət edir. İştirakçı dövlətin  

müşahidələrini və digər etibarlı məlumatları nəzərdən keçirldikdən sonra Komitə bir və ya 

bir neçə üzvünü araşdırma aparması və təcili olaraq hesabat verməsi üçün təyin edilə 

bilər. Bu araşdımaya əsasən zəruri olduğu təqdirdə və müvafiq dövlətin razılığı ilə 

sözügedən dövlətə səfər edilə bilər. Araşdırmanın nəticələrinə baxıldıqdan sonra bu 

nəticə və tövsiyələrə dair Komitəyə 6 ay ərzində öz qeydlərini təqdim etmək üçün Komitə 

tərəfindən dövlətə göndərilir. Araşdırma məxfi və aidiyyəti dövlətlə tam əməkdaşlıq 

çərçivəsində aparılmalıdır.  

Müşahidələrini verə biləcəyi altı aylıq dövrdən sonra Komitə dövlətdən araşdırma ilə 

əlaqədar görülmüş tədbirlər barədə məlumat verilməsinı tələb edir. Komitə dövlətdən 

əlavə məlumat tələb edə bilər. Bundan sonra Komitə Baş Assambleyaya təqdim edəcəyi 

hesabatına araşdırmanın nəticələri barədə xülasəsini daxil edəcəkdir. Müvafiq dövlətin 

razılığı ilə Komitə araşdırma ilə bağlı hesabatını ictimaiyyət üçün açıq edir.  

 

 

 



İnsan Hüquqları üzrə Komitə əlilliyi olan şəxslər tərəfindən edilən fərdi 

müraciətlərə baxır. 

Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Paktın həyata keçirilməsinə nəzarət edən İnsan 

Hüquqları Komitəsi əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı fərdi müraciətləri artıq nəzərdən 

keçirmişdir: 

İnsan Hüquqları Komitəsi 1995-ci il tarixli Yamaykaya qarşı Hamilton işində edam cəzasına 

məhkum edilmiş əlilliyi olan bir məhkumla rəftar və onun həbs şəraiti araşdırılmışdır. Hər iki 

ayağında iflic olan şikayətçi yatağına çıxmaqda çox çətinlik çəkirdi. İnsan Hüquqları Komitəsi, 

həbsxana rəhbərliyi tərəfindən məhbusun əlilliyinin nəzərə alınmaması və onun üçün lazımi 

tədbirlər görülməməsi şəxsin hüquqlarının və insan şəxsiyyətinə xas olan ləyaqətinə hörmətlə 

yanaşmaq hüququnu pozduğunu və Paktın  1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə zidd olduğu bildirilmişdir  

1994-cü il ildə Yamaykaya qarşı Klement Fransis iddiasında, İnsan Hüquqları Komitəsi, ölüm 

hökmünə məhkum edilmiş bir məhbusun pisləşən psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması və psixi 

xəstəliklərinin müalicəsi üçün lazımi addımların atılmaması onun  Paktın 7 və 10 (1) maddələrinə 

əsasən hüquqlarının pozulduğuna qərar verdi.  

İranlı sığınacaq axtaran şəxsin Avstraliyaya sığınacaq üçün müraciəti nəzərdən keçirilən zaman 

Avstraliya məhkəmə orqanları tərəfindən həbs olunan 1999-cu il tarixli Avstraliyaya qarşı C.  

iddiasında, İnsan Hüquqları Komitəsi, şikayətçinin psixi sağlamlığının pisləşməsinə baxmayaraq 

onun həbsinin davam etdirilməsinin və Paktın 7-ci maddəsi (işgəncə, qəddar, qeyri-insani və 

alçaldıcı rəftarın qadağa edilməsi) ilə hüquqlarının pozulduğu müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, 

İnsan Hüquqları Komitəsi ərizəçinin effektiv müalicə alması ehtimalı olunmayan İran İslam 

Respublikasına sürgün edilməsinin 7-ci maddənin pozulması kimi hesab etmişdir. 

Fakültativ Protokolu ratifikasiya edən dövlət araşdırma prosedurundan "imtina edə bilər". 

Başqa sözlə, protokolu imzalayan, ratifikasiya və ya qoşulan zamanı dövlət komitənin 

araşdırma səlahiyyətini tanımadığını bəyan edə bilər. Lakın, əgər dövlət araşdırma 

prosedurundan "imtina etsə" də, Fakültativ Protokola tərəf çıxan bütün dövlətlər fərdi 

kommunikasiya prosedurunu qəbul etməlidirlər. 

İnsan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrin əksəriyyətində əlavə kommunikasiya 

prosedurları mövcuddur; bəzilərinə araşdırma prosedurları da daxildir. Bütün bu 

prosedurların əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə müəyyən əlaqəsi var. Aşağıdakı 

beynəlxalq sənədlərdə fərdi kommunikasiya prosedurları mövcuddur: 

►  Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın Fakültativ Protokolu 

►  İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiya 

►  İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə 
      qarşı Konvensiya 
 
►  Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Konvensiyanın Fakültativ 
      Protokolu 
 
►  Bütün Miqrant Əməkçilər və onların Ailə Üzvlərinin Hüquqlarının Qorunması haqqında 
      Beynəlxalq Konvensiya  
 
► Bütün şəxslərin məcburi yoxolmalardan qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya  
      (hələ qüvvədə deyil) 
 



Aşağıdakı beynəlxalq sənədlərdə araşdırma proseduru mövcuddur: 

►  İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə 
      qarşı Konvensiya 

►  Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Konvensiyanın Fakültativ 
      Protokolu 
 
► Bütün şəxslərin məcburi yoxolmalardan qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya  
      (hələ qüvvədə deyil) 
 
 

 
 

Bu konvensiyaların bütün prosedurlarını təsdiqləyən dövlətlərdə yaşayan əlilliyi olan 

şəxslərin müraciətləri üçün açıq olsa da, onlardan heç biri xüsusi olaraq əlilliyi olan 

şəxslərin hüquqlarını hədəf almır; və bu konvensiyalar çərçivəsində yaradlan bütün 

komitələrdə yer alan insan hüquqları üzrə mütəxəssislərin heç biri əlillik sahəsində xüsusi 

təcrübəyə malik deyildir. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyanın 

Fakültətiv Protokolu əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmış prosedurları 

hədəfləyir. 

Fərdi kommunikasiya və araşdırma prosedurları bir baxışla  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fərdi kommunikasiya proseduru                                  
 
► Bir dövlət əlilliyi olan şəxsin  hüquqlarını  
pozduqda və milli hüquqi prosedurlarla bu 
hüquqların bərpa edilmədiyi halda fərdi 
şəkildə xüsusi kompensasiya ilə təmin 
edilmə imkanıni yaradır; 
 
► Milli səviyyədə ədliyyə sisteminə 
müyəssərliyi olmayan əlilliyi olan şəxslər 
üçün beynəlxalq səviyyədə müraciət 
imkanı yaradır; 
 
► Komitəyə milli səviyyədə daha        
effektiv müdafiə vasitələrinin zəruriliyini   
vurğulamağa imkan verir; 
 
►  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının       
daha  yaxşı təşviqi və qorunması üçün 
Komitəyə yeni bir hüquqi qurum yaratmağa 
imkan verir; və 
 
► Dövlətlərə Konvensiya üzrə 
öhdəliklərinin məzmununu 
müəyyənləşdirməkdə və bu öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsində onlara kömək edir. 
 

 

Araşdırma proseduru 

 

► Komitəyə əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqlarının sistematik və geniş 

yayılmış pozuntularını barədə məsələ 

qaldırmağa imkan verir; 

► Komitəyə əlilliyi olan şəxslərə qarşı 

edilən  ayrıseçkiliyin struktur səbəbləri 

ilə mübarizə tədbirləri barədə tövsiyə 

etmə imkan verir; 

► Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına 

daha çox hörmət edilməsi üçün 

Komitəyə geniş tövsiyələr hazırlamaq 

imkanı verir; 

► Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının 

tam təmin edilməsinə mane olan 

problemləri aradan qaldırmaq üçün 

Komitəyə dövlətlə işləməyə imkan 

verir. 

 



Fakültativ Protokola qoşulma   
 

Fakültativ Protokol dövlətləri Konvensiyanı səmərəli şəkildə həyata keçirməyə, daha çox 

milli hüquqi müdafiə vasitələrini təqdim etməyə və ayrı-seçkilik yaradan qanun və 

təcrübələri aradan qaldırmağa təşviq etməklə Konvensiyaya uyğun olaraq öhdəliklərini 

həyata keçirməyə əlavə təminat verən bir öhdəliyi əks etdirir. 

Fakültativ Protokol dövlətlər tərəfindən aşağıdakıları təmin etmək üçün istifadə olunan 

alətdir: 

► Əlilliyi olan şəxslər üçün mövcud müdafiə mexanizmlərini təkmilləşdirmək; 
 
► Mövcud müdafiə mexanizmlərinə əlavələr etmək; 
 
► Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunması və təşviqi üçün dövlətin atacağı  
     addımlar barədə maarifləndirmə aparmaq; 
 
► Komitə heç bir qayda pozuntusun olmadığı qənaətinə gəldikdə, dövlətin fəaliyyətini  
    dəstəkləmək; 
 
► Ayrı-seçkilik yaradan qanun, siyasət və təcrübələrdə dəyişiklik edilməsi; və 
 
 
► Əlilliyi olan şəxslər nisbətdə insan hüquqları standartlar barədə geniş ictimai   
      məlumatlığının artırılması.   
 

Fakültativ Protokolun imzalaması və ratifikasiyası və ya ona qoşulma qaydası 
Konvensiya ilə eynidir, Fakültativ Protokol Konvensiyadakı kimi 20 deyil, yalnız 10 
ratifikasiya və ya qoşulmadan sonra qüvvəyə minir. 4-cü fəsildə Konvensiyanın 
imzalanması, ratifikasiyası və ya ona qoşulma qaydaları barədə ətraflı məlumat verilir.  

Konvensiyanı dəstəkləyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyi 
Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə Komitəsi, BMT-nin İsveçrənin Cenevrə şəhərində 
yerləşən İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Ofisi tərəfindən dəstəklənməkdədir. 

İştirakçı dövlətlərin Konfransı Nyu Yorkda yerləşən İqtisadi və Sosial İşlər Departamenti 
tərəfindən dəstəklənməkdədir. 

Əlaqə məlumatı üçün növbəti səhifəyə baxın 

 

 

 

 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
 
UNOG-OHCHR 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND 
 
E-mail: crpd@ohchr.org  

mailto:crpd@ohchr.org


(Zəhmət olmasa mövzu hissəsində "Məlumat üçün sorğu" yazın) 
 
 
Conference of States parties 
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
 
Department of Economic and Social Affairs 
Two United Nations Plaza 
New York, NY, 10017 
United States of America 
 
Fax: +1-212-963-0111 
 
E-mail: enable@un.or  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Fakültativ Protokol barədə məlumatlılığı necə artıra bilərəm? 

  Hökumətin qoşulmaq niyyətində olub olmadığını müəyyənləşdirin və olmadığı halda bunun 

      səbəbini soruşa bilərsiniz.  

mailto:enable@un.or


 

 Parlamentdə Hökumətin Fakültativ Protokolla bağlı hansı tədbirlər görmək istədiyi barədə 

    suallar verə bilərsiniz.  

 

  Bununla bağlı qanun layihələrini təqdim edə bilərsiniz 

 

 Fakültativ Protokolla bağlı Parlamentdə müzakirələr aparılmasını təşviq edə bilərsiniz. 

  

 Televiziya, radio və mətbuat və ictimai tədbirlərdə debatlar vasitəsi ilə sistemli 

     kampaniyalarla ictimai müzakirələr başlada bilərsiniz. 

 

 Fakültativ Protokolun dövlətin rəsmi dilinə (və dillərinə) tərcümə olunduğunu və geniş 

     yayıldığını təmin edə bilərsiniz. 

 

 Fakültativ Protokolun və onun prosedurları haqqında sadə məlumatların yerli dillərdə və 

     müyəssər formatlarda olmasını təmin edə bilərsiniz. 

 

  Parlamentarilər, hökumət üzvləri və vətəndaş cəmiyyəti üçün Fakültativ Protokolla bağlı 

     seminar və ya  seminarları təşkil edə və ya bu fəalliyyətlərə töhfə verə bilərsiniz. 

 

  Əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən və insan hüquqları üzrə təşkilatlarının nümayəndələri ilə 

     əlaqələr qura bilərsiniz. 

 

  3 dekabr- Əlilliyi olan şəxslərin Beynəlxalq Gününü Fakültativ Protokolun imzalanması və 

      ratifikasiyası üçün bir fürsət olaraq dəyərləndirə bilərsiniz. 

 

  Hüquqları pozulmuş əlilliyi olan şəxslərin Fakültativ Protokoldan lazımi qaydada istifadə 

      etməyə təşviq edə bilərsiniz. 
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Konvensiya və Fakültativ Protokola qoşulma 

Beynəlxalq müqavilənin milli qanunvericiliyə daxil olması dövlətlərdəki  parlament sistemi 

və milli prosedurlardan asılı olaraq dəyişir. Ancaq bütün hallarda dövlətlər Konvensiyanın 

və Fakültativ Protokola qoşulmaq üçün bir sıra addımlar atmalıdırlar. Bu tədbirlər 

beynəlxalq hüquq normalarına uyğun tətbiq olunmalıdır. 

Konvensiyaya qoşulma 

Konvensiyanın imzalanması 

Bir dövlət Konvensiya və Fakültativ Protokol ilə bağlı sənədləri imzalamaq, ratifikasiya 

etmək və qoşulmaq yolu ilə onun iştirakçısı olur. Regional inteqrasiya təşkilatı imzalamaq 

və rəsmi olaraq təsdiqləmək və ya  qoşulmaqla Konvensiyanın və Fakültativ Protokolun 

iştirakçısı olur. Fakültativ Protokolun imzalanması və ratifikasiyası üçün ilkin şərt 

Konvensiyanı imzalayıb ratifikasiya etməkdir. 

Konvensiyanın iştirakçısı olmaq prosesindəki ilk addım onun imzalanmasıdır. Avropa 

Birliyi kimi regional inteqrasiya təşkilatları Konvensiyanı imzalaya bilər. Konvensiyanı 

imzalayan hər hansı bir dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı Fakültativ Protokolu da 

imzalaya bilər. Lakin, bir ölkə Konvensiyaya və ya Fakültativ Protokoluna qoşulduğu 

təqdirdə əvvəlcədən imza tələb olunmur. 

Dövlət istənilən vaxt Konvensiya və Fakültativ Protokolu imzalaya bilər. İmzalanma 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu Yorkdakı Hüquqi Məsələlər Ofisi tərəfindən təşkil 

edilməlidir. Bəzi konvensiyalarda imzalanma üçün vaxt məhdudiyyəti qoyulsada da, bu 

Konvensiya və Fakültativ Protokol hər zaman imzalanmaq üçün açıqdır. 

Konvensiyanı imzalamanın anlamı  

Konvensiya və Fakültativ Protokol sadə imzalanma prosedurunu təmin edir. Yəni, 

konvensiyanı imzaladıqdan dərhal sonra onu imzalayan dövlət və ya regional inteqrasiya 

təşkilatı qarşısında heç bir qanuni öhdəlik qoymur. Lakin, Konvensiya və ya Fakültativ 

Protokolu imzalayaraq, dövlətlər və ya regional inteqrasiya təşkilatları daha sonrakı 

tarixdə konvensiyaya tərəfdar çıxmaq üçün tədbirlər görmək niyyətini nümayiş 

etdirməlidir. 

Konvensiyanı və Fakültativ Protokolu kim imzalaya bilər? 

Dövlət başçıları, hökumət başçıları və xarici işlər nazirləri dövlət adından bu konvensiyanı 

imzalamaq səlahiyyətinə sahibdirlər. Yuxarıda göstərilən səlahiyyətli nümayəndələrdən 

başqa Konvensiyanı və ya Fakültativ Protokolu imzalamaq üçün digər nümayəndələrə 

həmin səlahiyyətlilərin biri tərəfindən müvafiq imzalama hüququ verilməlidir.  

Konvensiyanı və ya Fakültativ Protokolu bir nümayəndə vasitəsi ilə imzalamaq istəyən 

dövlətlər və ya regional inteqrasiya təşkilatları imzalamaq səlahiyyətinin verilən sənədin 

surətini əvvəlcədən aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər: 

Treaty Section 

Office of Legal Affairs 

United Nations Headquarters 



New York, New York 

United States of America 

 

Tel: +1 212 963 50 47 

Fax: +1 212 963 36 93 

 

E-mail: treaty@un.org  

 

 

Razılaşma bəyanı  

Konvensiya və Fakültativ Protokola tərəfdar çıxmaq üçün dövlət konkret addımla bu iki 

sənəddə əks olunan qanuni hüquq və öhdəlikləri öz üzərinə götürməyə dair razılığını ifadə 

etdiyini nümayiş etdirməlidir. Başqa sözlə, Konvensiya və Fakültativ Protokola tərəfdar 

çıxmağa dair razılığını bildirməlidir. Konvensiya və Fakültativ Protokol çərçivəsində 

dövlətlər aşağıda göstərilən bir neçə yolla razılıqlarını bəyan edə bilərlər: 

► Ratifikasiya (dövlətlər üçün) 

► Qoşulma (dövlətlər və regional inteqrasiya təşkilatları üçün) 

► Rəsmi təsdiqləmə (regional inteqrasiya təşkilatları üçün) 

Konvensiya və Fakültativ Protokola tərəfdar çıxmağa dair razılığını bildirmək  dövlətlərin 

bu sənədlərdə göstərilən hüquqi öhdəlikləri üzərlərinə götürməyə hazır olduqlarını 

nümayiş etdirən bir aktdır.  

Ratifikasiya prosesi 

► Beynəlxalq səviyyədə ratifikasiya 

Həm Konvensiya, həm də Fakültativ Protokolu ratifikasiya edən dövlətlərə tərəfdar 

çıxmağa dair öz razılığını imza ilə  ifadə etmək imkanı verilir. Beynəlxalq səviyyədə 

ratifikasiya edildikdən sonra dövlət konvensiyaya qanuni olaraq tərəfdar çıxır. 

►  Milli səviyyədə ratifikasiya 

Beynəlxalq səviyyəli ratifikasiya milli səviyyədə ratifikasiya ilə səhv salınmamalıdır. Dövlət 

beynəlxalq səviyyədə tərəfdar çıxmağa dair öz razılığını ifadə etməzdən əvvəl milli 

ratifikasiyanı öz konstitusiya müddəalarına uyğun olaraq təsdiqləməlidir. Məsələn, 

konstitusiyaya əsasən parlament beynəlxalq səviyyədə hər hansı bir aktla bağlı olacağına 

razılığını bildirməzdən əvvəl konvensiyanın müddəalarını nəzərdən keçirməli və onun 

ratifikasiyası barədə qərar verməlidir. Ratifikasiyanın milli səviyyədə həyata keçirilməsi 

dövlətin beynəlxalq səviyyədə hüquqi öhdəlik götürmək niyyətini təyin etmək üçün kifayət 

etmir. Buna görə də, milli prosedurlardan asılı olmayaraq beynəlxalq səviyyədə 

ratifikasiya hələ də zəruridir. 

Regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən ratifikasiya 

Avropa Birliyi kimi regional inteqrasiyaya təşkilatları imzalama və "rəsmi təsdiqləmə" yolu 

ilə Konvensiyaya və ya Fakültativ Protokola  tərəfdar çıxmağa razılıqlarını ifadə edirlər. 

"Rəsmi təsdiqləmə" və ratifikasiya eyni qüvvəyə malikdir. Beləliklə, rəsmi təsdiqləndikdən 

mailto:treaty@un.org


sonra regional inteqrasiya təşkilatı Konvensiya və ya Fakültativ Protokola qanuni olaraq 

tərəfdar çıxır. 

Qoşulma 

Dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə 

qoşulma sənədini depozit edilməsi ilə Konvensiya və ya Fakültativ Protokola tərəfdar 

çıxmağa dair öz razılığını ifadə edə bilər. Qoşulma və rəsmi təsdiqləmə eyni hüquqi 

qüvvəyə malikdir; lakin, beynəlxalq qanunvericiliklə məcburi hüquqi öhdəliklər yaratmaq 

üçün imzadan əvvəl gələn ratifikasiyadan fərqli olaraq, qoşulma yalnız bir addımı, məhz 

qoşulma alətinin depozit edilməsini tələb edir. 

 

İmzalanma, ratifikasiya, qoşulma və rəsmi təsdiq arasındakı fərq 

 

İmzalanma dövlətin daha sonrakı tarixdə Konvensiya və Fakültativ Protokala tərəfdar 

çıxmaq üçün tədbirlər görmək niyyətində olduğunu göstərir. İmzalanma, eyni zamanda 

imza və ratifikasiya arasındakı müddətdə konvensiyanın məqsəd və hədəfinə xələl gətirə 

biləcək əməllərdən qanuni şəkildə çəkinmək üçün öhdəlik yaradır. 

Ratifikasiya dövlətin qeyd, şərh və bəyanatlar çərçivəsində Konvensiyanı və / və ya 

Fakültativ Protokolu həyata keçirmək üçün qanuni bir vasitədir.   

Rəsmi təsdiqləmə regional inteqrasiya təşkilatını Konvensiyanı və ya Fakültativ 

Protokolunu həyata keçirmək üçün qanuni bir vasitədir. 

Qoşulma dövlətin və ya regional inteqrasiya təşkilatının Konvensiyanı və ya Fakültativ 

Protokolunu həyata keçirməsi üçün qanuni bir vasitədir.  

 

Ratifikasiya, rəsmi təsdiqləmə və qoşulma sənədləri  

Bir dövlət Konvensiyanı və ya Fakültativ Protokolu ratifikasiya etmək və ya qoşulmaq 

istədikdə və ya regional inteqrasiya təşkilatı onu rəsmi olaraq təsdiqlənmək və ya 

qoşulmaq istədikdə, dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı, dövlət başçısı, hökumət 

başçısı və ya xarici işlər naziri tərəfindən imzalanan ratifikasiya, rəsmi təsdiqləmə və ya 

qoşulma sənədini icra etməlidir. 

Bu sənədlər üçün xüsusi bir forma olmasa da, lakin  aşağıdakılar sənədə daxil edilməlidir: 

►  Konvensiyanın və / və ya Fakültativ Protokolun adı, tarixi və bağlandığı yer; 

►  Sənədi imzalayan şəxsin tam adı və vəzifəsi; 

► Hökumət və dövlət adından Konvensiya və ya Fakültativ Protokola tərəfdar  
   çıxdığını və onun müddəalarına sədaqətlə riayət etmək və onu həyata keçirmək  
   niyyətinin bəyanı; 
 
► Dövlət başçısının, Hökümət Başçısının və Xarici İşlər Nazirinin (rəsmi möhür 
    yetərli deyil) və ya yuxarıda göstərilən orqanlardan biri tərəfindən verilmiş və  
    ya bu məqsədlə tam imzalamaq səlahiyyətləri olan şəxsin  imzası. 



 
Ratifikasiya, rəsmi təsdiqlənmə və ya qoşulma sənədi yalnız dövlət və ya regional 

inteqrasiya təşkilatı tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı baş 

qərargahında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibliyində depozitə qoyulduqdan 

sonra  qüvvəyə minir. 

Dövlətlər və ya regional inteqrasiya təşkilatları bu sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin tez bir 

zamanda tamamlanması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Katibliyinin Müqavilələr üzrə 

Bölməsinə təqdim etməlidirlər (Müqavilə Bölməsinə müraciət etmək üçün yuxarıdakı 

ünvana baxın). 

Mümkün olduğu təqdirdə, dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı digər dillərdə 

hazırlanmış sənədlərin ingilis və ya fransız dillərində qeyri-rəsmi tərcüməsini təmin 

etməlidir ki, bu da rəsmiləşməni sürətləndirməyə kömək edəcəkdir. 

Ratifikasiya prosesində parlamentin rolu 

Parlament ratifikasiya prosesində mühüm rol oynayır. Səlahiyyətli nümayəndələr - dövlət 

başçısı, hökumət başçısı və ya xarici işlər naziri konvensiyaları imzalayaraq təsdiqləsə 

də, əksər ölkələrdə ratifikasiya ilə bağlı son qərarı parlament verir. Bu, əlbəttə ki, sivil 

hüquq (roman-german) sisteminə malik ölkələrdə belədir. Bununla yanaşı, ümumi hüquq 

(anqlo-sakson) sisteminə sahib olan əksər ölkələrdə müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti 

ümumiyyətlə icraedici hakimiyyətinə verilir və qanunverici (parlament)  hakimiyyət 

ratifikasiya prosesində daha məhdud rol oynayır. Beynəlxalq müqavilələrin sayı artdıqca 

və daha geniş sahələri əhatə etdikcə, milli qanunlar və siyasətlər üzərində aydın təsiri 

göstərdikcə, bütün ölkələrin parlamentləri  müqavilələr bağlamaq səlahiyyətlərinə malik 

olmağa daha çox maraq göstərirlər. Parlament üzvlərinin bununla bağlı həyata keçirə 

biləcək tədbirləri bu fəsilin sonundakı məsələlərin nəzarət siyahısında göstərilimişdir. 

Konvensiya və Fakültativ Protokolun qüvvəyə minməsi 

Konvensiya və Fakültativ Protokol qüvvəyə mindiyi andan tərəfdar dövlətlər üçün hüquqi 

cəhətdən icbari olur. Konvensiya və Fakültativ Protokol üzrə qüvvəyə minmə prosedurları 

fərqli olduğundan iki sənədin qüvvəyə minmə tarixləri fərqli ola bilər: 

►   Konvensiya iyirminci ratifikasiya və ya qoşulma sənədinin təhvil verilməsindən (və ya  

     depozitə qoyulduqdan) sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 

 

►  Fakültativ Protokol onuncu ratifikasiya və ya qoşulma sənədinin təhvil verilməsindən  

    və ya depozitə qoyulduqdan) sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 

 

Konvensiya və Fakültativ Protokol beynəlxalq, milli və regional səviyyədə qüvvəyə 

mindikdən sonra bu konvensiyanı ratifikasiya edən hər bir dövlət və ya regional 

inteqrasiya təşkilatı üçün ratifikasiya sənədlərini təhvil verdikdən 30 gün sonra qüvvəyə 

minir.  Ratifikasiya prosesi ilə bağlı əlavə məlumat üçün Hüquq İşləri üzrə İdarəsinin veb 

səhifəsinə baxın: http://untreaty.un.org  

 

 

http://untreaty.un.org/


 

Ratifikasiya prosesində parlamentin rolu 

Ratifikasiya prosesində parlamentin rolu ölkədən ölkəyə dəyişir. Avstraliyada parlament 

hökumətin bir konvensiyanı təsdiqləmək üçün atacığı addımları nəzərdən keçirir. Bu praktikaya 

görə, bir konvensiyanın ratifikasiyası ilə əlaqədar hökumət tərəfindən görüləcək hər hansı bir 

tədbir  ən azı 15 gün əvvəl  parlamentdə müzakirə olunur. Parlamentdə müzakirə zamanı təklif 

olunan konvensiyanın mətni ilə hökumətin konvensiyanı ratifikasiya etməsinin səbəblərini izah 

edən Milli Faiz Təhlili (NİA) sənədi birlikdə təqdim olunur. 

NİA-ya aşağıdakı məlumatlar daxildir: 

►  Təklif olunan konvensiyanın iqtisadi, ekoloji, sosial və mədəni təsiri; 

►  Konvensiya çərçivəsində qoyulmuş öhdəliklər; 

►  Konvensiyanın ölkə daxilində necə həyata keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar; 

►  Konvensayının tətbiqi və şərtlərini yerinə yetirməklə əlaqədar maliyyə xərcləri; və 

►  Dövlətlər, sənaye və icma qrupları və digər maraqlı tərəflərlə aparılan məsləhətləşmələr. 

 

Konvensiyalar üzrə Komitə NİA-nı və digər müvafiq sənədləri nəzərdən keçirdikdən sonra  

nəticələrini ölkə mətbuatında və internet saytında dərc edir, maraqlı hər kəsi təklif olunan 

konvensiyanın ratifikasiyası ilə bağlı tədbirləri şərh etməyə dəvət edir. Komitə müntəzəm olaraq 

ictimai dinləmələr keçirir və Avstraliyanın konvensiyanı ratifikasiya etməsi və ya bununla bağlı hər 

hansı bir tədbir barədə tövsiyələrini özündə əks etdirən hesabatı parlamentə təqdim edir. 

 

Hökumət konvensiyalar üzrə komitəsinin mənfi tövsiyələrinə baxmayaraq konvensyanı 

təsdiqləmək və ya  bu ratifikasiya prosesini başlamamaq barədə qərar qəbul edə bilər. Bütün 

bunlara baxmayaraq, bu proses hökumətin beynəlxalq müqavilələrin ratifikasiyası ilə bağlı 

qərarlarını ictimaiyyət və parlament tərəfindən yoxlanılması üçün vacib vasitədir. 

 

Konvensiya və ya Fakültativ Protokola qeyd-şərtlər 

Qeyd-şərt konvensiyanın müvafiq dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatlarına dair 

tətbiq olunan konkret müddəalarının hüquqi təsirini istisna etmək və ya onları dəyişmək 

məqsədi daşıyan bəyanatdır. Bu bəyanatı “qeyd-şərt”, “bəyanat”, “anlaşma”, “şərhi 

xarakterli bəyanat” və ya “şərhi xarakterli bəyannamə” kimi adlandırmaq olar. Lakin, necə 

adlandırılması və ya istifadə edilməsindən asılı olmayaraq, konvensiyanın müddəasının 

hüquqi təsirini istisna etmək və ya dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir 

bəyanat əsilində qeyd-şərtdir. 

Qeyd-şərt Konvensiya və ya Fakültativ Protokola tərəfdar çıxmaq istəməyən və ya 

tərəfdar çıxa bilməyən dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatın iştirakına  imkan verə 

bilər. Dövlətlər və ya regional inteqrasiya təşkilatları imzalanma, ratifikasiya, rəsmi təsdiq 

və ya qoşulma zamanı ona qeyd-şərt edə bilərlər.  

Dövlət konvensiyanı imzalayarkən ona qeyd-şərt etdikdə, bu sadəcə deklarativ xarateri 

daşıyır və dövlət onu ratifikasiya, qəbul və ya rəsmi təsdiqləmə zamanı həmin qeyd-şərti 

də yazılı şəkildə təsdiq etməlidir. 



Dövlətlər və ya regional inteqrasiya təşkilatları ratifikasiya, rəsmi təsdiqlənmə və ya ona 

qoşulduqdan sonra da qeyd-şərtlər edə bilərlər. 

Qeyd-şərt edilməyən hallar 

 

Həm Konvensiya, həm də Fakültativ Protokolda qeyd-şərtlərə icazə verilsə də, 

Konvensiyanın və ya Fakültativ Protokolun məqsəd və hədəfinə zidd olan qeyd-şərtlərə 

yol vermir. 

Qeyd-şərtlərə etiraz  

Bir dövlət tərəfindən edilən qeyd-şərtə digər dövlətlər ona 12 ay müddətində etiraz edə 

bilərlər. Bu müddət qeyd-şərt barədə bildirişin verildiyi tarixdən və ya qeyd-şərt edən 

dövlətin və ya regional inteqrasiya təşkilatının konvensiyaya tərəfdar çıxmaqla bağlı 

razılıq verdiyi  tarixdən başlanır.  

Dövlət 12 aylıq müddət bitdikdən sonra Baş Katibə qaldırılan etiraz, Baş Katib tərəfindən 

“bildiriş” kimi  digər dövlətlərə göndərilir.  

Adətən, bir dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı qeyd-şərt etdikdə, onu ratifikasiya, 

rəsmi təsdiqləmə və ya qoşulma sənədinə daxil etməli və ya dövlət, hökumət başçısı, 

xarici işlər naziri və bu məqsədlə səlahiyyət verilən şəxslər tərəfindən imzalanıb ona əlavə 

etməlidir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bir qeyd-şərt aldıqda, digər dövlətlərə, tərtib 

olunma tarixi ilə birlikdə əksər hallarda, elektron poçt vasitəsi ilə göndərilir. Baş Katib 

ratifikasiya, rəsmi təsdiqlənmə və ya qoşulma sənədinin depozit edilməsindən sonra bir 

qeyd-şərt aldıqda və aşağıda göstərilən rəsmi şərtlərə cavab verirsə, həmin qeyd-şərti 

bütün dövlətlərə təqdim edir. 

 

Qeyd-şərtlərin dəyişdirilməsi və geri götürülməsi 

Mövcud qeyd-şərt dəyişdirilə bilər. Dəyişiklik qeyd-şərtin qismən götürülməsinə səbəb ola 

bilər və ya müəyyən müddəaların hüquqi təsiri üzrə yeni istisnalar və ya dəyişikliklər 

yarada bilər. Yeni bir istisna və ya dəyişikliklərin edilməsi əsasən yeni qeyd-şərt edilməsi 

ilə oxşardır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu dəyişiklikləri digər dövlətlərə 

göndərir və etiraz bildirmələri üçün 12 ay vaxt verir. Hər hansi bir etiraz olmadığı təqdirdə 

Baş katibə depozit edilən dəyişiklikləri qəbul edir. Əgər etiraz varsa, dəyişiklik uğursuz 

olur. 

Dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı istənilən vaxt Konvensiyaya və ya Fakültativ 

Protokola verdiyi hər hansı bir qeyd-şərti geri götürə bilər. Geri götürmə yazılı şəkildə 

tərtib olunmalı və dövlət başçısı, hökumət başçısı, xarici işlər naziri və ya bu  məqsədlə 

tam səlahiyyətləri olan şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 

katibi bütün üzv dövlətlərə geri götürmə barədə bildiriş göndərir. 



Konvensiya və Fakültativ Protokola dair Bəyanat 

Konvensiyaya və Fakültativ Protokola dair bəyanatların formaları 

 

Konvensiyaya əsasən, dövlətlər yalnız şərhi xarakterli bəyanat verə bilərlər. Fakültativ 

Protokola əsasən, dövlətlər şərhi xarakterli və fakültativ bəyanatlar verə bilərlər.  

►  Şərhi xarakterli bəyanatlar 

Dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatı müqavilənin konkret müddəasında verilən 

məsələni başa düşdüyünə və ya onun şərhinə dair bəyanat verə bilər. Bu ifadələrə 

"bəyanat" və ya "şərhi bəyanatlar" deyilir. Qeyd-şərtlərdən fərqli olaraq, bu kimi 

bəyanatlar müqavilənin hüquqi təsirini istisna etmək və ya onu dəyişmək məqsədi 

güdmür. Bəyanatların məqsədi müəyyən müddəaların və ya bütün müqavilənin mənasını 

aydınlaşdırmaqdır. 

►  Fakültativ bəyanatlar 

Fakültativ bəyanat Fakültativ Protokola əsasən  verilir. Fakültativ Protokol iki proseduru 

müəyyən edir: fiziki şəxslərin Konvensiyanın müdəallarının pozulduğunu iddiası ilə Əlilliyi 

olan Şəxslərin Hüquqları üzrə Komitəsyə şikayət etmə imkan verən sistem (fərdi 

komminikasiya proseduru) və Komitə iştirakçı dövlət tərəfindən konvensiyanın 

müddəalarının ciddi və ya sistematik şəkildə pozulduğu haqda əsaslı məlumat aldığı 

təqdirdə araşdırma aparmağa imkan verən sistem (araşdırma proseduru). Fakültativ 

Protokolu ratifikasiya edən dövlətlər və regional inteqrasiya təşkilatları imzalanma, 

ratifikasiya və ya qoşulma zamanı araşdırma proseduru ilə əlaqədar Komitənin 

səlahiyyətlərini tanımadıqlarını bəyan edə bilərlər. 

Konvensiyaya dair bəyanat vermək 

Bəyanatlar ümumiyyətlə imzalanma zamanı və ya ratifikasiya, rəsmi təsdiqləmə və ya 

qoşulma sənədini təhvil verərkən verilir.  

Şərhi xarakterli bəyanatlar qeyd-şərtlərlə eyni hüquqi qüvvəyə malik deyildir və buna görə 

də müvafiq dövlət tərəfindən açıq şəkildə dəstəkləndiyi müddətdə hər hansı rəsmi qurum 

tərəfindən imzalanmasına ehtiyac yoxdur. Buna baxmayaraq, belə bir bəyanatın dövlət 

başçısı, hökumət başçısı, xarici işlər naziri və ya bu məqsədlə səlahiyyətləri olan bir şəxs 

tərəfindən imzalanmasına üstünlük verilir.  

Dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatının hüquqi öhdəliklərinə təsir nəzərə alınmaqla 

fakültativ bəyanatlar dövlət başçısı, hökumət başçısı və ya xarici işlər naziri və ya bu 

məqsədlə tam səlahiyyətləri olan bir şəxs tərəfindən imzalanmalıdır.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bəyanatı aldıqdan sonra onun mətnini elektron 

poçt vasitəsi də daxil olmaqla müxtəlif vasitələrlə bütün aidiyyəti dövlətlərə göndərməklə 

bəyanatla bağlı öz rəylərini bildirmək üçün həmin dövlətlərə imkan imkan yaradır. 

Qeyd-şərtdə olduğu kimi Konvensiyanın və ya Fakültativ Protokolun məqsəd və 

hədəflərinə uyğun olmayan  bəyanata yol verilmir. Əgər belə bir hal yaranarsa, hər hansı 

bir dövlət BMT-nin Baş katibinə müraciət edə bilər. Baş katib alınan hər bir etirazı digər 

dövlətlərə göndərir. Bəyanatlara edilən etirazlar, bəyanatın sadəcə bir şərhi bəyanat və 



ya əslində müqavilənin hüquqi təsirlərini dəyişdirəcək bir qeyd-şərt olub olmadığına 

bağlıdır. Etiraz qaldıran dövlət bəzən bəyan edən dövlətdən niyyətini "aydınlaşdırmağı" 

tələb edə bilər. Belə olduqda, bəyan edən dövlət bəyanat əvəzinə qeyd-şərt qoyduğuna 

razıdırsa, qeyd-şərtini geri götürə və ya bunun sadəcə bir bəyanat olduğunu təsdiqləyə 

bilər. 

Qeyd-şərtdə olduğu kimi, bəyanat da dəyişdirilə və ya geri götürülə bilər. 

Konvensiyanın ona tərəfdar çıxmayan dövlətlərə təsiri 

Dövlətlər öz ərazilərində əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının ən yaxşı şəkildə qorunmasını 

təmin etmək üçün Konvensiyanı və Fakültativ Protokolu ratifikasiya etməlidirlər. Ancaq 

bir dövlət Konvensiya və ya Fakültativ Protokola tərəfdar çıxmasa belə, Konvensiyanın 

müddəaları həmin dövlətdə aktual ola bilər. Konvensiyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Baş Assambleyasında səsverməyə qoyulmadan qəbul edilməsi əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqlarının təşviqi və müdafiəsinın vacibliyinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul 

edildiyinin göstəricisidir. Bir sözlə, Konvensiya mənəvi səlahiyyətə malikdir və dövlətlərin 

fəaliyyətini istiqamətləndirmək və lazımi siyasi iradənin yetərli olmadığı hallarda da 

islahatı təşviq etmək üçün istifadə edilə bilər. Hökumət qanunvericiliyi təkmilləşdirmək 

qərarını verdikdə, millət vəkilləri Konvensiyaya beynəlxalq siyasət və qanunların 

qiymətləndirilə biləcəyi beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş bir standart kimi istinad edə 

bilərlər.  

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları da daxil olmaqla, insan hüquqlarını təşviq etmək və 

qorumaq üçün digər beynəlxalq insan hüquqları müqavilələri və ümumi beynəlxalq 

qanunlar çərçivəsində dövlətlərin hələ də öhdəlikləri vardır. Məsələn, bütün dövlətlər ən 

azı bir əsas insan hüquqları müqaviləsini ratifikasiya etmişlər ki, bu da bütün dövlətlərin 

əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla insanlara qarşı ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsinə 

dair razılığa gəldiklərini göstərir. Eyni zamanda, dövlətlər əsas beynəlxalq insan hüquqları 

üzrə qanunlarına və işgəncələrin qadağan edilməsi kimi beynəlxalq hüquq normalarına 

hörmət etmək öhdəliyini daşıyırlar. 

Qeyd: Bu fəslin məzmunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Hüquq Məsələləri üzrə Ofisi 

tərəfindən hazırlanmış "Müqavilə Təlimatı" kitabının üçüncü fəslindən götürülmüşdür. 

Baxın: http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm  

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Hökumətin Konvensiyanı və Fakültativ Protokolu imzalamağa, 

ratifikasiya etməyə və ya ona qoşulmağa necə kömək edə bilərəm? 

 
  Hökumətin Konvensiyanı və Fakültativ Protokolu imzalamaq və ratifikasiya etmək niyyətində 

      olub olmadığını müəyyənləşdirə bilərsiniz. 

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm


 

 Belə bir niyyətin olmadığı təqdirdə, bunun səbəblərini müəyyənləşdirmək, hökumətin 

     imzalama və ratifikasiya prosesini təxirə salmadan başlamağa təşviq etmək üçün parlament 

     prosedurundan istifadə edə biləriniz. Məsələn, hökumətin Konvensiyanı ratifikasiya etmək  

     niyyətində olub-olmadığını və ya bununla bağlı atılan addımları müəyyənləşdirmək üçün 

     şifahi və ya  yazılı sorğu verə bilərsiniz. 

 

  Bununla bağlı qanun layihələrini təqdim etmə hüququnuzdan istifadə edə bilərsiniz. 

 

  Parlamentdə bunula bağlı müzakirələr aparılmasını təşviq edə bilərsiniz. 

  

 İctimai maarifləndirmə kampaniyaları vasitəsilə ictimai müzakirələr başlada bilər və 

     Konvensiyanın və Fakültativ Protokolunun ratifikasiyasının təşviq edilməsi üçün lazımi 

     məlumatlar yaya bilərsiniz. 

 

  İmzalanma proseduru hələ davam edərsə, hökumətin Konvensiyaya və ya Fakültativ 

      Protokoluna qeyd-şərt etmək niyyətində olub olmadığını barədə məlumat verilməsini tələb 

      edə və əgər varsa, qeyd-şərtlərin Konvensiyanın və ya Fakültativ Protokolunun məqsəd və 

      hədəflərinə uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirə bilərsiniz. Əgər qeyd-şərtlərin əsassız 

      olduğu qənaətinə gəlsəniz, hökumətin mövqeyini dəyişdirməsini təmin etmək üçün tədbirlər 

      görə bilərsiniz.  

 

 Təsdiqləmə prosesindən sonra  hökumətiniz tərəfindən edilən hər hansı bir qeyd-şərtlərin 

     qüvvədə olub olmadığını müəyyənləşdirin. Əgər bunların əsasız olduğu qənaətinə gəlsəniz, 

     onların geri götürülməsi üçün tədbir görə bilərsiniz. 

 

  Dövlət rəsmiləri, dövlət nümayəndələrinin və geniş ictimaiyyətin dövlətin Konvensiyanı və 

      Fakültativ Protokolu ratifikasiya etməsi və ya qoşulması barədə məlumatlı olmalarını 

      təmin edə bilərsiniz.  

 

  Ölkəniz Konvensiyanı ratifikasiya edib və ya ona qoşulubsa, lakin hələ də Fakültativ 

      Protokolu ratifikasiya etməyibsə, bunun səbəbini müəyyənləşdirə və Fakültativ Protokolun 

      ratifikasiya edilməsinə maneələrin aradan qaldırılmasını təmin edə və Fakültativ Protokolun  

      dərhal ratifikasiyasa edilməsi ilə bağlı tədbirlər görə bilərsiniz.  
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B E Ş İ N C İ  F Ə S İ L  



Milli qanunvericilik və Konvensiya 

      Beynəlxalq konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir dövlətin öz daxili qanunvericilik və 

təcrübələrinin həmin konvensiyanın tələblərinə uyğunlaşdırması beynəlxalq hüququn 

əsas prinsipidir. Bəzi hallarda konvensiyalar görüləcək tədbirlər barədə ümumi təlimat ola 

bilər; bəzən də  əsas şərtləri ehtiva edə bilər. Əlillyi olan şəxslərin hüquqları haqqında 

Konvensiyada bunların hər ikisi mövcuddur. Beləliklə, parlament Konvensiyanın tələb 

etdiyi qanunvericilik tədbirlərinin görülməsində mühüm rol oynayır. 

      Konvensiyada olan bir çox müddəalar həm məzmun, həm də mahiyyətcə  dövlətin 

tərəfdar çıxdığı digər insan hüquqları müqavilələrinin müddəaları ilə bənzərlik təşkil edir. 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün tələb 

olunan addımları müəyyənləşdirmək üçün həmin müqavilələrin necə qüvvəyə minməsini 

araşdırmaq faydalı ola bilər. 

 

Konvensiyanın milli qanunvericiliyə daxil edilməsi 

İmzalanmanın və təsdiqlənmənin məzmunu 

Konvensiyanın və Fakültativ Protokolun imzalanması və təsdiqlənməsi prosesi və 

məzmunu 4-cü fəsildə ətraflı izah edilmişdir. Konvensiyanı tətbiq etmək məqsədi ilə 

qanunvericilik tədbirlərini həyata keçirərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

►   Konvensiyanın və ya Fakültativ Protokolun imzalanması ilə bu 
    sənədlərin hər hansı birinin təsdiqlənməsi arasında vaxt məhdudiyyəti 
    yoxdur; 

 
►  Konvensiyanı və ya Fakültativ Protokolu imzalayaraq dövlət bu 
    sənədlərin məqsəd və hədəflərinə zidd olan hər hansı bir hərəkətdən  
    çəkinmək öhdəliyini daşıyır; və  

 
►  Konvensiyanın və ya Fakültativ Protokolun ratifikasiyası ən azı həmin 
    sənədlərə bağlılıq və ondan irəli gələn öhdəlikləri vicdanla yerinə 
    yetirmək öhdəliyini əks etdirir. 

 
 

Konvensiyanın əsas öhdəliklərindən biri milli qanunvericiliyin Konvensiyada təsbit 

olunmuş hüquqlardan istifadəsinə zəmanət verməsidir. Bununla da, parlament üzvləri 

Konvensiyada göstərilən hüquqların milli qanunvericiliyə daxil edilməsinin ən uyğun 

metodunu müəyyən etməlidirlər. Seçilən metod ayrı-ayrı ölkələrin konstitusiya və hüquq 

sistemlərinə görə dəyişə bilər: 



►  Bəzi ölkələrdə Konvensiya beynəlxalq  

    səviyyədə     təsdiqləndikdən sonra 

    avtomatik olaraq milli hüququn bir  

    hissəsini təşkil edir. Başqa sözlə,  

    Konvensiya milli məhkəmə və digər  

    icra orqanları tərəfindən birbaşa tətbiq  

    edilə bilər. 

 

►  Bəzi digər ölkələrdə qanunverici  

    orqan milli səviyyədə ratifikasiya aktı 

   qəbul etməli ola bilər.  

  Bu Konvensiyanın milli     

qanunvericiliyə daxil edilməsinə təsir  

  göstərə bilər.  Bununla belə, parlament 

Konvensiyanı (milli ratifikasiya) 

təsdiqləsə də, bir çox müddəaların qüvvəyə minməzdən əvvəl hüquqi tənzimləmələr 

edilməsi   tələb oluna bilər. Bu, xüsusən də Konvensiyada nəzərdə tutulmuş 

öhdəliklərin müəyyənliyindən asılıdır: bir öhdəlik nə qədər konkret olsa, icrası üçün 

hüquqi tənzimləmələrə az ehtiyac  olacadır.  

 

►     Digər hallarda, bir çox ümumi hüquq sisteminə malik ölkələrində, yalnız milli 

      qanunvericiliyə birbaşa daxil edilən konvensiyanın müddəaları reallaşdıran hüquq və  

      vəzifələri yaradır.  

 

Yeni və düzəliş edilmiş qanunların Konvensiyaya uyğunluğunu təmin 

etmək üçün görüləcək tədbirlər 

 

Hökümətlər qanunvericiliyi hərtərəfli nəzərdən keçirirkən bərabərlik komissiyası, milli 

insan hüquqları təsisatı və ya əlilliyi olan şəxslərin komissiyasıları kimi yeni qurulmuş və 

ya artıq mövcud olan qurumlardan faydalana bilər. Bu prosesə aşağıdakılar daxil 

edilməlidir: 

 

►  Dövlət qurumları və nazirliklərin, vətəndaş cəmiyyətinin və əlilliyi olan şəxslər 
    və onları təmsil edən təşkilatların mütəxəssisləri cəlb edilməli; 
 
►  Bu tədbirlərin başa çatdırılması və monitorinqi üçün müddət 
    müəyyənləşdirilməli; 
 
► Prosesə nəzarət etmək və hər hansı yeni qanun layihəsinin Konvensiyaya  
   uyğun olmasını mütəmadi olaraq yoxlanılması üçün parlament komitəsi         

    yaradılmalı. 
 
 

 

 

 

"Uqanda 30 martda Konvensiyanı 
imzalayan 82 ölkədən biri idi və 
ratifikasiya prosesi davam edir. 
Konvensiyanı həyata keçirməklə 
ləyaqət, ayrıseçkilik edilməməsi, 
tam iştirak, hörmət edilmə, 
bərabərlik və müyəssərlik 
prinsiplərini özündə cəmləşdirən 
insan hüquqları modelinə keçidlə 
yanaşı  bütün əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqlarını və cəmiyyət həyatına 
daxil edilməsini təmin edəcəkdir." 
 
James Mwandha, keçmiş millət vəkili (Uqanda) 

 

 



 

Əlilliyi olan şəxslərin bərabərliyinin konstitusiya çərçivəsində təminatı 

 

1982-ci il tarixli Kanadanın Əsas Hüquq və Azadlıqlar Xartiyasının 15-ci Bölməsi təmin edir: 

"Hər bir şəxs qanun qarşısında bərabərdir və irqi, milli və ya etnik mənşəyi, rəngi, dini, cinsi, yaşı  

və əlilliyinə görə heç bir ayrı-seçkilik edilmədən qanunla bərabər qorunma və ondan bərabər 

faydalanmaq hüququna malikdir. " 

Çin Xalq Respublikası Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən "əlilliyi olan şəxslər siyasi, 

mədəni və sosial sahələrdə, eləcə də ailə həyatında digər vətəndaşlarla eyni hüquqlara malikdir" 

və "əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrıseçkilik, təhqir və ya təcavüz etmək qadağandır. " 

Almaniya Federativ Respublikası Əsas Qanununun (Konstitusiyasının) 3-cü maddəsinə 

əsasən hər kəs qanun qarşısında bərabərdir və əlillik səbəbindən heç kim ayrı-seçkiliyə məruz 

qala bilməz.  

1997-ci il tarixli Fici Konstitusiyasının (Dəyişdirilimiş) 38-ci bölməsinə əsasən "əlilliyi olan 

şəxslər də daxil olmaqla, heç kimə qarşı sahib olduğu xüsusiyyətlərə və hazırki vəziyyətlərinə 

görə birbaşa və ya dolayı yolla əsassız olaraq ayrı-seçkilik edilə bilməz." 

1995-ci il tarixli Uqanda Konstitusiyası əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla, cəmiyyətdəki 

müxtəlif qrupların iştirakı ilə tərtib edilmişdir. Bu iştirak prinsipi əlilliyi olan şəxslərin bərabərliyini 

təmin və təbliğ edən bir sıra konstitusiya müddəalarında öz əksini tapmışdır. 

21-ci maddədə bir şəxsin "cinsinə, irqinə, rənginə, yaşına, etnik mənşəyinə, qəbiləsinə, din və 

etiqadına, sosial və iqtisadi vəziyyətinə, siyasi fikirlərinə və ya əlilliyinə görə ayrıseçkilik 

edilməməsi" nəzərdə tutulur. 

32-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilir ki, dövlət "cins, yaş, əlillik və ya tarix, adət-ənənə aid hər 

hansı digər səbəblərə görə marginallaşdırılmış qrupların lehinə mövcud bərabərsizliyin aradan 

qaldırılması məqsədi ilə müsbət tədbirlər görəcəkdir. " 

Cənubi Afrika Konstitusiyasının 9-cu maddəsində göstərilir: "... bərabərliyə nail olmağı təşviq 

etmək, ədalətsiz ayrıseçkilikdən əziyyət çəkən insanları və ya kateqoriyalarını qorumaq və ya 

inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulmuş bütün qanunvericilik və digər tədbirlər görülə bilər." 

 

 

Konstitusiya, qanunvericilik və siyasət tədbirləri vasitəsi ilə milli 

qanunvericiliyə daxil edilmə 

Konvensiyanın tələblərinə tamamilə uyğun gələn qanunların mövcud olduğu nadir ölkələr 

istisna olmaqla, iştirakçı dövlətlər adətən Konvensiyanın tətbiqi üçün mövcud 

qanunvericiliyə düzəlişlər etməli və ya yeni qanunlar qəbul etməlidirlər. 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının aydın və hərtərəfli qanuni təsbit olunduğu, həmçinin bu 

zəmanətlərin təcrübədə reallaşmasına yönəlmiş müfəssəl qanunlar qəbul edilməlidir. 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının tanınması və qorunmasının ölkənin ali qanunlarında, 

konstitusiyada və ya əsas qanunlarda təsbit edilməsi çox vacibdir. Yalnız bu yolla bu 



hüquqların ən güclü hüquqi müdafiəsini təmin etmək mümkün olacaqdır. Bu məqsədlə 

əlilliyə görə ayrı-seçkiliyin qadağan olunan zəminlər sırasına daxil edilməsi istər 

konstitusiyada bərabərliyin ümumi təminatının bir hissəsi olaraq, istərsə də əlilliyi olan 

şəxslərin hüquqları ilə bağlı  xüsusi müddəalar vasitəsilə  əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqlarının açıq şəkildə müdafəsini təmin edə bilər. 

Eyni zamanda, parlament bütün Konvensiyanı milli qanunvericiliyə də daxil edə bilər. Belə 

olan halda, müvafiq qanunda Konvensiyanın müddəalarının məhkəmələr qarşısında  

birbaşa tətbiq edilməsi aydın şəkildə göstərilməsi məqsədəuyğun ola bilər. Bununla belə, 

Konvensiya bütövlükdə milli qanunvericiliyə daxil edilmiş olsa belə, bu, onun 

müddəalarını tam şəkildə həyata keçirmək üçün kifayət etməyəcəkdir; məşğulluq 

sahəsində ayrıseçkiliyi qadağan edən qanun kimi xüsusi sahələrdə qanunvericilik də daxil 

olmaqla, müfəssəl tətbiq olunan qanunvericilik lazım olacaqdır.  

Əlavə olaraq, qanunverici orqan tərəfdən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlardan bərabər 

şəkildə faydalanmalarını təmin etmək üçün tələb olunan qayda və standartları ətraflı 

şəkildə müəyyənləşdirməsi həmişə mümkün olmur. Bina, nəqliyyat sistemlərinə və ya 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına müyəssərlik (Konvensiyanın 4-cü 

maddəsi) kimi sahələrdə “müvafiq tədbirlərin” görülməsini tələb edən bir çox müddəalara 

riayət etmək üçün dövlətlər qanunlarla yanaşı siyasət və qaydalar da qəbul etmək kimi 

faydalı təşəbbüslər edə bilərlər.  

Parlament bu ətraflı qaydaları tətbiq edə bilməsələr də, bu sahələrdə standartların 

müəyyən edilməsinə imkan verən qanunların qəbul edilməsi və bu standartların məlumat 

və / və ya təsdiqi üçün qanunverici orqanlara təqdim edilməsini tələb etmək 

məqsədəuyğun ola bilər. 

Bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi ilə bağlı qanunvericilik formaları  

Əlillik zəminində bütün ayrıseçkiliyin qadağan edilməsi və əlilliyi olan şəxslər üçün 

bərabər və effektiv müdafiəni təmin etmək öhdəliyinin (Konvensiyanın 5-ci maddəsi) milli 

qanunvericiliyə, eləcə də konstitusiyaya daxil edilməsi, həm də ictimai həyatın bütün 

sahələrində ayrıseçkiliyin qadağan edilməsi üçün müfəssəl qanuni tənzimləmələrin  

həyata keçirilməsi zəruridir. Bu müddəaların qəbul edəcəyi forma mövcud 

qanunvericilikdən və iştirakçı dövlətin hüquq sistemindən asılı olacaqdır. 

Bəzi ölkələrdə çoxsaylı əsaslara görə ayrı-seçkiliyi qadağan edən ümumi və hərtərəfli 

qanunlar mövcuddur; digərlərində ayrı-seçkiliyin müxtəlif formaları, məsələn, cinsə, yaşa 

və ya ailə vəziyyətinə əsaslanan və ya əmək kimi müvafiq sahələrdə ayrıseçkiliyi əhatə 

edən konkret qanunlar mövcuddur. 

Bununla bağlı variantlardan biri ümumilikdə əlillik əsasında ayrıseçkiliyi qadağan edən, 

lakin bunanla yanaşı ictimai və şəxsi həyatın müəyyən sahələrində əlillik zəminində ayrı-

seçkiliyi qadağan edən müfəssəl qaydaları özündə cəmləşdirən bir qanunun qəbul 

edilməsidir.  

Digər bir variant bəzi dövlətlər tərəfindən qəbul edilmiş gender bərabərliyi haqqında 

qanunlarına bənzər bir əlilliyi olan şəxslərin bərabərliyinə dair qanunun qəbul edilməsidir. 

Bu cür qanunlar təkcə ayrı-seçkiliyi qadağan etməklə məhdudlaşmır, eyni zamanda əlilliyi 



olan şəxslərlə əlaqəli bir çox məsələnin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, Hindistanda 1995-

ci ildə qəbul edilən Əlilliyi olan şəxslər (Bərabər imkanlar, hüquqların müdafiəsi və tam 

iştirak) Qanunu əlilliklə bağlı müxtəlif məsələlərə yer verən və bunun üçün milli və dövlət 

səviyyəsində bir sıra qurumlar yaradan, əlilliyin erkən aşkarlanması və qarşısının 

alınması, müsbət ayrı-seçkilik tədbirləri, sosial təminat, nəqliyyat vasitələrinə və ictimai 

binalara müyəssərlik də daxil olmaqla məşğulluq və təhsildə bərabərlik, əlilliyi olan 

şəxsləri təmsil edən qurumların tanınması, əlillik problemlərinin araşdırılması və digər 

məsələləri əhatə edən geniş bir siyasi bazanı əhatə edir.   

 

Ayrı-seçkiliyə dair qanunvericiliyə müxtəlif yanaşmalar 

Dünyada ən azı 40 ölkə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına dair qanun qəbul etmişdir. Bu qanunların 

bəziləri əsas məqsədi kimi ayrı-seçkiliyi qadağan edir; bəzi qanunlar isə əlilliyi olan şəxslərin 

rifahını və sosial xidmətlərə əlçatalığını təmin etmək üçün dövlətin və cəmiyyətin öhdəliyini 

vurğulayır. Bir çox ölkələrdə eyni vaxtda hər iki növ qanunvericilik mövcuddur. 

►  Amerika Birləşmiş Ştatlarında (ABŞ) Əlilliyi olan şəxslər Qanunu (ADA) əmək, ictimai   

    xidmət,  nəqliyyat və binalarda əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliyi qadağan edir. Bu qanun 

    məşğulluq sahəsində şəxsin əlilliyinə baxmayaraq işə götürənə əlavə yük yaratmayan  

    ağlabatan uyğunlaşdırma tətbiq edildiliyi təqdirdə və ya onsuz uyğun və ya istədiyiniz işə  

    dair vəzifələri yerinə yetirə bilən ixtisaslı şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliyi qadağan edir. 1 

 

►  Hindistanda 1995-ci il tarixli Əlilliyi olan şəxslər (bərabər imkanlar, hüquqların qorunması  

    və tam iştirak) Aktı daha geniş bir yanaşmaya əsaslanır: buraya ayrı-ayrı sahələrdə  

    ayrıseçkiliyi qadağan edən müddəalar və əlilliyi olan şəxslər üçün dövlət və özəl qurumlarda  

    təlim və işə qəbul proqramlarında müəyyən sayda yerləri kvota sistemi ilə əlilliyi olan      

    şəxslərin lehinə müsbət ayrı-seçkiliyi təbliğ edən müddəalar daxildir. Bundan əlavə, bu  

    qanunda əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunu dəstəkləyən və müəssisələrə vergi güzəştləri,  

    subsidiyalar və qrantlar vasitəsi ilə stimul verən təşəbüsslər də mövcuddur.2 

 

►  Kosta Rika 1996-cı il tarixli, 7600 nömrəli  Əlilliyi olan şəxslər üçün Bərabərlik haqqında  

    Qanunu qəbul etdi. Bu qanun, əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını təşviq etmək və təhsil,  

    səhiyyə və əmək kimi sahələrdə bərabərliyi təmin etmək üçün dövlət üçün aydın öhdəliklər   

müəyyənləşdirir. 

__________________ 

1 Əlillik üzrə İqtisadi və Sosial İşlər şöbəsinin (DESA) tərtibindən götürülmüşdür: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19#19   

2 Əlillik üzrə İqtisadi və Sosial İşlər şöbəsinin (DESA) tərtibindən götürülmüşdür: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19#19  

 

      Əlilliyi olan şəxslərin bərabərliyi haqqında hərtərəfli bir qanun belə bu insanların 

bərabərliyi ilə bağlı bəzi məsələləri həll edə bilmir. Sosial təminat və sosial dəstək, işçilərin 

kompensasiyası, tikinti və nəqliyyat standartları və digər məsələlərdə daha konkret 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19
http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19


olduğunu nəzərə alaraq, bu məsələlərin digər qanunlarda tənzimlənməsi daha 

məqsədəuyğundur.  

      Digər ayrı-seçkilik formalarını qadağan edən qanun mövcuddursa, həmin ayrı-

seçkiliyin qadağan olunduğu əsaslara əlilliklə bağlı ayrı-seçkiliyi əlavə etmək üçün 

mövcud qanunlara düzəliş etmək məqsədəmüvafiqdir. Ən azından, Konvensiyadakı 

"əlillik" anlayışının və "əlillik zəminində ayrı-seçkilik" anlayışının ayrı-seçkiliyi qadağan 

edən istənilən ümumi qanunda tam əks olunmasını təmin etmək vacibdir. Mövcud 

qanunvericilik yalnız Konvensiyanın əhatə etdiyi bəzi sahələrə şamil edildiysə, əlillik 

əsasında ayrı-seçkiliyin qadağan olunmasının bütün sahələrdə tətbiq olunmasını təmin 

etmək üçün yeni qanunların qəbul edilməsi lazımdır. 

     Qəbul ediləcək yeni qanun çərçivəsində mövcud qurumlara  əlilliyi olan şəxslərin üzv 

olmalarını və ya üzv olaraq iştirakı təmin olunduğu və həmin qurumların əlilliklə bağlı 

məsələlərdə kifayət qədər təcrübəyə sahib olduqları təqdirdə yeni qanunun monitorinqi 

və həyata keçirilməsi öhdəliyinin verilməsi müvafiq ola bilər. 

  

 
Konvensiyanın milli qanunvericiliyə daxil edilməsini təmin etmək üçün 
parlament nə edə bilər ? 
 
 

    ►  Əlilliyi olan qadın, kişi və uşaqların mülki, mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial hüquqlarının  
        ölkənin ali qanununda (konstitusiya və ya əsas qanun) tanınması üçün:  
 
 

►  Konstitusiyada və ya əsas qanunda  və əlilliyi olan şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı 
      mövcud müddəaları yenidən nəzərdən keçirin; 
►   Ümumi bərabərlik təminatını daxil edin; 

►    Əlillik zəminində ayrıseçkiliyi qadağan edin; 

►    Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı konkret müddəalar daxil edin; 

►   Əlilliyi olan şəxslərə müraciət üçün istifadə edilən ifadələri nəzərdən keçirib 
       düzəldin.  
  

    ►    Konvensiyanın məzmununu və ya hətta bütün mətnininməhkəmələr  
         qarşısında birbaşa tətbiq oluna biləcəyini qanun qəbul edin; 
 
 
    ►   İcra üçün əlavə qanunvericiliyi qəbul edin. Mövcud qanunvericilikdən asılı olaraq, ölkəniz  
        aşağıdakıları qəbul edə və ya düzəliş edə bilər: 
 

►  Əlillik zəminində ayrıseçkiliyi ictimai və şəxsi həyatda qadağan edən geniş və   
      ümumi qanunu; 
 
► İş, təhsil və ədliyyə sisteminə əlçatalıq kimi müxtəlif sektorlarda əlillik zəminidə ayrı- 
    seçkiliyi qadağan edən qanunlar; və / və ya 
 
► Əlillik zəminində ayrıseçkiliyi qadağan edən və əlillik problemlərini geniş bir şəkildə  
     əhatə edən əlilliyi olan şəxslərin bərabərlik qanunu. 
 

   ►   Əlilliyi olan şəxslər və / və ya onları təmsil edən  təşkilatları ilə qanun hazırlanması  



       mərhəlsəində məsləhətləşmələrin aparılması üçün mexanizminin olması. 
 
  ►    Bütün mövcud və yeni qanunvericilikdə əlilliyi olan şəxslərə istinadən istifadə olunan 
        ifadələrə yenidən baxılıb düzəldilməsi. 
 
 

Qanunvericilik tədbirlərinin məzmunu 

Mühüm elementlər 

İstər tək bir qanun, istər də ayrı-ayrı qanunlar şəkilində olmasına baxmayarq, 

qanunvericiliyin  həyata keçirilməsində zəruri olan bir sıra vacib elementlər var. Bunlara 

daxildir: 

   ►    Konvensiyada göstərilən əlilliyin daimi  inkişaf edən bir anlayiş kimi qəbul 

       olunduğunu və  "əlillik zəminində ayrı-seçkilik", "ağlabatan uyğunlaşdırma"  və digər  

       anlayışlara istinad edilməsi; 

 

   ►     Konvensiyada əhatə olunan bütün sahələrdə əlillik zəminində ayrı-seçkiliyin  

      qadağan edilməsi; 

 

  ►     Dövlətin müxtəlif sahələrində və özəl sektorda öhdəlik daşıyıcılarının müəyyən  

edilməsi; 

 

  ►     Fərd və qruplara:  

           ►  Əlillik zəminində ayrıseçkilik olduğu iddia edilən şikayətlərə baxılması; 

           ►   Bu şikayətlərin araşdırılması; və 

           ►   Müvafiq vasitələrdən istifadə etmək hüququnun verilməsi; 

 

   ►    Müstəqil agentliklərə: 

         ►  Sistematik ayrıseçkilik iddialarına və fərdi işlərlə baxılması; 

         ►  Bu iddiaların araşdırılması və hesabat verilməsi; və 

         ►  Hüquq müdafiə vasitələrinin sistemli araşdırılması, qanuni və digər  

               vasitələrlə dəyişikliklərin təmin edilməsinə imkan verilməsi.  

 

Qanunvericiliyinin icrası ilə konvensiyanın əlaqələndirilməsi 

Qanunvericiliyin Konvensiyanın mətninə və ruhuna uyğun şəkildə şərh edilməsini aydın 

göstərmək məqsədilə qanunvericiliyin tətbiqi zamanı Konvensiyanın şərtlərinə və ya bu 

şərtlərə istinadlar əks etdirilməlidir.  

Konvensiya şəxsdə müəyyən pozuntular nəticəsində yaranan vəziyyətlə bağlı deyil, 

insanla ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranan bir əlillik anlayışına 

əsaslanır. Bu anlayışın Konvensiyanın həyata keçirilməsini təmin edən qanunvericilik,  

xüsusən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının tam reallaşmasındakı maneələrin aşkar 

edilməsi və onların aradan qaldırılması üçün görüləcək tədbirlərin müəyyən edilməsi 

baxımından mühüm təsirləri vardır. Parlament üzvləri əlilliyin təbiəti və formaları və 

cəmiyyət həyatında iştirakdakı sosial maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı anlayışları 



yeniləmək məqsədi ilə əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlar  da daxil olmaqla 

əlilliklə bağlı mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr apara bilərlər. 

Əlilliyin qanunvericilikdə əhatə olunmalı növləri 

Konvensiya qanunvericilikdə müəyyən edilən əlilliyin növlərinin ətraflı siyahısını təqdim 

etmir, əksinə ümumi göstərir. Konvensiya əlilliyi olan şəxsləri  "müxtəlif maneələrlə 

qarşılaşdığı zaman şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və 

səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan 

şəxslər"  kimi xarakterizə edir. 

Bu tərif Konvensiya çərçivəsində qorunan əlillik kateqoriyaları ilə məhdudlaşmır, əlilliyin 

sosial məzmununu nəzərə alaraq, əlilliyin digər növləri, məsələn qısamüddətli əlillik 

Konvensiya və ayrı-ayrı iştirakçı dövlətlərin qanunları ilə əhatə oluna bilər. Konvensiyanın 

4-cü maddəsinin 4-cü hissəsində əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunmasına dair milli 

qanunvericilikdə göstərilən daha yüksək standartlara xələl gətirmək və ya onu 

dəyişdirmək məqsədi daşımadığını vurğulayır, dövlətlər daha geniş bir tərif qəbul 

etməkdə sərbəstdir. Konvensiyanın 2-ci maddəsində göstərilən kateqoriyalarla əlilliyin 

tərifinin məhdudlaşdırması dövlətdən tələb olunmur. 

 

 
Ayrı-seçkilik halları zamanı sübutetmə yükünün paylaşılması 
 
Avropa qanunvericiliyinə əsasən, ayrı-seçkilik hallarında, o cümlədən əlilliyə görə ayrı-seçkilik 

hallarında sübutetmə yükünə aid xüsusi müddəaların qəbul edilməsi məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir. Məsələn, Məşğulluqda və işdə bərabər davranış üçün ümumi çərçivənin yaradılmasına 

dair Şuranın 27 noyabr 2000-ci il tarixli, 2000/78/EC saylı Direktivasında bu məsələ aşağıdakı 

kimi tənzimlənir: 

"Sübutetmə yükü 

       1. Üzv Dövlətlər,  əgər  bərabər rəftar prinsipinin tətbiq edilməməsi səbəbindən ayrıseçkiliyə 

           məruz qaldıqlarını iddia edən şəxslərin məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqana birbaşa 

           və ya dolayı ayrıseçkiliyin  mövcudluğu sübut edən faktları təqdim etmələri üçün tədbir 

           görəcəklər; bunun əksini yəni bərabər rəftar prinsipini pozmadığını sübut etmək qarşı 

           tərəfin üzərinə düşür.  

      2. 1-ci bənd üzv dövlətlərin şikayətçilər üçün daha əlverişli sübutetmə qaydaları qəbul 

          edilməsinə mane olmur ." 

 

 

"Ağlabatan uyğunlaşdırma" qanunvericiliyin əsası kimi 

Konvensiyada "ağlabatan uyğunlaşdırma" ilə təmin edilmədən imtina əlilliyə görə 

ayrıseçkilik kimi başa  düşülür. Buna görə də, ayrı-seçkiliyin hər hansı bir hüquqi 

çərçivəsinə ağlabatan uyğunlaşdırmadan imtina da ayrı-seçkilik aktı kimi daxil edilməli və 

Konvensiyanın 2-ci maddəsində göstərilən "ağlabatan uyğunlaşdırma" anlayışına istinad 

edilməlidir. 



"Ağlabatan uyğunlaşdırma" anlayışı zəruri və mümkün uyğunlaşma və müvafiq düzəlişlər 

edilməsi deməkdir. Ağlabatan uyğunlaşdırma ilə təmin edilmə, əlilliyi olan bir şəxsin 

digərləri ilə bərabər səviyyədə mövcud xidmətlərdən faydalanması və hər hansi bir 

fəaliyyətdə iştirak etməsinə mane olan əngəlləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə əlilliyi olan 

şəxslər üçün, məsələn iş mühitinin, təhsil və səhiyyə müəssisəsi və nəqliyyat xidmətində 

ediləcək bir uyğunlaşdırma deməkdir. İş mühitində bu anlayışa binalarda dəyişikliklər, 

avadanlıqların dəyişdirməsi və ya yenilərinin alınması, qiraətçi və ya işarət dilini bilən 

tərcüməçi və ya müvafiq təhsil və ya təlimlə təmin edilməsi, test və ya qiymətləndirmə 

prosedurlarının uyğunlaşdırılması, standart iş vaxtını dəyişdirilməsi, işçinin bəzi 

vəzifələrinin başqa birinə həvalə edilməsi daxildir. 

 

 
"Ağlabatan uyğunlaşdırma" ilə bağlı ölkələrin təcrübələri   
 
ABŞ-ın 1990-cı il tarixli Əlilliyi olan şəxslər Qanunu, 42 USC §12112 

(a) Ümumi qayda 

Bu qanunla əhatə olunan hər hansı bir şəxs və ya təşkilatın əlilliyi olan ixtisaslı şəxsə qarşı əlillik 

səbəbinə görə işə qəbulla bağlı müraciət qaydaları, işə qəbul, işçilərin vəzifələrində yüksəldilməsi 

və ya işdən azad edilməsi, mükafatlandırılması, əlavə təhsili və digər əmək şərt və imtiyazlarları 

zamanı ayrıseçkilik edilməsi qadağandır.  

(b) Şərh 

Bu maddənin (a) yarımbəndinin məqsədləri üçün "ayrıseçkilik" dedikdə ... 

(5)  

(A) bir müəssisənin fəaliyyətinə təsir edə biləcək əsassız bir yük olmadan, fiziki və ya əqli 

imkanları məhdud olan və iş üçün müaciət edən namizəd  və ya vəzifəyə təyin edilmiş bir əlilliyi 

olan şəxsi ağlabatan uyğunlaşdırma ilə təmin etməməsi; və ya 

(B) işəgötürənin iş üçün müraciət edən və ya işləyən əlilliyi olan şəxsin fiziki və əqli imkanlarının 

məhdudluğu səbəbi ilə ağlabatan uyğunlaşdırmaya ehtiyac olduğu üçün iş imkanlarından 

məhrum edilməsidir... 

İspaniyada 2003-cü il tarixli Əlilliyi olan şəxslər üçün bərabər imkanlar, ayrıseçkiliyə yol 

verilməməsi və hər kəs üçün əlçatanlıq haqqında Qanunda ağlabatan uyğunlaşdırma (Ajuste 

razonable) prinsipi təsbit edilmişdir. Bu qanunda ağlabatan uyğunlaşdırma "əlilliyi olan şəxslər 

üçün digərləri ilə bərabər səviyyədə əlçatanlığın və ya iştirakın təmin edilməsi məqsədi ilə fiziki, 

sosial və psixi mühitin əlilliyi olan şəxslərin xüsusi ehtiyaclarına görə əsasız bir yük yaratmadan 

zəruri və mümkün uyğunlaşdırmağa yönəlmiş tədbirlər" mənasını verir (maddə 7(c)). 

 1995-ci il tarixli Böyük Britaniyanın Əlillik zəminində ayrı-seçkilik əleyhinə Aktı 

işəgötürənlərə "uyğunlaşdırmanın tətbiqi" öhdəliyini qoyur (6-ci maddənin 1-ci bəndi). Bu öhdəlik 

işəgötürən tərəfindən "binanın fiziki parametrlərində hər hansı düzəliş", "iş yerində uğunlaşdırma", 

"əlilliyi olan şəxslərin digərlərinə nisbətən əliverişsiz vəziyyətində olan zaman" tətbiq olunur. 

İşəgötürən bu hallarda "iş mühitinin yuxarıda qeyd olunan  mövcud əliverişsiz vəziyyəti aradan 

qaldırmaq məqsədi ilə müvafiq uyğunlaşdırılma və düzəlişlər etmək üçün addımlar atmağa" 

məcburdur.  



6-cı maddənin 3-cü bəndi işəgötürənin bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün ata biləcəyi addımların 

nümunələrini göstərir: 

  ► İş mühitində düzəlişlər etmək; 

 ► Əlilliyi olan işçinin bəzi vəzifələrini digər işçiyə vermək ; 

 ► Əlilliyi olan şəxsi mövcud vakant yerə təyin etmək; 

 ► Əlilliyi olan şəxsin iş saatlarına dəyişliklər etmək; 

 ► Əlilliyi olan şəxsi fərqli bir iş yerinə təyin etmək; 

 ► Reabilitasiya, qiymətləndirmə və ya müalicə üçün iş saatları ərzində əlilliyi olan  
                         şəxsə icazə vermək; 
 
 ► Bu şəxslərə təhsil imkanları yaratmaq və ya yaradılmasını təmin etmək; 

 ► Avadanlıqların dəyişdirmək və ya yenilərinin almaq; 

 ► Təlimat və ya qayda kitabçalarını uyğunlaşdırmaq; 

                          ► Qirəatçi və ya işarət dilini bilən tərcüməçi təmin etmək 
 

         ► Test və ya qiymətləndirmə prosedurlarını uyğunlaşdırılmalar etmək; 
 
                     ► Köməkçi ilə təmin etmək. 
 
 

Filippinin Əlilliyi olan şəxslər üçün Magna Kartası, məşğulluq kontekstində ağlabatan 

uyğunlaşdırmanın tətbiqi (1) işçilər tərəfindən istifadə olunan mövcud təsisatların əlilliyi olan 

şəxslər üçün əlçatan olması və asanlıqla istifadə edə bilmələri üçün yaxşılaşdırılması və  (2) iş 

vaxtinda dəyişliklərin edilməsi, vakant yerlərə təyinat, mövcud avadanlıq və ya cihazların 

dəyişdirilməsi və ya yenilərinin alınması, imtahan, təlim və ya şirkətin siyasət, qanun və qaydaları 

ilə bağlı materiallarda dəyişliklik edilməsi, köməkçi vasitə və xidmətlərlə təmin edilməsi və digər 

imkanların təminini nəzərədə tutur(4-cü maddənin (h) yarımbəndi). 

 

Dövlət tərəfindən göstərilən xidmətlər və ictimai binalara çıxış ilə əlaqədar olaraq, əlilliyi olan 

şəxslərin Magna Kartasında aşağıdakılar ayrı-seçkilik olaraq müəyyən edilir: "şəxs və 

müəsissələrin siyasət, qayda və təcrübələrində obyekt, mənzil, məhsul, xidmət, imtiyaz, 

müavinətin mahiyyətində kökündən dəyişkilik olunmadığı təqdirdə, əlilliyi olan şəxslərin  obyekt, 

mənzil, məhsul, xidmət, imtiyaz və müavinətlara müyəssərliyini təmin etmək üçün zəruri olan 

ağlabatan uyğunlaşdılmanın tətbiq edilməməsi" (36-cı maddə 2-ci bənd). 

 

 

 

Bəzi ölkələrin qanunvericiliyində dövlət orqanlarından əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər 

və universal dizayn prinsplərinə uyğun avadanlıqlarla təhcizatı və iş qüvvəsinin müəyyən 

bir faizinin əlilliyi olan şəxslər olması kimi strategiyaların olması tələb olunur. Əlilliyi olan 

şəxslərin xüsusi ehtiyaclarının təmin edilməsi Konvensiya çərçivəsində nəzərdə tutulsa 

da, bu öhdəlik özlüyündə ağlabatan uyğunlaşdırmadır. Tələb olunan uyğunlaşdırılma 

əlaqəli şəxs və ya şirkət üçün həddindən artıq və ya əsassız yük olduğu təqdirdə, bu 

uyğunlaşdırılmanın tətbiq edilməməsi ayrıseçkilik hesab olunmur. Bir sıra ölkələrin 



qanunvericiliyində tələb olunan uyğunlaşdırılmanın həddindən artıq yük olub olmadığını 

qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı olan amillər müəyyən edilmişdir. 

Bunlara tələb olunan uyğunlaşdırılmanın mümkünlüyü, maliyyə xərcləri, müəssisənin 

strukturu, ölçüsü və mənbələri, digər maliyyə dəstəyinin mövcudluğu, əməyin mühafizəsi 

və təhlükəsizliyinə və tətbiq olunacaq uyğunlaşdırılmanın müəssisənin fəailiyyətinə 

təsirləri kimi amillər daxildir.  

 

 
ABŞ-ın əlilliklə bağlı maarifləndirmə strategiyası  
 
 

Bəzi ölkələrin qanunvericiliyində hökumətdən ictimaiyyət üçün əlçatanlıq, inklüzivlik və universal 

dizayn standartlarına cavab verən avadanlıq və texnologiyalarla təmin edilməsi tələb olunur. 

Məsələn, ABŞ-ın 1973-cü il Reabilitasiya Qanununun 508-ci hissəsi, U.S.C. § 794 (d) 

paraqrafında aşağıdakıları təmin  edir: 

 § 794D. Elektron və informasiya texnologiyaları 

(a) Federal Hökumət idarələri və agentlikləri üçün tətbiq olunan qaydalar 

 (1) Müyəssərlik 

(A) Elektron və  informasiya texnologiyaların  hazırlanması, inkişafı, idarə edilməsi və ya  

      istifadəsi 

 

Amerika Birləşmiş Ştatların Poçt Xidməti də daxil olmaqla, hər bir federal hökumət idarə və 

agentlikləri əsasız yük yaratmadığı təqdirdə bütün elektron və informasiya texnologiyalarının 

hazırlanması, inkişafı, idarə edilməsi və ya  istifadəsində -  

 

(i) Federal hökumətdə çalışan əlilliyi olan işçilərin digər işçilər kimi məlumat və resursları 

əldə etmə və ondan istifadə etmələrini; və  

 

(ii) Federal Hökümətin hər hansı bir idarə və ya agentliyindən məlumat və ya xidmətlər 

alan  əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətin bir üzvü olaraq digərləri kimi məlumat və 

resurslara müyəssərliyi və onlardan istifadəsi imkanı təmin edilməlidir.  

(B) Digər alternativ vasitələr 

Access Board (Giriş Heyəti) tərəfindən 2-ci bəndə uyğun olaraq dərc edilmiş standartlara cavab 

verən elektron və informasiya texnologiyalarının inkişafı, mənimsənilməsi, idarə edilməsi və ya 

istifadəsi zamanı əsasız yük yarandığı təqdirdə, federal şöbə və ya agentlik, 1-ci bənddə 

göstərilən əlilliyi olan şəxsləri məlumat və resurslarla təmin etmək və bu şəxslərin həmin məlumat 

və resurslardan istifadə etməsinə imkan verən alternativ vasitə və yollar ilə təmin edir... 

 

 



Həddindən artıq və əsassız yük anlayışı  
 
 

İspaniyanın ağlabatan uyğunlaşdırmanın ("ajuste rezonable") yer aldığı Əlilliyi olan şəxslərin 

Bərabər imkanlar, Ayrıseçkiliyə yol-verməmə və Universal Müyəssərlik haqqında 2003-cü il 

tarixli  Qanununda "əsasız yük" ("carga desproporcionada") ifadəsi istifadə olunur. Qanun 7-ci 

maddəsində “yükün həddən artıq olub olmadığını müəyyən edərkən həyata keçiriləcək tədbirin 

xərcləri, bu tədbirin görülməməsinin əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-seçkilik təsirləri, şəxs, 

müəsissə və təşkilatın quruluş və xüsusiyyətləri, rəsmi maliyyələşdirmə və ya digər dəstək 

alabilmə imkanı nəzərə alınmalıdır". 

Böyük Britaniyanın Əlillik zəminində ayrı-seçkilik əleyhinə Qanununa əsasən işəgötürən iki 

halda əlilliyi olan şəxsə qarşı ayrı-seçkilik edir: "a) qanunun 6-ci bölməsində göstərilən öhdəliyi 

[ağlabatan uyğunlaşdırma ilə təminetmə] yerinə yetirmədikdə; və b) bu öhdəliyin yerinə 

yetirilməməsinində haqlı səbəbləri müəyyən olunmadıqda". Qanunun 6-cı maddəsinin 4-cü 

bəndində işəgötürənin ağlabatan uyğunlaşdırma ilə təminetmə öhdəliyini yerinə yetirmək üçün 

görəcəyi tədbirlərin məqsədəuyğun olub olmadığını müəyyənləşdirmək üçün nəzərə alınmalı olan 

əsas amillər sadalanır. Bunlara daxildir: 

"a) atılacaq addımın ayrı-seçkilik hallarının baş verməsinin nə dərəcədə  qarşısını alacağı; 
 
(b) işəgötürənin bu tədbiri həyat keçirməsinin mümkünlüyü;  

(c) işəgötürən tərəfindən çəkilən maliyyə və digər xərclər və iş fəaliyyətinə nə dərəcədə  
     mane olacağı; 
 
(d) işəgötürənin maddi və digər mənbələrinin həcmi; 

(e) işəgötürənə maddi və ya digər yardımın göstərilməsi imkanları." 

 

Avstraliyanın 1992-ci il  tarixli Əlillik zəminidə ayrı-seçkilik əleyhinə Qanununa əsasən, 

əsassız yük və çətinlik yaratmadığı müddətcə işəgötürənlər, təhsil müəsissələri və digər şəxs və 

müəsissələr tərəfindən "ağlabatan uyğunlaşmanı" tətbiq olunması tələb olunur. Qanunun 11-ci 

maddəsində "əsassız yükün nə demək olduğunu müəyyən etmək üçün, bütün müvafiq amillər 

nəzərə alınmalıdır".  Bunlara daxildir: 

► Maraqlı şəxslər üçün əldə olunacaq fayda və və ya onlara vurulucaq  zərərin 
     xarakteri; 
 
►  Şəxsin əlilliyinə təsiri; 
 
►  Əsassız yük olduğunu iddia edən şəxsin maddi vəziyyəti və tələb olunan  
     xərclərin miqdarı; 
 
►  Obyeklərin və xidmətlərin müyəssərliyi ilə bağlı  64-cü maddəyə uyğun  
     Komissiyaya verilən fəaliyyət planı. 

 
İşəgötürənin çəkəcəyi xərclərə gəldikdə, Avstraliya İnsan Hüquqları və Bərabər İmkanlar 

Komissiyası bunu  “birbaşa və ya qabaqcadan və ümumi xərclər kimi deyil, işəgötürən üçün 

nəticələnən ümumi xalis xərclər (və ya mənfəət) üzərindən müəyyənləşdirilməli olduğunu bildirir. 

Bu məqsədlə aşağıdakıların nəzərə alınması lazım ola bilər:  Bu qiymətləndirmə aşağıdakıların 

nəzərə alınmasını tələb edir: 



 

► Birbaşa xərclər; 

 

► Tətbiq olunacaq uyğunlaşdırmanın və ya müvafiq şəxsin məşğulluğu ilə bağlı         

               çıxılacaq vergi, kredit, subsidiya və ya digər maliyyə gəlirləri; 

 

► Müvafiq vəzifənin, digər işçilərin və müəssisənin məhsuldarlığı da daxil  
    olmaqla əlavə xərclər və / və ya mənfəətlər; 
 
► Satışda, gəlirdə və ya müştəri xidmətinin səmərəliliyində hər hansı bir artım 
     və ya azalma; 

 
► Tətbiq ediləcək uyğunlaşdırmanın  əlilliyi olmayan bir işçiyə verilən və ya 
     veriləcək avadanlıq və ya qurğuların dəyəri ilə müqayisədə əlavə  xərci; 

 
►  Uyğunlaşdırmanın bütün hallarda digər tətbiq olunan qanun, standart və  

          ya qaydalara uyğun tətbiq edib ve ya edilmədiyini; və 
 
           ► Uyğunlaşdırma tələb edən şəxsin müvafiq  bacarıq, qabliyyət, təhsil və  
                təcrübəsi. 
 
 
Uyğunlaşdırmanın tətbiq edilməsi ilə bağlı maliyyə xərcləri və mənfəətləri və əlilliyi olan şəxsə 
bərabər imkan və iştirakın təmini və ya  rəftarın göstərilməsi kimi faydalarla yanaşı, aşağıdakıları 
da nəzərdən keçirmək lazımdır: 
 
 
 ► Tətbiq olunacaq uyğunlaşdırmanın digər işçilər və ya potensial işçilərin,           
                   müştərilərin və ya təsirə məruz qala biləcək digər şəxslərə mümkün fayda və ya 
                   zərərləri; 
 
 ► Tətbiq olunacaq uyğunlaşdırma ilə əlaqədar işçilərin sayı, iş yerində işin 
                   səmərəli təşkili, məkanın quruluşu, yerinə yetiriləcək işin xüsusiyyətləri, 
                   müvafiq müştəri tələbləri, işçi qüvvəsinin planlaşdırılmasında ehtiyaclara, 
                   uyğunlaşdırmanın tətbiqində iştirak edən hər hansı "gecikmə" və ya 
                   dayandırılma və müəssisənin səmərəliliyinə, məhsuldarlığına, 
                   müvəffəqiyyətinə və rəqabət qabiliyyətinə təsir edən hər hansı  
                   fayda və zərərləri; 
 
 
 ► Tətbiq olunacaq uyğunlaşdırma digər işçilər tərəfindən əsassız tələblər 
                   qaldırılmasına səbəb olub-olmamasını; 
 
 
  ►  Uyğunlaşdırmanın tətbiqi zamanı hər hansı bir şəxsin sağlamlığına və ya 
                    təhlükəsizliyinə verə biləcəyi fayda və zərərin xarakteri və ehtimalı; 
 
 
 ► Tətbiq olunacaq uyğunlaşdırmanın ətraf mühitə verə biləcəyi fayda və zərərin 
                   xarakteri və ehtimalı; 
 
 
 ►  Uyğunlaşdırma ilə əlaqədar digər müvafiq qanun, standart və ya qaydaların tətbiq 

olunan müddəalarının həyata keçirilməsini asanlaşdıracağını və ya ona maneə olub 
olmayacağına və yaranacaq hər hansı digər fayda və ya zərərin xarakter və ehtimalı. 

 



Xüsusi tədbirlər 

Qanunvericilik sadəcə ayrıseçkiliyin qadağan edilməsi ilə məhdudlaşmamalı, eyni 

zamanda çalışan şəxslərə nisbətdə müsbət tədbirlərin görülməsini dövlət və özəl 

sektordan tələb edə bilər. Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 4-cü bəndi əlilliyi olan şəxslərin 

digərləri kimi bərabərliyini təmin etmək üçün bəzən konkret şəxslərə və ya müəyyən əlillik 

formalarına uyğun xüsusi dəstək göstərilməsi zərurliyini qəbul edir. Bu müsbət tədbirlər 

iki formada ola bilər: 

►  Daimi və ya uzunmüddətli tədbirlər  

Bunlar davamlı və ya mütəmadi davam edəcək xüsusi tədbirlərdir. Məsələn, əlilliyi olan 

şəxslərin digərləri kimi sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə hökumət əlilliyi olan 

şəxslərə taksilərdən istifadə etmək üçün səyahət subsidiyasını təqdim edə bilərlər. 

►  Müvəqqəti xüsusi tədbirlər 

Bunlar əlilliyi olan şəxsin keçmişdə rastlaşdığı əlverişsiz vəziyyətin aradan qaldırdırılması, 

lakin müəyyən bir müddət fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərdə tutulmuş  tədbirlərdir. 

Məsələn, hökumət əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu üçün hədəflər və ya kvotalar təyin 

edə bilər və bu hədəflərə çatdıqdan sonra kvotaları aradan qaldıra bilər.  

Həm uzunmüddətli, həm də müvəqqəti xüsusi tədbirlər Konvensiyaya əsasən nəzərdə 

tutulur  və onun müddəaları ilə müəyyən edilmiş qaydada ayrıseçkilik yaratmır.  Əslində 

bərabərliyə nail olmaq üçün hər iki tədbir zəruri olduğundan iştirakçı dövlətlər üçün 

cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində bir sıra xüsusi tədbirlər görmək öhdəliyi yarana 

bilər.  

Bəzən müvafiq qrupların üzvlərinin yaşadıqları tarixi və davamlı əlverişsiz vəziyyəti 

düzəltmək üçün bu cür xüsusi tədbirlər görüldükdə, bu qrupa aid olmayan şəxslər bu 

tədbirlərin ayrıseçkilik yaratığına görə etiraz edirlər. Parlament üzvləri bərabərliyin 

mövcud konstitusiya və ya qanunvericilik zəmanətinin Konvensiyada qeyd olunan xüsusi 

tədbirlərin milli qanunvericiliyə uyğun olduqlarını və əlilliyi olmayan, bu tədbirlərdən 

kənarda qalan və bərabər hüquqların pozulduğunu iddia edən şəxslər tərəfindən 

bərabərliyin digər təminatlarını göstərməklə etiraz etməmələrini təmin etməlidirlər. 

Eləcə də, parlament üzvlərinin xüsusi tədbirlərə ehtiyacının və bütövlükdə cəmiyyət üçün 

faydaları barədə geniş ictimaiyyətin maarifləndirilməsində xüsusi rolu vardır. Dövlət 

idarələri və hətta özəl şirkətlərdən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının təşviqi üçün atdıqları 

addımlar barədə illik hesabat vermələri qanunla tələb oluna bilər. Hesabatda əlilliyi olan 

şəxslərin hüquqlarının praktikada təmin etmək üçün görülən tədbirlər, əlilliyi olan 

şəxslərdən ibarət işçi qüvvəsinin faizini artırmaq və xüsusi ehtiyacları olan əlilliyi olan 

müştərilərə göstərilən xidmətin keyifiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı atılan addımlar və 

digər tədbilər əhatə oluna bilər.  

 

 

 



İştirakçı dövlətlərin özəl sektoru tənzimləmə öhdəlikləri 

 

► İştirakçı dövlətlər hər hansı bir şəxs, təşkilat və ya özəl müəssisə tərəfindən 

    əlillik zəminində ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması üçün bütün lazımi tədbirləri  

    görürlər (maddə 4 (1) (e)). 

 

► İştirakçı dövlətlər ... bütün Kütləvi İnformasiya Vasitələrində əlilliyi olan şəxslərin 

    Konvensiyanın məqsədlərinə uyğun bir şəkildə obrazının yaradılmasının təşviq 

    etmək öhdəliyi vardır (maddə 8,(2) (c)). 

 

►  İştirakçı dövlətlər əhaliyə açıq olan və ya təqdim olunan obyekt və xidmətlər 

     təklif edən özəl müəssisələrin əlilliyi olan şəxslərin müyəssərliyi üçün 

     əlçatanlığın bütün aspektlərini nəzərə alması üçün müvafiq tədbirlər görürlər 

     (maddə 9 (2) (b)). 

 

► İştirakçı dövlətlər ... dövlət və özəl səhiyyə üçün etik standartların qəbulu və 

    tədrisi sayəsində insan hüquqları, şərəf və ləyaqəti, əlilliyi olan şəxslərin 

    sərbəstliyi və ehtiyacları haqqında məlumatlılğı artımaqla, sərbəst və məlumatlı 

    razılıq əsasında xidmətlər də daxil olmaqla tibbi işçilərindən mütəxəssislərinin 

    əlilliyi olan şəxslərə digərləri ilə bərabər keyfiyyətdə xidmətlər təklif etmələrini 

    tələb edirlər (maddə 25 (d)). 

 

►  İştirakçı dövlətlər əmək zədəsi nəticəsində əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla bütün 

     əlilliyi olan şəxslərin əmək hüquqlarının həyata keçirilməsini qorumaq və təşviq etmək 

     üçün qanunvericiliklə müvafiq addımlar atmaqla, o cümlədən, pozitiv fəaliyyət 

     proqramları, stimul və digər tədbirlərdən ibarət  zəruri siyasət və tədbirlərin köməyi ilə 

     əlilliyi olan şəxslərin özəl sektorda işə qəbul edilməsini təşviq edir (maddə 27 (1) 

     (h)). 

Dövlət orqanları, şəxs və müəssisələr tərəfindən ayrıseçkilik 

Əlilliyi olan şəxslərin həm dövlət, həm də özəl qurumlar tərəfindən edilən ayrıseçkilikdən 

qorunması Konvensiyanın təməl prinsiplərindən biridir. Buna görə də, ayrı-seçkiliyə qarşı 

qanun və ya ayrı-seçkiliyi qadağan edən və bərabər rəftarı təmin edən digər qanunverici 

tədbirlər ayrı-ayrı şəxslərə, özəl orqan və ya müəssisələrə, habelə dövlət məmurları və 

qurumlarına şamil edilməlidir. Konvensiya həmçinin dövlətlərin qarşısında özəl sektorun 

fəaliyyətinin tənzimləməsi öhdəliyini müəyyənləşdirir.  

Qanunvericilik islahatları üçün əsas sahələr 

Konvensiyada qanununla müdafiə və ya zəmanət tələb edən bir sıra sahələr 

göstərilmişdir. Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndi əlilliyi olan şəxslərin qanun 

qarşısında bərabər olduğunu və  həmin maddənin 2-ci bəndi əlilliyi olan şəxslərin həyatın 

bütün sahələrində digərləri ilə bərabər səviyyədə hüquq qabiliyyətinə malik olduğunu 

qəbul edir. 12-ci maddənin 3-cü bəndi əlilliyi olan şəxslərin hüquq qabiliyyətlərini həyata 

keçirmələri üçün lazımi dəstəyi əldə etmələri üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinin 

vacibliyini vurğulayır və 4-cü bəndində isə  bu dəstəyin sui-istifadə edilməməsi üçün 

müvafiq təminatların yaradılması nəzərdə tutulur. 



Əlilliyi olan şəxslərin hüquq qabiliyyətindən məhrumetmə onların hüquqlarının 

kobud şəkildə pozulmasına səbəb olduğundan, hər hansı bir hüquqi islahatla bu məsələni 

prioritet məsələ kimi həll edilməlidir. Parlament üzvləri əlilliyi olan şəxslərin hüquqi 

qabliyyətlərini məhdudlaşdıran qanunların olub olmadığını və qanunun müddəaları və 

həmin müddəaların tətbiqinin Konvensiyaya uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün 

mövcud qanunvericiyi nəzərdən keçirməlidirlər. Parlament üzvləri, eyni zamanda  əlilliyi 

olan şəxslərin hüquq qabiliyyətinə hörmət edilməsinin qanuni təminatlarının olmasına 

baxmayaraq, praktikada da bu hüquqların təmin olunub olunmadığını nəzərə almalıdırlar. 

Konvensiya dövlətlərə hüquqi qabiliyyətlərini həyata keçirmək üçün köməyə ehtiyacı olan 

əlilliyi olan şəxslərin lazımi dəstəklə təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmək öhdəliyi 

qoyur. 

Konvensiya əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının inkar edildiyi və ya inkar edilməyə 

davam etdiyi sahələrə dair bir sıra təminatları da özündə birləşdirir. Bunlara şəxsin 

azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ (maddə 14) və həm evdə, həm də evdən kənarda  

işgəncə, qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəza növlərindən 

azadolma hüquqları daxildir. Buna görə də dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin xüsusi ilə əqli 

pozuntuları olan şəxslərin azadlıqdan məhrum edilməsi kimi sahələrdəki qanunları və 

onların tətbiqini diqqətlə təhlil etməlidirlər. Məsələn, dövlətlər  müəssisələrdə məcburi 

saxlamaq əvəzinə cəmiyyətdə müstəqil yaşamağa dair Konvensiyanın tələblərini qeyd 

etməli və məcburi tibbi müdaxilələrə dair mövcud təminatları da təhlil etməklə yanaşı 

bununla əlaqədar  mövcud qanunların tətbiqinə nəzarət, qanun pozuntularını 

araşdırılması və lazımi cəzalanırılması ilə bağlı müvafiq qanun və prosedurların olmasını 

təmin etməlidirlər (maddə 16 (4)). 

 

Dövlət işarət dillərini rəsmi tanıyan ölkələr 

 

Uqanda Konstitusiyasında işarət dilini  tanındığı və dövlətin bu dilin inkişafının təşviqi öhdəliyini 

açıq şəkildə göstərilir. Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə əsasən "dövlət eşitmə qabliyyəti məhdud 

şəxslər üçün işarət dilinin inkişafı təşviq edir." 

1995-ci il tarixli Finlandiya Konstitusiyasının  17-ci maddəsində (Dil və Mədəniyyət hüququ) 

deyilir: "İşarət dilindən istifadə edən və əlilliyi səbəbindən tərcüməçinin dəstəyinə ehtiyacı olan 

insanların hüquqlarına bu qanunla zəmanət verilir." 

 

1999-cu il tarixli Venesuela Bolivar Respublikasının Konstitusiyasının 101-ci maddəsi 

aşağıdakıları təmin edir: 

 “Dövlət mədəni məlumatların verilməsini, əldə edilməsi və dövriyyəsinə təminat 

              verir. Televiziyada eşitmə problemləri olan insanlar üçün altyazı və Venesuela 

              işarət dilinə tərcüməsini təmin edir. Bu öhdəliklərin şərtləri və üsulları qanunla  

              müəyyən edilir." 

 



Taylandda işarət dili, avqust 1999-cu il tarixində Tayland Krallığı Hökuməti adından Təhsil Naziri 

tərəfindən imzalanan  "Taylanddakı eşitmə qabliyyətləti məhdud şəxslərin milli dili" olaraq 

tanınmışdır. 

2006-cı ildə Yeni Zelandiya İşarət Dili Qanunu qüvvəyə mindi. Bu qanunla eşitmə qabliyyəti 

məhdud yeni zelandiyalıların ilk və ya seçilən dili olan Yeni Zelandiya İşarət Dili (YZİD) rəsmi 

olaraq tanındı. Qanun eşitmə imkanları məhdud şəxslərin istifadə etdikləri dili Yeni Zelandiyanın 

dəyərli dili kimi tanıyır və YZİD-ə digər danışıq dilləri kimi bərabər status verir. Qanun, məhkəmə 

prosesində iştirak edən hər hansı bir şəxsə YZİD-dən istifadə etməsini təmin edir. Qanun, 

həmçinin, eşitmə imkanları məhdud şəxslərin istifadə etdiləri dilə təsir edən məsələrdə, məsələn 

YZİD-in istifadəsinin təşviqi ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparılmasını; eşitmə imkanları məhdud 

şəxslərin dövlət xidmətləri və məlumatlarına çıxışını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlərin 

görülməsi, o cümlədən YZİD-nin istifadəsini təmin edir. 

Qanun, həmçinin  dövlət idarələri mümkün qədər eşitmə imkanları məhdud şəxslərlə ünsiyyət 

zamanı müəyyən prinsipləri rəhbər tutmalıdırlar (maddə 9), bu bəndə eşitmə imkanları məhdud 

şəxslərlə verilən üstünlük kimi şərh edilməməlidir (maddə 9, bənd 2). 

 

 

 

Məhkəmə yolu 

Hong-Kongda 1995-ci ildə qəbul edilən Əlillik zəminidə ayrı-seçkilik əleyhinə Qanununa 

əsasən, Çinin Hong Kong Xüsusi İnzibati Bölgəsinin Məhkəməsi əlillik səbəbiylə ayrıseçkiliklə 

bağlı iddiaları tənzimləmə səlahiyyətlərinə malikdir. Məhkəmənin bu qanun 72-ci maddəsində 

göstərilən səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

"(a) təqsirləndirlən şəxsin  bu qanunla qadağan edilmiş hər hansı bir davranışını və ya hərəkət 
       etdiyini elan etmək və həmin şəxsin bu hərəkət və davranışların təkrarlanmaması və 
       davam etdirilməməsi ilə bağlı qərar qəbul etmək; 
 
(b) Şikayətçiyə vurulan hər hansı zərər və ya ziyanın aradan qaldırılması üçün cavabdeh şəxsin 
      bütün məqbul addımların atılması ilə bağlı qərar vermək; 
 
(c)   Cavabdeh şəxsin  iddiaçını yenidən işə götürməsi barədə qərar vermək; 

(d)   Cavabdeh şəxsin iddiaçını vəzifəsində yüksəltmək barədə hökm vermək; 

(e)   Cavabdeh şəxsin davranışına və ya hərəkətinə görə iddiaçıya vurduğu zərər və ya 
        ziyana görə təzminat verməsi barədə qərar vermək; 
 
(f)   Cavabdeh şəxsin ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddiaçıya cəza və ya digər təzminatı verməsi 
       barədə qərar vermək ; və ya 
 
 (g)   Bu qanuna zidd bağlanmış hər hansı bir müqavilə və ya sözləşmə başlanğıcda və ya 
        göstərilən tarixdən etibarən qismən və ya tamamilə etibarsız edilməsi barədə qərar  
        vermək. " 
 

 

 

Əqli mülkiyyət qanunları və kitab, filmlərə və digər mediaya müyəssərliyin təmini 



İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin mədəniyyətlə bağlı materiallara müyəssərliyini 

təmin etmək üçün əqli mülkiyyət qanunlarını yenidən nəzərdən keçirməlidirlər. Bir sıra 

ölkələr bu məqsədlə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı və Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatı ilə bağlanmış müqavilələr kimi beynəlxalq müqavilələrə uyğunlaşdırılmış 

qanunvericilik qəbul ediblər. 

 

Milli işarət dilinin (dillərinin) tanınması ilə bağlı qanunvericilik 

Konvensiya iştirakçı dövlətlərə işarət dilinin tanımasını və istifadəsini təşviq etmək 

öhdəliyi qoyur.  Bu öhdəlik ilə bağlı bəzi hüquqi tətbiqetmələr tələb olunacaqdır. 

 

Milli qanunvericilikdə nəzərədə tutulmuş şikayət prosedurları 

Qanunvericilik qanunsuz ayrıseçkiliyə məruz qalan şəxsin effiktiv hüquqi müdafiə 

ilə təmin edilməsi ilə bağlı zəmanət verir. Bura təminatlar, kompensasiyalar və ya 

zərərlərlə bağlı xərclərin ödənilməsi, ayrıseçkilik davranışların aradan qaldırılması və 

gələcəkdə onların qarşısının alınması barədə qərar, şəxsin hüquqları ilə əlaqədar 

ağlabatan uyğunlaşdırmasının tətbiqi, üzr istənilməsi, müsbət tədbirlər və digər tədbirlər 

də daxil olmaqla genişmiqyaslı təzminat tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı qərarlar daxildir.  

Bir sıra ölkələrin ayrı-seçkiliyi qadağan edən qanunlarına əsasən, şikayətçi ayrı-

seçkiliyin baş verməsinə dair faktlar aşkar etdiyi vaxtan etibarən sübut yükü, rəftarın 

qadağan edilmiş ayrıseçkilik zəmininə əsaslanmadığını və ya əsaslandığı halda isə ayrı-

seçkiliyin qadağan edilməsi ilə bağlı bir istisnalar əsasında olub-olmadığını sübut etmək 

cavadeh şəxsin üzərinə düşür. Şikayətçilərin ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını iddia etdikləri 

zaman bu cür rəftarın ayrıseçkilik xarakterli olması barədə dəqiq sübutlarını təqdim 

etməsi ilə bağlı rastlaşdıqları çətinlikləri nəzərə alaraq bu məsələnin müvafiq prosessual 

qanunlara həll edilməli vacib bir elementdir (baxın: ayrı-seçkiliyi qadağan edən 

qanunvericiliyə fərqli yanaşmalarla bağlı yuxarıdakı cədvəl). 

 

Konvensiyanın tətbiqini təşviq edən prosessual tədbirlər 

Bu stolüstü kitabın əvvəlində Konvensiyanın ratifikasiya ərəfəsində parlament 

üzvlərinin oynaya biləcəyi rol göstərilmişdir. Bir dövlətin  Konvensiyanı təsdiqlədikdə və 

ya ona qoşulduqdan sonra əhəmiyyətli öhdəlikləri yaranır və qanunverici orqan bu 

öhdəlikləri yerinə yetirilməsini təmin etməkdə mühüm rol oynaya bilər. Konvensiyanın 

imzalayıb ratifikasiyasa etdikdən sonra parlament üzvlərinin atacağı ilk addımlar aşağıda 

göstərilir: 

 

 

Hər tərəfli nəzərdən keçirmə  



Konvensiyanın 4 (1) (b) maddəsi iştirakçı dövlətlərə "əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-

seçkilik təşkil edən mövcud qanun, qayda, adət və 

təcrübələri dəyişdirmək və ya ləğv etmək üçün 

qanunvericilik də daxil olmaqla, bütün lazımi tədbirləri 

görmək" öhdəliyi qoyur. Beləliklə, Konvensiyaya 

tərəfdar çıxdıqdan və ya bu Konvensiyanı 

imzaladıqdan sonra dövlətin ən qısa müddətdə 

atacağı ən mühüm addımlardan biri mövcud 

qanunvericiliyin konvensiyaya nə dərəcədə 

uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün onu hərtərəfli 

nəzərdən keçirməsidir. Dövlət, həmçinin 

Konvensiyanının tətbiqi üçün həyata keçiriləcək yeni 

qanunvericilik və siyasət tədbirlərini 

müəyyənləşdirməlidir. Qanunvericiliyə yenidən 

baxılması və  islahatlar aparılması üçün də ətraflı iş 

planı hazırlanmalıdır. 

Bu cür hərtərəfli nəzərdən keçirilmə, dövlətin 

konvensiyaya əsasən onu ratifikasiya etdikdən 

sonrakı iki il ərzində təqdim edəcəyi ilk hesabatını hazırlayan zaman faydalı ola bilər. İlk 

hesabat əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının reallaşdırılması, islahatlar aparılacaq prioritet 

sahələrin müəyyənləşdilirməsi və mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün hazırlanacaq 

proqramın ətraflı, planlı və nəzarət edilə bilən bir şəkildə olmasında istinad nöqtəsi 

olacaqdır. 

Belə bir nəzərdən keçirilmə müxtəlif yollarla aparıla bilər. Hökümət nəzərdən 

keçirmək və hesabat vermək üçün xüsusi müstəqil orqanı yaradıla bilər və ya  bunu 

bərabərlik üzrə komissiya, milli insan hüquqları üzrə komissiya və ya əlillik üzrə 

komissiyası kimi mövcud qurumlara tapşırıla bilər. Parlament özü bu prosesə nəzarət 

etmək üçün bir komissiya yarada bilər və ya bu vəzifəni mövcud orqanlarından birinə 

həvalə edə bilər. 

Konvensiyanın çərçivəsi əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarından nə dərəcədə 

faydalandıqlarını qiymətləndirmək üçün  istifadə ediləcək bir standart olaraq qəbul 

edilməlidir. Əlilliyi olan şəxslər həm nəzərdən keçirmədən məsul orqanının üzvü kimi, 

həm də fikirlərini ifadə etmək üçün bu prosesdə yaxından iştirak etməlidirlər. Bu nəzərdən 

keçirilmə birdəfə ilə məhdudlaşan bir fəaliyyət olmamaldır. Bu məqsədlə, müvafiq quruma 

davamlı nəzərdən keçirilmə üçün məsuliyyət verilməlidir və ya müəyyən bir müddətdən 

sonra, məsələn üç və ya beş il sonra həmin qurumun tövsiyələrinin icrası ilə  bağlı 

müstəqil orqanın nəzarəti təmin edilməlidir. 

 

 

 

 

"Cənubi Afrika əlillik, özünü 

təmsil etmə və siyasi islahatı 

sahəsində bir çox irəliləyiş əldə 

etmişdır. Bununla birlikdə, bu 

Konvensiya siyasi mühitdə 

dəyişikliklərin və ya irəliyişlərin 

olması ilə yanaşı ilə  ölkənin 

əlilliyi olan şəxslər və onların 

ailələrini qorumaqda davam 

etmələrini və onlar qarşısında 

öhdəliklərini yerinə yetirməsini  

və digərləri kimi birinci dərəcəli 

vətəndaş kimi rəftar olunmasını 

təmin edəcəkdir. " 

Hendrietta Bogopane-Zulu, millət vəkili 

(Cənubi Afrika) 

 



Qanunvericilikdə nəzərə alınmalı vacib məsələlər 

 

►  Qanunvericilik aşağıdakı prinsipə əsaslanmalıdır: 

► Əlillik şəxsin onu əhatə edən fiziki mühit ilə qarşıqlıqlı təsirinin nəticəsidir və  

 ► Əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər şəkildə mülki, mədəni, iqtisadi, siyasi və  

               sosial  hüquqlara malikdirlər. 

  

►   Ağlabatan uyğunlaşmadan imtina da daxil olmaqla, özəl və dövlət sektorları tərəfindən əlillik  

    zəminidə ayrıseçkilik qadağandır. 

 

►  Əlilliyi olan şəxslərin aşağıdaklar da daxil olmaqla, cəmiyyətin bütün sahələrində iştirak   
    etməlidirlər: 
 

► Siyasi həyat (Konvensiyanın və əlilliyi olan şəxslər aid siyasət və ya qanunların həyata 
   keçirilməsində onlara məsləhətləşmələrin aparılması, seçki qanunlarına yenidən  
   baxılması və s.); 

 
► Mədəni həyat, istirahət, asudə vaxt və idman; və 

 
► Təhsil. 

 

►  Fiziki mühit, nəqliyyat, informasiya və komminikasiya, texnologiya, ictimai obyektlər və  

    xidmətlər müyəssər olmalıdır. 

 

► Faktiki bərabərliyi sürətləndirmək və ya əldə etmək üçün müvəqqəti və ya daimi xarakterli  

   xüsusi tədbirlər görülməlidir. 

 

►    Fərd və qrupların əlillik zəminində ayrıseçkiliyə məruz qaldığında mülki, cinayət və inzibati  

     işlər üzrə şikayət hüquqları  və müvafiq müdafiə vasitələri təmin edilməlidir. 

 

►   Əlilliyin hər hansı bir tərifi Konvensiyanın 2-ci maddəsinə uyğun olmalıdır. 

 

►   Zəruri dəstəkləyici tədbirlər və digər müvafiq təminatlar da daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərin 
    qanun qarşısında bərabərlik hüquqları və hüquqi qabliyyətlərinin tanınması təmin edilməlidir. 
 
 
►  Əlilliyi olan şəxslərin ədalət mühakiməsinə müyəssərliyi üçün  məhkəmə prosesinin bütün  
     mərhələlərində prosesual tənzimləmələr həyata keçirilməlidir. 
 
  
►   Konvensiyanın icrasının monitorinqi üçün milli mexanizm təsis edilməlidir.  
 

 

Bütün qanunların konvensiyaya uyğunluğunu təmin etmək 

Yeni qanun və qaydaların Konvensiyaya uyğunluğunu və onun məqsədlərinə 

çatmasını təmin etmək, mövcud qanunvericiliyə yenidən baxılması qədər vacibdir. 

Konvensiya dövlətlərə bütün siyasət və proqramlarda əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının 

da nəzərə almaq öhdəliyi qoyur (maddə 4 (1) (c)). Beləliklə, dövlət məmurları yeni siyasət 



və qanun layihələri hazırlayarkən təkliflərinin Konvensiyaya uyğun olmasını təmin 

etməlidirlər. 

Qanunverici orqanın təklif olunan yeni qanunvericilik layihələrə baxılmasında 

mühüm rol oynayır. Parlament üzvlərinin qanunvericiliyin Konvensiyaya uyğunluğunun 

təhlili ilə bağlı  qanunvericilik prosesinin olmasını təmin etməlidirlər. Bu məqsədlə qanun 

layihələrinə və ya təkliflərə baxılması üçün cavabdeh olan parlament komitəsinin 

yaradılması və ya  bu məsuliyyəti yeni qanunların insan hüquqları prinsiplərə uyğun 

olmasını təmin edən bir və ya bir neçə komitəyə həvalə etmək olar. Əlilliyi olan şəxsləri 

və onları təmsil edən təşkilatları bu prosesə cəlb etmək vacibdir. Əlilliyi olan şəxslərin 

qanunların nəzərdən keçirilməsi və hazırlanması prosesindən məlumatlı olması və 

bununla bağlı öz fikirlərini asanlıqla ifadə etmələri üçün parlament üzvləri xüsusi tədbirlər 

görməlidirlər. 

Bəzi parlamentlər hökumətin icra orqanına qanunvericiliyin müvafiq beynəlxalq 

standartlara uyğun olduğunu ilə bağlı bəyanat verməsini və ya qanunvericilik layihələrini 

parlamentə təqdim edərkən müəyyən bir qrupa təsiri ilə bağlı qiymətləndirilməni təqdim 

etməsini tələb edir. Əlilliyi olan şəxslərə təsiri ilə bağlı bəyanat, istər müstəqil olaraq, istər 

insan hüquqlarına təsirinin qiymətləndirilməsinin bir hissəsi olaraq hökumətin diqqətini bu 

məsələyə yönəltməyə kömək edəcəkdir. 

Əlilliyi olan şəxsləri qanunvericilik prosesinə daxil edilməsini təmin etmək 

Əlilliyi olan şəxslərin Konvensiyanın hazırlanmasında fəal iştirak etdikləri kimi, 

onlara təsir edən qanunların hazırlanmasında və digər qərarların qəbul edilməsi 

proseslərində fəal iştirak etməlidirlər. Qanunların tətbiqi ilə bağlı əlilliyi olan şəxslər 

müşahidə aparmaları və təkliflər vermələri üçün təşviq edilməlidirlər. Bütün təkliflərin 

nəzərə alınmasını təmin etmək üçün ictimai dinləmələrin təşkil edilməsi, müvafiq 

parlament komitələrinə yazılı təkliflər göndərilməsi,  geniş ictimaiyyətdən əldə edilən 

bütün şərhləri parlamentin saytı və digər media vasitələri paylaşılması kimi bir sıra üsullar 

mövcuddur.3  

  Parlament əlilliyi olan şəxslərin əlilliklə əlaqədar qanunvericilik də daxil olmaqla, 

ümumiyyətlə qanunvericiliyin hazırlanmasında tam şəkildə iştirakını təmin etmək üçün  

qanun, icraatların və sənədlərin böyük şriftlərlə çapı, Brayl əlifbası və sadələşdirilmiş dil 

kimi müyəssər formatlarda olmasını təmin etməlidir. Parlament binasının və dinləmələrin 

keçiriləcəyi digər məkanların əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyi təmin edilməlidir. 

 

 

______________ 

3 Vətəndaşların parlament prosesində iştirakına dair ətraflı təhlil üçün baxın: Parlament və XXI əsrdə demokratiya: 

Yaxşı Təcrübələr üçün Təlimat (Cenevrə, Parlamentlərarası Birlik, 2006), səh. 79-87. 

 

Federal və regional parlamentlərin cəlb edilməsi 



Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt və İqtisadi, Sosial və Mədəni 

Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın dilini əks etdirən Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 

5-ci bəndində "Konvensiyanın müddəaları heç bir məhdudiyyət və ya istisnalar olmadan 

federativ dövlətlərin bütün ərazisinə şamil olunduğu" qeyd olunur.  

Bəzi federal dövlətlərdə Konvensiyanın müəyyən müddəalarını həyata keçirmək üçün 

əsas məsuliyyət və səlahiyyət əyalətlərə və ya tərkib hissələrə verilə bilər. Bu 

səlahiyyətlər həyata keçirilməməsi bütövlükdə həmin federal dövlət beynəlxalq 

öhdəliklərini pozmasına səbəb ola bilər. Mərkəzi hökumətin  bu ərazidə rəsmi səlahiyyəti 

olmadığından müdafiəsi də mümkün deyil. Regional və federal dövlətlərin öz 

səlahiyyətləri daxilində Konvensiyanın müddəalarını həyata keçirmək üçün öz 

qanunverici və digər təşəbbüslərini həyata keçirə  və ya mərkəzi hökumət tərəfindən 

görülən hər hansı bir tədbirə əlavələr edə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 



Konvensiyanın milli qanunvericiliyə daxil edilməsinə necə töhfə verə 

bilərəm? 

 
  Dövlətin ali qanununda (konstitusiya və ya əsas qanun) əlilliyi olan şəxslərin mülki, mədəni, 

      iqtisadi, siyasi və sosial hüquqlarını qoruduğunu və tanımasını təmin etmək. 

 

 Mövcud qanunvericiliyin Konvensiyaya uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün ona yenidən 

     baxılmasını təmin etmək. 

 

  Konvensiyada əhatə olunan bütün sahələrin həm mövcud, həm də yeni qanunlara daxil 

     edilməsini təmin etmək. 

 

  Əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlar ilə qanun qəbulu zamanı 

      məsləhətləşmələrin aparılmasını təmin etmək. 

  

 Qəbul edilmiş hər hansı yeni qanunvericiliyin Konvensiyaya uyğunluğunu təmin etmək üçün 

    parlament səviyyəsində müvafiq qurum və mexanizmlərin yaradılmasını təmin etmək. 

 

  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının reallaşdırılması ilə əlaqədar müxtəlif sektorlara dövlət  

     büdcəsində kifayət qədər maliyyə ayrılmasını təmin etmək. 

 

 Mövcud parlament prosedurlarından faydalana bilərsiniz, məsələn: 

 

 ►  Şifahi və yazılı suallar; 

 ►  Qanun layihələri; 

 ►   Parlament müzakirələri. 
 

  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları barədə məlumatlılığı artırmaq məqsədi ilə: 

 

 ►  Partiya daxilində debatlar; 

 ►  Lobbiçillik qabiliyyətinizi gücləndirmək üçün digər millət vəkilləri ilə ittifaqlar; 

 ►  Əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən  təşkilatları ilə tərəfdaşlıq qura; və 

 ► İctimai məlumatlandırılma kampaniyalarını təşkil edə bilərsiniz. 
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A L T I N C I   F Ə S İ L  

 

Konvensiyanın müddəalarının pratikada tətbiqi 

 

Təkcə qanunvericilik əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarından istifadə etmələrində kifayət 

etmir. Dövlətlər Konvensiyanın müddəalarını əlilliyi olan şəxslərin həyatına tam təsir edən 

təcrübələrə çevirəcək effektiv siyasət və proqramlar hazırlamalıdırlar. Əlilliyi olan 

şəxslərin digərləri kimi bir hüquqdan imtina edilməsi həyatı boyu digər hüquq və 

imkanlarından məhrum edilməsinə səbəb ola bilər. 

Məsələn,aşağıda Konvensiyanın beş maddəsi ətraflı şəkildə bəhs edilmişdir. Abilitasiya 

və reabilitasiya (maddə 26), müyəssərlik (maddə 9), təhsil (maddə 24), əmək (maddə 27) 

və qanun qarşısında bərabərlik (maddə 12) arasındakı əlaqə aydın şəkildə göstərilir. 

Bununla yanaşı, bu beş sahəyə Konvensiyanın digər müddəalarından daha çox üstünlük 

verilməli olduğu kimi ifadə edilmir. Əksinə, hüquqlar bir-biri ilə əlaqəli olduğundan 

dövlətlər Konvensiyanın ayrı-ayrı müddəalarını eyni vaxtda həyata keçirməyə səy 

göstərməlidirlər. 

 

Abilitasiya və reabilitasiya 

Görmə qabiliyyəti məhdud kimi doğulmuş bir uşaq cəmiyyətin fəal üzvü kimi 

yaşamağı necə öyrənir?  Qəza nəticəsində onurğası ciddi zədələnmiş və yerimək 

qabiliyyətini itirən bir gənc yeni vəziyyətinə necə uyğunlaşır? Minaya düşərək iki ayağını 

itirmiş bir ana işləməyə və ailəsinə baxmağa necə davam edə bilər? 

Abilitasiya və reabilitasiya (maddə 26) əlilliyi olan şəxslərin müstəqil həyat 

sürmələrində (maddə 19), cəmiyyətdə fərdi hərəkət etmə imkanına malik olmalarında və 

bütün potensialını inkişaf etdirməsində atılacaq  ilk və vacib addımdır. Əlilliyi olan şəxslər 

bu proseslər vasitəsilə işləyib, gəlir əldə etmək, öz qərarlarını vermək, cəmiyyətə töhfə 

vermək və konvensiyada göstərilən bütün digər hüquqlardan istifadə etmək bacarıqları 

əldə edir və bu bacarıqları inkişaf etdirir. 

Abilitasiya bir insanın cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradan 

bacarıqların öyrənilməsini əhatə edir. Bu cür proqramlar ümumiyyətlə əlilliyi olan uşaqlar 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Reabilitasiya bacarıq və qabiliyyətlərin bərpa edilməsi 

deməkdir və ümumiyyətlə əlillik statusu aldıqdan sonra yenidən cəmiyyətə inteqrasiyası 

üçün tətbiq olunur. 

Abilitasiya və reabilitasiya bir qayda olaraq şəxsin fərdi ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırılmış və müəyyən müddəti əhatə edən bir prosesdir. Bu iki proses 

mütəxəssislər və bəzən də ailə üzvləri və yaxın dostlarının iştirakı təşkil olunmuş dəstəklə 

əldə ediləcək hədəfləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Abilitasiya və reabilitasiyaya tibbi, 



psixoloji, sosial və peşə yönümlü dəstək daxildir. Bu cür dəstəklər olmadan, əlilliyi olan şəxslər 

müyəssərlik, təhsil və əmək hüquqlarından faydalanması mümkün olmayacaqdır. 

 

İcma əsaslı reabilitasiya 

 
İcma əsaslı reabilitasiya (İƏR) dünyanın 90-dan çox ölkəsində tətbiq olunan bir yanaşmadır. Bu, 

yoxsulluğun azaldılmasına, imkanların bərabərləşdirilməsinə və əlilliyi olan şəxslərin  cəmiyyətə 

inteqrasiyasına yönəlmiş ümumi cəmiyyətin inkişaf strategiyasının bir hissəsidir. İcmalar sosial-

iqtisadi vəziyyəti, ərazi, mədəniyyətləri və siyasi sistemlərinə görə fərqləndiyindən,  İƏR-in dünya 

üçün tətbiq olunan tək  bir modeli yoxdur. Beləliklə, İƏR səhiyyə, təhsil və peşə təhsilə 

müyəssərliklə yanaşı gəlirli və yaradıcı layihələr,  cəmiyyət həyatında iştirakı və cəmiyyətə 

daxilolma imkanlarını əhatə edən çevik, dinamik və uyğunlaşa bilən bir strategiyadır. 

İƏR həm icmalarla birlikdə, həm də onların daxilində fəaliyyət göstərir. Bu yanaşma əlilliyi olan 

şəxslər və onların ailələri, təşkilatlar, icmalar və inkişaf sektorunda fəaliyyət göstərən müvafiq 

dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) birgə səyləri ilə həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin 

cəmiyyətin digər üzvləri ilə eyni hüquq və imkanlara sahib olmasını təmin etməyə yönəlmiş icma 

əsaslı bir fəaliyyət olduğu üçün İƏR getdikcə daha çox cəmiyyətin inkişafının vacib bir hissəsi kimi 

qəbul olunur.  

Əlillik və inkişaf sahəsində geniş təcrübəyə malik olan ÜST, BƏT, UNESCO, beynəlxalq QHT-lər 

və əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatlar, İƏR-nın əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını həyata 

keçirilməsi və onların ləyaqətinə hörmət edilməsinin təmin olunmasında necə köməklik edə 

biləcəyinə dair təlimatlar hazırlayırlar. 

 

 

Müyəssərlik 

Hər bir cəmiyyətdə – qalxıla bilinməyən  pilləkənlərdən  oxuna bilinməyən  işarələrə 

qədər - əlilliyi olan şəxslərin həyatlarını müstəqil  şəkildə yaşamalarına mane olan saysız-

hesabsız əngəllər var. Müyəssərlik (maddə 9) əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla 

cəmiyyətin bütün üzvləri üçün təqdim edilən obyekt və xidmətlərə bərabər çıxışın təmin 

edilməsini əhatə edir. Bu Konvensiyanın rəhbər prinsiplərindən biridir (maddə 4) və tətbiq 

olunduğu  bütün sahələrlə əlaqəlidir. Konvensiyadakı müyəssərliyə dair bəzi 

müddəalarının qısa müddətdə tətbiqi baha başa gəlsə də, dərhal təsir göstərə biləcək bir 

sıra sadə və daha sərfəli qiymətə texnoloji həll yolları mövcuddur. 

Məsələn, etiketdəki qiymətin oxuması, iclasda iştirak etmək üçün zala daxil ola 

bilmə, avtobus hərəkət cədvəlini anlama və veb səhifələrə daxil ola bilmə kimi təbdirlər 

və məlumatlara müyəssərliyi təmin edilmə nisbətən daha sərfəli ola bilər və bu əlilliyi olan 

şəxslərin həyatını həddən artıq yaxşılaşdıracaqdır. Televiziya əsas məlumat mənbəyi və 

mədəni və idman tədbirlərinə müyəssərlik üçün bir vasitə olaraq qəbul edilir. Millət vəkilləri 

media sektoru ilə əməkdaşlıq edərək, televiziya kanalında eşitmə qabliyyəti məhdud  

şəxslər və yaşlı insanlar üçün proqramların altyazılı təqdim edərək müyəssərliyin təmin 



edilməsinə köməklik edə bilərlər. Bu tədbirlər artıq dünyanın 30-dan çox ölkəsində həyata 

keçirilmişdir. 

Müyəssərlik və İnternet  

 

İnternet hər kəs üçün imkanlar yarada bilər, lakin bu imkanların əksəriyyəti əlilliyi olan şəxslər 

üçün əlçatan deyil. 2006-cı ilin sonunda 20 ölkədəki 100 aparıcı veb səhifəsi  WWW Konsorsiumu 

(W3C) tərəfindən müəyyən edilmiş beynəlxalq müyəssərlik təlimatları ilə qiymətləndirilmişdir. 

Qiymətləndirlən veb saytlar səyahət, maliyyə, media, dövlət və alış-veriş saytlarını əhatə edirdi.  

Aparılan araşdırmaya görə veb saytların əksəriyyətinin beynəlxalq müyəssərlik standartlarına 

cavab vermədiyi və yalnız 100-dən 3-nün bu minimum müyəssərlik standartlara cavab verdiyi 

məlum olmuşdur. Saytların bəzilərini əlilliyi olan şəxslərə uyğun asanlıqla dəyişdirilməsi müəyyən 

olunsa da,  lakin əksəriyyətində uyğunlaşma ilə bağlı  xeyli iş tələb edirdi. 

İnformasiya texnologiyalarının əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyini təmin etmək sadəcə insan 

hüquqları məsələsi deyil, həm də sağlam biznes yatırımıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, müyəssər veb 

səhifələr axtarış motorlarında prioritet olaraq göründüyü, texniki və xidmət xərclərinə qənaət edə 

biləcəyini və şirkətlərin geniş müştəri kütləsinə çıxışını təmin etdiyini göstərir. 

 

Eynilə, internet təhsilə, iş imkanlarına, xəbərlər və səhiyyə məlumatlara müyəssərlikdə 

vacib bir vasitə olması ilə yanaşı ictimai həyatda iştirak etmək və sosial şəbəkələrdə 

ünsiyyət qurmaq üçün bir vasitədir. İnternetə çıxışı olmayan insanlar müəyyən dərəcədə 

cəmiyyətdə iştirak etmək imkanlarından məhrum olurlar. Veb saytlar əlçatanlıq 

qaydalarına uyğun olaraq tərtib edildikdə bütün istifadəçilərin internet vasitəsilə 

məlumatların bərabər şəkildə əldə edilməsi təmin ediləcəkdir. Hal-hazırda, bir sıra 

ölkələrin dövlət veb səhifələrin əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərlik tələbi olsa da, 

dünyanın əksər internet saytları hələ də əlçatan deyil (əvvəlki səhifədəki cədvələ baxın). 

Fövqəladə hallar zamanı məlumat əldə 

etmək çox vacibdir. Son zamanlarda 

dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən 

fəlakətlər zamanı əlilliyi olan şəxslərin 

digərləri ilə bərabər şəkildə dəstək ala 

bilmədikləri məlum olmuşdur. Beləliklə, 

Konvensiya dövlətlərdən əlilliyi olan 

şəxslər üçün  təcili yardım xidmətlərlə bağlı 

müvafiq tədbirlər görməyə çağırır (Maddə 

9 (1) (b)). Məsələn, mobil telefonun sms 

xidmətindən istifadə edərək qısa mesaj 

göndərmə eşitmə qabliyyəti məhdud şəxslərlə tez əlaqə yaratmaq üçün üstünlük verilən 

metodlarından biridir. Lakin əksər ölkələrdə mesaj göndərmə təcili yardım xidmətlərdə 

icazə verilmədiyindən bu əlaqə vasitəsi tətbiq olunmamaqdadır. 

Əksər ölkələrdə Brayl əlifbası, audio vasitələr və ya  işarət dili kimi əlçatan 

formatda məlumatlarla təmin edilməsinə və ya veb saytların müyəssər olmasına dair 

"Dünyadakı görmə imkanları məhdud 

şəxslərin daimi və effektiv şəkildə 

oxuya, anlaya və mənimsəyə biləcəyi 

bir formada məlumatlar təqdim 

etdiyiniz zaman dünyanın hər yerində 

yaşayan bu şəxslərin cəmiyyətə 

böyük töhfələr verəcəyinə əmin ola 

bilərsiniz ". 

Don Breda, görmə imkanları məhdud  IT 

mütəxəssisi (ABŞ) 

 



qanunlar mövcud deyil. Bununla bağlı qanunlar olduğu halda isə həmin qanunlar 

praktikada tətbiq olunmur. Konvensiyada dövlətlərdən əlilliyi olan şəxslərin gündəlik 

həyatlarına birbaşa təsir edən məlumatlara müyəssərliyini təmin etmək üçün kifayət 

qədər qanunvericilik və vasitələr tətbiq etmələrini tələb edilir (maddə 9 (1) (a) və (2) (g)). 

Həyatı əlçatan etmək 

 

Fiziki mühit 

Müyəssər fiziki mühit yalnız əlilliyi olan şəxslər üçün deyil, hər kəs üçün faydalıdır. Konvensiya 

məktəblər, tibb müəssisələri və iş yerləri daxil olmaqla, bütün qapalı və açıq məkanlardakı  maneə 

və baryerlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutur (maddə 9 (1) (a)). 

Bunlara yalnız binaların daxilində deyil, piyada yolları, səkilər və piyadaların hərəkət etməsini 

çətinləşdirən bütün maneələr daxildir.  

Bütün yeni binalar tədricən əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclara cavab verən şəkildə dizayn edilməlidir. 

Dünya Bankı bu tərtibatın inşaat zamanı plana daxil edildiyi təqdirdə, xərclərin minimum ola 

biləcəyi qənaətinə gəlmişdir. Əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər bir binanın tikilişi inşaat xərclərini 

yalnız yüzdə 1-dən də az artırdığı hesablanmışdır. 

Əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətlər 

Konvensiya, dövlətlərdən əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətlərin 

müyəssərliyi üçün müvafiq standartlar hazırlayaraq əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə tam iştirakını 

təmin edilməsində nümunə olmalarını tələb edir (maddə 9 (2) (a)). Müyəssərlik üçün ictimai 

binaların girişində pandusların quraşdırılması, işarələrin brayl əlifbası ilə yazılışının, müyəssər 

tualetlərə, eləcə də, televiziya proqramlarının surdo tərcümə və ya subtitrlə təmini tələb olunur. 

Bu cür müyəssərliklə bağlı standartlar əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlarla 

məsləhətləşərək hazırlanmalıdır. 

Nəqliyyat 

Təyyarə, avtobus, qatar və taksi daxil olmaqla  nəqliyyat müstəqil bir həyat sürə bilmək üçün çox 

vacibdir. Bir çox hallarda əlilliyi olan şəxslər, xüsusən də görmə qabiliyyəti və fiziki imkanları 

məhdud şəxslər bu cür zəruri xidmətlərdən istifadə etmək hüququndan məhrum edilirlər və 

beləliklə də onların məktəbə getmələri, iş tapması və ya tibbi xidmət alması əngəllənir. 

 

Təhsil 

Əlilliyi olan şəxslər xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsil ilə bağlı bir çox 

maneələrlə qarşılaşırlar. Bu maneələrə aşağıdakılar daxildir: 

►   Yoxsulluq 

►  Şagird sıxlığı olan məktəblər 

►   İxtisaslı müəllim çatışmazlığı 

►   Əlilliyi olan şagirdlər üçün ağlabatan uyğunlaşdırma və lazimı dəstəyin  
     olmaması  
 



►  Müyəssər olmayan təhsil müəssisələri 
 
► Müyəssər olmayan tədris proqramları 
 
►  Qeyri-adekvat və ya müyəssər olmayan nəqliyyat xidmətləri  
 
►  İctimai tənqid və məktəb mühitində məlumatlılığının olmaması 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Cəmiyyəti necə daha müyəssər edə bilərəm bilərəm? 

 
  Yaşadığınız ərazidə dolaşa bilər və binaların pilləkənləri, səkilərin eniş və çıxış üçün lazımi 

      normaların,  işarələrin Brayl əlifbasında olmaması və s. kimi maneələrin mövcudluğu ilə 

      bağlı müşahidə apara bilərsiniz.  

 

 Dövlət tərəfindən redaktə olunan nəşrlərin əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər formatda olub 

     olmadığını müəyyənləşdirə bilərsiniz.  

 

  Dövlət müəssisələri və xidmətlərinin nə dərəcədə müyəssər olduğunu nəzərdən keçirə 

      bilərsiniz. 

 

  Hökumət tərəfindən hazırlanan fövqəladə hallar planına əlilliyi olan şəxslərin vəziyyətinə 

      uyğun tədbirlərin nəzərə alınıb-alınmadığını müəyyənləşdirə bilərsiniz.  

  

 Müyəssərliyin inkişafı üçün görüləcək tədbirlər ilə bağlı əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil  

     edən təşkilatlarla məsləhətləşmələr apara bilərsiniz.  

 

 

Son hesablamalar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə qəbul 

nisbəti yüzdə 1 və 3 arasında olduğunu göstərir, beləliklə, 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təxminən yüzdə 

98 faizi məktəbdən kənarda qalır və savadsızdır. Bu 

qədər sayda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

məktəbə getmədiyi müddətcə, ümumdünya ibtidai təhsil 

ilə bağlı üçün Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq 

çətin olacaqdır. Bununla yanaşı, araşdırmalar göstərir ki, 

ağır pozuntuları olan uşaqlar da daxil olmaqla, 

müntəzəm təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların orta məktəbi bitirmək, ali təhsil almaq, iş 

tapmaq, qazanc əldə etmək və cəmiyyətin fəal üzvlərinə 

çevrilmək ehtimalı daha yüksəkdir. Konvensiya həyatın müxtəlif mərhələlərində təhsilin 

bir çox aspektlərini əhatə edir (maddə 24). Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların bütün 

təhsilin pilləsində məktəbə getmələri təşviq edilməsi əsas prioritetdir (maddə 24 (2) (a)). 

Konvensiyaya əsasən buna nail olmağın ən yaxşı yolu uşağın ali maraqları üstün 

tutulmasıdır (maddə 24 (2)). Konvensiyada həmçinin uşaq ikən imkan və ya müyəssərliyin 

"Təhsil aldığım xüsusi 

məktəbdəki bütün 

şagirdlərdən daha yüksək 

imtahan nəticələri əldə etdim: 

bu mənim daha ağıllı 

olmağımla əlaqəli deyil, 

yalnız sahib olduğum və 

mənə verilən imkanlar 

sayəsində oldu. " 

Lucia Bellini, görmə qabliyyəti 

məhdud şagird (Böyük Britaniya) 

 



olmaması səbəbindən təhsilsiz və ya qeyri-adekvat təhsil almış çox sayda əlilliyi olan 

yetkinlərin təhsil ehtiyacları nəzərdə tutulur.  

Bundan başqa, konvensiyada peşə təhsili və universitet proqramları da daxil 

olmaqla əmək qabiliyyətlərini dəstəkləmək üçün əlavə təhsil almaq istəyən və ya buna 

ehtiyacı olan əlilliyi olan şəxslər üçün həyatı boyu tədrisinin əhəmiyyəti də qəbul edilir 

(maddə 24 (5)). 

Konvensiyada irəli sürülən təhsilə yanaşma, inklüziv təhsilin əqli pozuntuları olan 

uşaqlar da daxil olmaqla hər kəs üçün uyğun təhsil mühitini təmin etməklə yanaşı, 

maneələri dəf etməyə və stereotipləri aradan qaldırmağa kömək edən  araşdırmalara 

əsaslanır. Bu yanaşma əlillikdən qorxan bir cəmiyyət əvəzinə onu olduğunu kimi qəbul 

etməyə hazır olan bir cəmiyyət yaratmağa kömək edir. Əlilliyi olan  və ya olmayan uşaqlar 

birlikdə böyüdükdə və eyni məktəbdə təhsil aldıqda bir-birlərini daha yaxşı başa düşəcək 

və bir-birlərinə daha çox hörmət edəcəklər. 

Xüsusi təhsil sistemindən inklüziv təhsil sistemə keçid diqqətlə planlaşdırılmalı və 

uşağın ali maraq və ehtiyacları nəzərə alınaraq həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan 

valideynlər, icma rəhbərləri və müəllimlərin dəstəyi şərtdir. Ümumi təhsil sisteminin 

inklüziv olması üçün: 

►     Əlilliyi olan şəxslər üçün uyğun avadanlıq və tədris materialları ilə təmin 
     edilməsi; 
 
►    Əlilliyi olanlar uşaqlar da daxil olmaqla bütün uşaqların və şagirdlərin  

               ehtiyaclarını və müxtəlifliyin nəzərə alan və qəbul edilən tədris metodları və  
     proqramlarının istifadəsinin təşviq edilməsi; 
 
►   Bütün müəllimləri inklüziv bir sinifdə dərs vermələri ilə bağlı təlimi və inklüziv  
    sinifdə təhsil alan bütün sagirdlərin bir-birlərinə dəstək vermələrinin təşviq  
    edilməsi; 
 
►   Əlilliyi olan  sagirdlər də daxil olmaqla bütün sagirdlərin müxtəlif ehtiyaclarına  
    cavab verən mümkün qədər bütün ehtiyaclarını təmin edən dəstəyin 
    göstərilməsi; 
 
►   Görmə, eşitmə və eşitmə-görmə qabiliyyətləri məhdud uşaqların təhsil ala      

     bilməsi və ünsiyyət qurması məqsədi ilə Brayl əlifbası və işarət dilinin tədrisi  
    üçün şəraitin yaradılması tələb olunur.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Təhsil sisteminin xaricində  
Təhsilə əlçatanlıq yalnız təhsil sistemi ilə əlaqəli deyildir. Bir məktəb sağlamlıq imkanları məhdud 

bir uşağı qəbul etsə də, müyəssər nəqliyyatın olmamağı məktəbə getməyi çətinləşdirə hətta 

mümkünsüz edə bilər. Bəzən məktəbin özü müyəssər olmur. Fiziki infrastrukturun dəyişdirilməsi 

qorxunc bir vəzifə kimi görünə bilər, amma buna ehtiyac olmaya bilər. Binaların əsaslı təmir işləri 

zamanı müyəssər dizayn xüsusiyyətlərini əlavə etməklə yenidən təchiz edilə bilər. 



Gələcəkdə təhsil müəssisələri də daxil olmaqla bütün binalarda əlilliyi olan şəxslər üçün 

müyəssərlik tətbiq edilməlidir. Bura təkcə əlil arabası istifadəçilərinin binaya daxil olmasını təmin 

edilməsi tələbləri deyil,  işarələrin Brayl əlifbasında olması və görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslər 

üçün uyğun işıqlandırma kimi xüsusiyyətlər də daxildir. Müyəssərlik xüsusiyyətlərini inşaat 

zamanı daxil ediliyi təqdirdə, xərclər minimuma enəcəkdir. Araşdırmalara bu cür tənzimləmələrin 

tikinti xərclərini sadəcə yüzdə 1 faizindən də az  artırdığını göstərmişdir. 

İnklüziv təhsilin xərci  

İnklüziv təhsil anlayışı çox vaxt bahalı, qeyri-mümkün və daimi olmayan proqramı 

kimi və ya sadəcə əlilliyə xas olan  bir məsələ olaraq səhv başa düşülür. Lakin müsbət 

tədbirlərin hamısı heç də baha başa gəlmir. Bəzi ölkələr artıq sərfəli resurslarla inklüziv 

təhsilin təşviqi ilə bağlı effektiv proqramlar hazırlamışlar. Dövlətlər mövcud resurslardan 

istifadə etməli, aydın şəkildə müəyyənləşdirilmiş hədəflərə çatmağa yönəlməli və qısa, 

orta və uzun müddətə təhsil maliyyələşdirilməsinin davamlılığını təmin etməlidirlər.  

İnklüziv təhsil sisteminə ayrılan vəsaitin azalması təkcə fərdlər üçün deyil, ümumiyyətlə 

inklüziv siyasət üçün də ciddi şəkildə mənfi təsir göstərəcəkdir.  

İnklüziv təhsil sistemi ümumiyyətlə xüsusi təhsil sistemdən daha sərfəlidir. 

Əsilində, vahid və inteqrasiya olunmuş bir təhsil sisteminin iki ayrı sistemdən daha ucuz 

olacağına dair fikirlər var. Vahid sistem idarəetmə və inzibati xərclərini azaldır və nəqliyyat 

xərcləri də daha azdır, çünki xüsusi təhsil müəssisələrinin göstərdiyi xidmət daha geniş 

coğrafi ərazilərdə yaşayan insanları əhatə edir. Təcrübə göstərir ki, əqli pozuntuları olan 

uşaqlar da daxil olmaqla, xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqların yüzdə 80-90 faizi lazımi 

dəstək aldıqları təqdirdə normal məktəb və siniflərə asanlıqla inteqrasiya edilə bilər.  

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Təhsilin daha inklüziv olmasına necə kömək edə bilərəm? 

 
  İnklüziv təhsil metodologiyalarını müəllim hazırlığı proqramlarının ayrılmaz hissəsi kimi 

      təşviq edə bilərsiniz. 

 

 Əlilliyi olan şəxsləri müəllim kimi karyerlarını qurmağa təşviq edə bilərsiniz.  

 

 İnklüziv təhsil metodikası üzrə artıq təlim keçmiş müəllimlər bu bilikləri piramida kimi  digər 

     müəllimlərə ötürmələrini təmin edə bilərsiniz.  

 

  Yuxarı sinif şagirdləri aşağı sinif şagirdlərinə kömək etməklə həmyaşıdlarına dəstək 

      proqramlarını təşviq edə bilərsiniz.  

  

 Məktəblər və valideynlər arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirə bilərsiniz. 

 

 Mövcud icma əsaslı reabilitasiya şəbəkələrinin inklüziv təhsil təşəbbüslərini də  daxil edərək 

    genişləndirilməsində səy göstərə bilərsiniz. 

 

 Şagirdlərin qiymətləndirilməsi prosesində ağlabatan uyğunlaşdırmanın tətbiqini təmin edə 



     bilirsiniz.  

 

 Mövcud xüsusi  məktəbləri resurs mərkəzlərinə çevirə bilərsiniz. 

 

 Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə qeydiyyatını və məktəbi bitirmələrini izləmək  

     üçün bir hesabat mexanizmi qura bilərsiniz.  

 

 

 

Əmək və məşğulluq 

Məşğulluq (maddə 27) sosial iştirak, iqtisadi müstəqillik, ailə qurmaq və milli 

iqtisadiyyata töhfə vermək kimi bir çox fürsətlər yaradır. Ancaq hər bir cəmiyyətdə əlilliyi 

olan şəxslər əmək bazarına tam inteqrasiya olunmamışdır. Əksəriyyəti ya işsizdir, ya da 

fəal iş axtarmağa imkan verilməmişdir. İşləyənlər arasında bir çoxu normal qayda da 

işləmir, minimum əmək haqqından az maaş alır və öz bilik və bacarıqlarından daha aşağı 

bir vəzifəni yerinə yetirilər. Bu cür iqtisadi iştirakın olmaması əlilliyi olan şəxslərin həyatına 

ciddi təsir göstərir, bu çatışmazlıq onlara qənaətbəxş həyat səviyyəsi çatmağa (Maddə 

28) və ya cəmiyyət də müstəqil yaşamalarına (Maddə 19) imkan vermir.   

Dünyanın bütün bölgələrində əlilliyi olan şəxslər və digərləri üçün iş şəraiti və 

məşğulluq səviyyələri arasında böyük bir fərq var. Əlilliyi olan şəxslərin çox vaxt  

dolanışıqları layiqli bir işdən deyil, dilənçilik, xeyriyyəçilik və sosial yardımdan asılıdırlar. 

İşəgötürənlər çox vaxt əlilliyi olan şəxsləri sadəcə işə götürmək istəmədikləri, ya işlərini 

yerinə yetirə bilməyəcəklərinə ya da onları işə götürməyin çox baha olacağını düşünərək 

iş üçün müraciətlərini rədd edirlər. Bu münasibət qorxu və stereotipdən qaynaqlanır və 

şəxsin qabiliyyətlərindən daha çox onun əlilliyinə diqqət yetirilir. Bununla birlikdə, mövcud 

empirik dəlillər əlilliyi olan şəxslərin digər həmkarlarından fərqli olaraq tapşırıqları daha 

səmərəli şəkildə yerinə yetirdiklərini, sadiq və çalışqan oluduqlarını göstərir. Bundan 

əlavə, əlilliyi olan işçilərin vəziyyətini nəzərə alaraq tətbiq ediləcək ağlabatan 

uyğunlaşmaların dəyəri çox vaxt minimaldır, əksər hallarda heç bir xüsusi 

uyğunlaşdırılma tələb olunmur. Araşdırmalar əlilliyi olan şəxslərin işə götürülməsinin 

şirkət üçün daha çox motivasiyalı işçi qüvvəsi, müştəri məmnunluğunu artırılması və digər 

üstünlüklərin ola biləcəyini göstərir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əlilliyi olan işçilərin 

əksəriyyəti əməyin mühafizəsinin məhdud və işin qeyri-sabit olduğu qeyri-rəsmi sektorda 

çalışırlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bütün kənd təsərrüfatı sahəsindəki işçi 

qüvvəsinin yarısı ilə dörddə üçünün qeyri-rəsmi məşğulluq sektorda çalışdıqları təxmin 

edilir. Afrika qitəsinin şimalında qeyri-rəsmi sektorda çalışanların sayı yüzdə 48 faiz 

olduğu halda,  Səhra-altı ərzilərində isə bu yüzdə 78 faizə qədərdir. Kənd təsərrüfatından 

başqa özünəməşğulluqla məşğul olan şəxslərin yüzdə 60-70 faizi qeyri-rəsmi sektorda 

çalışırlar. Əlilliyi olan qadınların iş tapmaq ehtimalı əlilliyi olan kişilərə nisbətən daha azdır 

və işlədikləri təqdirdə belə daha az əmək haqqı qazanırlar. 

Bir çox ölkədə əlilliyi olan işçilərin hüquqlarını təşviq edən və qoruyan 

qanunvericilik yoxdur. Bu da, əlilliyi olan şəxslərə qarşı iş yerində ayrı-seçkilik yaradır və 

və onların əmək bazarına çıxışına mane olur. İqtisadi həyatda iştirakın olmaması əlilliyi 

olan işçilərin gənc yaşlarında kifayət qədər təhsil və təlim imkanlarının verilməməsi ilə 

əlaqədardır.  



Konvensiyanın əmək və məşğulluq müddəalarının həyata keçirilməsi, əlilliyi olan 

təqribən 470 milyon kişi və qadına birbaşa təsir edəcəkdir. Konvensiya dövlətlərin əlilliyi 

olan şəxslərin sərbəst seçdiyi və ya razılıq verdiyi işlə özünü təmin etmək hüququnu təmin 

etmək və məşğulluğun bütün növləri ilə  bağlı məsələlərdə əlillik əlamətinə görə ayrı-

seçkiliyin qadağan edilməsi kimi öhdəliklər qoyur(maddə 27 (1)). Konvensiya əlilliyi olan 

şəxslərin əmək bazarına çıxışını təşviq edərkən, xüsusilə  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

geniş yayılan özünüməşğulluğun vacibliyini də qəbul edir (maddə 27 (1) (f)). 

 Bundan başqa, Konvensiya ağlabatan uyğunlaşdırımanı təmin edilməsi (maddə 

27 (1) (i)) və işəgötürənlərin əlilliyi olan şəxsləri işə götürməyə təşviq etmək üçün müvafiq 

müsbət fəaliyyət proqramları daxil olmaqla siyasət və proqramların qəbul edilməsini 

təşviq edir(maddə 27 (1) (h)). 

İşəgötürənlərdən bəhs olunarkən, əsasən özəl sektoru düşünülürsə də, bir çox 

ölkədə və xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət ən çox üstünlük verilən  və ən 

böyük işəgötürəndir. Konvensiya əlilliyi olan iş axtaranların bütün sahələrdə işə qəbulu 

məqsədi ilə dövlətlərin üzərinə ağlabatan uyğunlaşdırmanın tətbiqi öhdəliyini 

qoyduğundan, hökumət özəl sektor işəgötürənləri üçün nümunə ola bilər. 

 

 

Təhsil və nəqliyyatin müyəssərliyi məşğulluğa necə təsir edir? 

 

Əlilliyi olan şəxslər nəqliyyat, fiziki mühit və təhsil sistemləri ilə əlaqəli siyasət və planlaşdırmaya 

daxil edilmədikdə, çox vaxt əmək bazarından da kənarda qalırlar. Əlilliyi olan şəxslərin iş mövcud 

olsa belə,  lazımi təhsil almamaları,  müvafiq formatlardakı iş elanlarına  müyəssərliyin olmaması 

və işə gedib-gəlmək üçün müyəssər nəqliyyatın mövcud olmaması kimi müxtəlif maneələrlə 

qarşılaşa bilərlər. Bütün bunlar təhsili əlilliyi olan şəxslərin iş axtarmasına əngəl yarada bilər. 

 

 

 

 
 
Məşğulluq imkanlarının yaradılması  
 

Əlillik bəzən bir şəxsin  müyyən bir işin adi qaydada icra etmə qabiliyyətinə təsir göstərə bilər. Hər 

bir halda ağlabatan uyğunlaşdırmanın tətbiqi öhdəliyi və ya əlilliyi olan şəxslərin ağlabatan 

uyğunlaşdırma ilə təmini hüququ Konvensiyanın əmək və məşğulluq maddəsinə daxil edilmişdir. 

Məşğulluq kontekstində ağlabatan uyğunlaşmanın tətbiqi barədə müddəalar dünyanın müxtəlif 

ölkələrində qəbul edilsə də, lakin bir çox ölkələr üçün bu yeni müddəa olacaqdır. Həm 

işəgötürənlər, həm də işçilər hansı ağlabatan uyğunlaşdırmanın tələb olunduğunu 

müəyyənləşdirmək üçün təlimat və dəstəyə ehtiyac duya bilərlər. 



İş kvotaları kimi müsbət fəaliyyət tədbirləri bərabər imkanları təşviq etməyə və müəyyən qrupların 

qaşılaşdıqları struktur maneələrin aradan qaldırmağa yönəldilib. Ağlabatan uyğunlaşdırmadan 

fərqli olaraq, bu cür tədbirlər şəxsin ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Müsbət 

fəaliyyət tədbirləri müvəqqəti xarakter daşıyır və daha ədalətli bir sistem qurulana və  təzminat 

vasitəsi ilə struktur çatışmazlıqlar aradan qaldırılanadək davam edir. 

 

Bir çox ölkədə əlilliyi olan şəxslərin, ən azından dövlət sektorunda,  məşğulluğu 

üçün bu və ya digər şəkildə kvota sistemi tətbiq edilmişdir. Bu kvotalar yüzdə 2 ilə 7 faiz 

arasında olsa da, lakin bu kvotaya uyğunluq  dərəcəsi ümumiyyətlə yüzdə 50-70 faiz 

arasındadır. Kvotalar, adətən orta və iri müəssisələrə şamil edilir və bu kvotları yerinə 

yetirməyənlər üçün cərimə tətbiq edilir. Bu cür cərimələr kvotaların tətbiq nisbətlərini 

yaxşılaşdırmasa da, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu proqramları üçün əlavə vəsaitlə 

təmin edirlər. İştirakçı dövlətlər sosial yardım asılılığından əmək bazarında iştiraka keçidi 

asanlaşdıran körpü proqramlarından da faydalana bilər. 

Konvensiyanın əmək və məşğulluq müddəaları, iş axtaranlar, karyeralarında 

irəliləyənlər və əmək fəaliyyəti zamanı əliliyi olan şəxslər və işinə davam etmək istəyənlər 

də daxil olmaqla əməyin bütün mərhələlərində olan əlilliyi olan şəxsləri əhatə edir. Əlilliyi 

olan şəxslərin əmək və həmkarlar ittifaqı ilə bağlı hüquqlarını (maddə 27 (1) (c)) həyata 

keçirmələrini də təmin edir. Bundan əlavə, dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin qul kimi və ya 

asılı vəziyyətdə saxlanılmamasını və digərləri ilə bərabər şəkildə icbari və məcburi 

əməkdən müdafiə olunmasını (maddə 27 (2)) təmin edirlər.  

 

Böyük şirkətlərin məşğulluğa dəstəyi  

 

Biznes və Əlillik 2003 Avropa Əlilliyi olan şəxslər ilində bir qrup şirkətlərdən ibarət  yaradılan və 

Avropada fəaliyyət göstərən bir şəbəkədir. Bu şəbəkə əlilliyi olan şəxslərin iştirakçılığını 

asanlaşdırmağa yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləyir və işgüzar dairələr, siyasətçilər və əlilliyi olan 

şəxslər arasında fikir və təcrübə mübadiləsini təşviq edir. 

Biznes və Əlillik şəbəkəsi əlilliyi olan şəxsləri işçi, istehlakçı və siyasətçi kimi Avropa cəmiyyətinin 

bütün sahələrinə daxil edilməsini hədəfləyir. 

Biznes və Əlillik şəbəkəsinin üzv olan şirkətlər öz sahələri üzrə liderdirlər və onlar fiziki mühitə 

əlçatanlıq, məhsul və xidmətlərin elektron əlçatanlığı və məşğulluqla əlaqəli məsələlərə diqqət 

yetirirlər. Adecco, Hewlett-Packard, IBM, Manpower, Microsoft və Schindler Biznes və Əlillik 

şəbəkəsinin qurucu üzvləri arasındadır. 

 

Dövlətlər praktikada əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərəbər şəkildə işə müraciət edə 

bilmələrini, ayrıseçkiliyə qarşı müdafiəsini və iş yerindəki digər şəxslərlə eyni hüquqlara 

və karyera yüksəlişi üçün bərabər imkanlara sahib olmalarını təmin etməlidirlər.  

Hökumətlər, həmkarlar ittifaqları, işəgötürənlər və əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən  

təşkilatlar əlilliyi olan şəxslərin sosial və iqtisadi inteqrasiyasını təmin etmək üçün birlikdə 



çalışa bilərlər. Bununla bağlı tövsiyə olunacaq tədbirlər ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə 

görə dəyişəcəkdir. 

Bundan əlavə, konvensiya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə özünəməşğulluq  və ya 

mikrobiznesin əlilliyi olan şəxslər üçün ilk və bəlkə də tək seçimi ola biləcəyini qəbul edir. 

Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin bu cür imkanları təşviq etmək öhdəlikləri var. 

Hökumətlər əlilliyi olan şəxslərin rəsmi məşğulluğunu təşviq etməklə yanaşı, bu 

insanları mikrokredit və mikromaliyyə inkişaf proqramlarına da daxil etməlidirlər. Bu 

proqramlar dünyanın bir çox yerində müvəffəq olmuşdur, lakin çox vaxt əlilliyi olan 

şəxsləri potensial benefisiarları kimi bu proqramlara daxil etmək unudulur və ya qəsdən 

xaric edilirlər. 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

Əlilliyi olan şəxslər üçün məşğulluq perspektivlərini necə inkişaf etdirə 

bilərəm? 

 
  Sosial müdafiə sisteminin səhvən əməyə mane olan xüsusiyyətlərinin olub olmadığını 

      müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə, bu sistemi iş axtarmaqda əlilliyi olan şəxsləri 

      həvəsdən sala bilər. 

 

 Peşə reabilitasiyası və digər inklüziv siyasətləri təşviq edə bilərsiniz. 

 

 Əlilliyi olan şəxsləri əhatə edən inklüziv əmək siyasəti formalaşdırmaq və həm özəl, həm də 

     dövlət sektorlarında bu siyasətin qəbul edilməsini təşviq etmək üçün hökümət, işəgötürənlər  

     və işçilər arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirə bilərsiniz. Böyük Britaniyadakı Əlilliklə bağlı  

     İşəgötürənlər Forumu bu cür təşəbbüslərin yaxşı nümunəsidir. 

 

 Əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatların inklüziv və bərabər əmək mühitin yaradılmasında 

    göstərdikləri təşəbbüslərə dəstək verə bilərsiniz.   

 

 

 

Hüquqi qabiliyyət və dəstəkləyici qərar qəbuletmə 

Təsəvvür edin ki, qərar vermək, müqavilə bağlamaq, səs vermək, məhkəmədə 

hüquqlarınızı müdafiə etmək və ya uyğun tibbi müalicə seçmə qabiliyyətiniz sadəcə əlillik 

səbəbinizə görə əlinizdən alınır. Bu, əksər əlilliyi olan şəxslər üçün acı bir həqiqətdir və 

nəticəsi ağır ola bilər. Şəxslərin hüquqi qabliyyətləri olmadığı təqdirdə,  onların sadəcə 

qanun qarşısında bərabər şəkildə tanınma hüquqlarından məhrum olunmurlar , eyni 

zamanda digər insan hüquqlarını müdafiə etmək və ondan istifadə etmək 

qabiliyyətlərindən də məhrum edilirlər. Bəzən əlilliyi olan şəxlərin adından çıxış etmək  

üçün təyin olunmuş qəyyum və ya himayəçi şəxsin mənafeyi naminə fəaliyyət göstərmir 

və hətta bəzən ona verilən səlahiyyətdən sui-istifadə edərək başqalarının hüquqlarını 

pozur.  



Konvensiyanın 12-ci maddəsi əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər şəkildə  

hüquq qabiliyyətinə malik olduğunu tanıyır. Başqa sözlə, bir şəxs sadəcə əlillik 

səbəbindən hüquqi qabiliyyətini itirə bilməz. (Bununla birlikdə, hər kəs üçün tətbiq olunan 

hallarda, məsələn bir cinayətə görə məhkum olunduğu təqdirdə hüquqi qabiliyyəti itirə 

bilər). 

Konvensiya bəzi əlilliyi olan şəxslərin bu hüquqlarını həyata keçirməsi üçün 

dəstəyə ehtiyacı olduğunu qəbul edir, bu səbəbdən dövlətlər bu cür şəxsləri dəstəkləmək 

və bu dəstəyin sui-istifadəsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidirlər. Bu dəstək 

etibarlı bir şəxs və ya bir qrup insanlar tərəfindən verilə bilər və bu dəstəyə bəzən və ya 

hər zaman ehtiyac ola bilər. 

Dəstəkləyici qəbuletmə zamanı prezumpsiya həmişə bu qərardan təsirlənəcək 

əlilliyi olan şəxsin lehinədir. Qərar verən əlilliyi olan şəxsdir, dəstəkləyən şəxs (və ya 

şəxslər) isə lazım olduqda şəxsin imza, seçim və digər ortaya çxan məsələləri şərh edir.

  

 

Praktikada qərar qəbuletmənin dəstəklənməsi 

 

Kanadanın Britaniya Kolumbiyası Əyalətində dəstəkləyici qərar qəbuletmədə dəstəyin 

qanun, siyasət və təcrübəyə daxil edilməsində  qabaqcıl yurisdiksiyalardan biridir. Bu 

əyalətdə əlilliyi olan bir şəxs bir dəstək şəbəkəsi ilə "təmsilçilik müqaviləsi" bağlaya bilər. 

Bu müqavilə, həkimlər, maliyyə qurumları və xidmət təminatçıları da daxil olmaqla digər 

şəxs və qurumlara qərarların qəbul edilməsində əlilliyi olan şəxsə kömək etmək və bəzi 

məsələlərdə onu təmsil etmək səlahiyyətinə sahib olduqlarını göstərir.  

Əyalətdəki qanunvericilik baxımından əsas yeniliklərdən biri, daha ağır dərəcədə əlilliyi 

olan şəxslərin sadəcə təyin olunmuş tərəfdarlarına "etibar" nümayiş etdirərək bir dəstək 

şəbəkəsi ilə təmsilçilik müqavilələri bağlaya bilmələridir. Bir şəxsin bu sazişi imzalamaq 

üçün müvafiq məlumatları anlamaq, nəticələrini qiymətləndirmək, müstəqil hərəkət etmək 

və qərarını müstəqil şəkildə çatdırmaq qabiliyyətinə sahib olması kimi adi meyarlar üzrə 

hüquqi qabliyyətləri sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 

Əksər şəxslər və dəstək şəbəkəsi arasında  qəyyumluq və ya vəkilliyə dair qərar 

qəbuletmənin digər formalarına alternativ olaraq təmsilçilik müqavilələri bağlanmışdır. 

İcma əsaslı Təmsilçilik Sazişinin Resurs Mərkəzi məlumat, nəşrlər yaymaqla, seminarlar 

və məsləhətlər verməklə dəstək şəbəkələrinin idarə edilməsi və inkişafına dəstək verir. 

Bundan əlavə, mərkəz  şəbəkənin şəxslə ilə müqavilə bağlamadan əvvəl digər tərəflərin 

nəzərdən keçirməsi üçün bir razılaşma göndərə biləcəyi bir qeydiyyata nəzarət edir. 

Əlavə məlumat üçün baxın: www.rarc.ca.  

 

Əlilliyi olan bir şəxs tam dəstəyə ehtiyac duyduğunda dəstəkləyən şəxs (lər) həmin şəxsin 

istəklərinə uyğun olaraq hüquqi qabiliyyətlərini mümkün qədər çox istifadə etmələrini 

təmin etməlidir. 

http://www.rarc.ca/


Beləliklə, dəstəkləyici qərar qəbuletmə, qərarların şəxsin mənafeyinə və ya onun 

istəklərinə uyğun olub olmadığını göstərmək məcburiyyətində qalmadığı, əvvəlcədən 

etibarnamə və  məhkəmə tərəfindən səlahiyyət verilən qəyyumun və ya himayəçinin əsas 

rol oynadığı "şəxsin əvəzinə qərar qəbuletmə"dən fərqləndirir. Konvensiyanın 12-ci 

maddənin 4-cü bəndi, bu dəstək mexanizmlərindən sui-istifadə edilməməsi üçün müvafiq 

təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini nəzərdə tutur. 

Dəstəkləyici qərar qəbuletmə müxtəlif formalarda ola bilər. Əlilliyi olan şəxsə 

dəstək göstərən insanlar həmin fərdin niyyətlərini başqalarına çatdıra  və ya mövcud 

seçimləri anlamasına kömək edə bilər. Onlar ağır dərəcədə əlilliyi olan şəxslərin də 

keçmişi, maraqları, məqsədləri olan bir insan olduğunu və öz hüquq qabiliyyətini yerinə 

yetirmə bacarığına malik olduğunu digərlərinin anlamasına köməklik edə bilərlər. 

Bəzi yaxşı dəstək şəbəkələri modelləri olmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə aydın 

şəkildə müəyyən edilmiş bir siyasət çərçivəsi mövcud deyildir; qəyyumluqla əlaqəli 

qanunlar və tətbiqlər üstünlük təşkil etmək də davam edir. Bəzən dəstək 

şəbəkələrini,xüsusən şəxsin etibar edə biləcəyi bir insanı və ya insanları təyin etmək çətin 

olur. Bundan əlavə, müəssisələrdə yaşayan şəxslərə, hətta mövcud olduğu təqdirdə, çox 

vaxt dəstək göstərilməkdən imtina edirlər. Hərtərəfli dəstək şəbəkələrinin yaradılması səy 

və maliyyə öhdəliyi tələb etsə də, lakin mövcud qəyyumluq sistemləri eyni dərəcədə baha 

başa gələ bilər. Beləliklə, dəstəkləyici qərar qəbuletmə əlavə xərc yox, mövcud 

mənbələrin yenidən bölüşdürülməsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi qabiliyyətlərindən istifadə edə bilməsini 

necə təmin edə bilərəm? 

 
  Seçki dairəsində dəstəkləyici qərar qəbuletmə mexanizminin olub olmadığını müəyyən  

      etmək üçün vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə məsləhətləşə bilərsiniz. 

 

  Qəyyumluq haqqında  qanunları araşdıra  və mövcud  qanun və siyasətlərin dəstəkləyici  

      qərar qəbuletməni təşviq edib etməməsini və əlilliyi olan şəxslərin hüquqi qabiliyyətinə  

      hörmət edilib edilmədiyini qiymətləndirə bilərsiniz. 

 

  Parlamentdə  dəstəkləyici qərarvermə məsələsini qaldıra və bu cür mexanizmlərin təşviqinə  



     dair proqramların hazırlanmasını təşviq edə bilərsiniz. 

 

  Hansı dəstək şəbəkələrinin olduğunu müəyyənləşdirmək üçün psixiatriya müəssisələrini  

      ziyarət edə bilərsiniz. 

 

 Əlilliyi olan şəxslərin hüquq qabiliyyəti və dəstəyi ilə bağlı təcrübələrini öyrənmək üçün seçki 

     dairələrində kütləvi görüşlər təşkil edə bilərsiniz. . 

 

 Dəstəkləyici qərar qəbuletmə ilə bağlı yaxşı təcrübələri araşdıra və onları digər ölkələrdəki  

     millət vəkilləri ilə paylaşa bilərsiniz.  

 

 Konvensiyanın icrası üzrə parlament komitələrinin əlilliyi olan şəxslərin hüquq qabiliyyəti və 

     dəstəkləyici qərar qəbuletmə ilə bağlı məsələləri gündəmlərinə daxil etmələrini təmin edə 

     bilərsiniz.  

 

 Konvensiyaya uyğun olaraq dəstəkləyici qərar qəbuletmənin milli səviyyədə inkişaf 

     etdirilməsini təklif edə bilərsiniz. 
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Y E D D İ N C İ   F Ə S İ L 

 

Konvensiyanın tətbiqi və monitorinqi üçün milli 

qurumların yaradılması 

 

Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün yalnız müvafiq qanunlar və siyasətlər deyil, 

eyni zamanda bu qanunları və siyasətlərin həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün maliyyə 

mənbələri və qurumlar lazımdır. Əslində, Konvensiyanın 33-cü maddəsində iştirakçı 

dövlətlərin əlilliyi olan qadınların, kişilərin və uşaqların hüquqlarının milli səviyyədə həyata 

keçirilməsi və monitorinqini gücləndirmək üçün  xüsusi mexanizmlər yaratmaları tələb 

olunur. 

Bu məqsədlə, konvensiya dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəlikləri qoyur: 

►  Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün hökumət strukturunda bir  

    və ya bir neçə instansiya təyin edilməsi; 

 

► Hökumət strukturunda müxtəlif sektorlarda və səviyyələrdə müvafiq 

   fəaliyyətə yardım göstərmək üçün koordinasiya mexanizminin təsis  

   və ya təyin edilməsi imkanın öyrənilməsi; 

 

► Konvensiyanın həyata keçirilməsi və təşviqinin monitorinqi ilə bağlı  

     milli insan hüquqları qurumu kimi bir və ya bir neçə müstəqil 

   qurumların təsis edilməsi.   

 

 

Konvensiya vətəndaş cəmiyyəti, xüsusən əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən 

təşkilatların Konvensiyanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə siyasət, proqram və 

qanunvericilik aktlarının hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirak etdikləri kimi, 

monitorinq prosesinin bütün aspektlərində tam iştirakını təmin edir.  

Eyni zamanda, milli məhkəmələr və digər orqanlar Konvensiyada sadalanan 

hüquqların qanun çərçivəsində qorunmasını təmin etməkdə əsas rol oynayacaqlar. 

 

 

 

 

 

Mərkəzi instansiya (lar) 



Konvensiya iştirakçı dövlətlərə tətbiqetmə ilə bağlı məsələləri həll etmək üçün 

hökumət strukturunda bir və ya bir neçə  instansiya təyin edilməsi və koordinasiya 

mexanizminin yaradılması tələbi qoysa da, həmin instansiyaların struktur və funksiyaları 

ilə bağlı hər hansı bir qayda qoymur. Bununla yanaşı, Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı 

Ümumdünya Fəaliyyət Proqramı və Əlilliyi olan şəxslər üçün Bərabər İmkanlara dair 

Standart Qaydalar da daxil olmaqla, bəzi digər beynəlxalq sənədlər də oxşar qurumların 

yaradılmasını tələbi olduğu üçün bir çox ölkələr əlilliklə bağlı  mərkəzi instansiyalar və ya 

koordinasiya mexanizmlərini təsis və ya təyin etmişdir. 

Bu instansiya hər hansı bir nazirlik və ya 

nazirliklərdəki şöbə və ya şəxs, əlillik üzrə komitə kimi 

qurum, insan hüquqlarından məsul bir nazirlikdən 

ibarət ola və ya hər üçünün birləşməsindən yaradıla 

bilər. Bu qurumlar və ya mexanizmlər mövcud olduğu 

halda belə, Konvensiyanın tətbiqinə nəzarət etmək 

və yerli, regional və milli / federal səviyyədə müxtəlif 

sektorlar arasında səyləri əlaqələndirmək üçün 

yenidən nəzərdən keçirilməlidir.  

Strukturundan asılı olmayaraq mərkəzi 

instansiya ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməməli, 

əksinə Konvensiyanın həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsində aparıcı rol oynamalıdır. 

Mərkəzi instansiya müvafiq insan və maliyyə mənbələri ilə təchiz olunmalı; qanunvericilik, 

inzibati və ya digər hüquqi tədbirlər ilə təsis edilməli; daimi fəaliyyət göstərməli; və 

mümkün qədər yüksək hökumət səviyyəsində yaradılmalıdır. 

 

Koordinasiya mexanizmləri 

Konvensiya dövlətləri hökumət strukturunda müxtəlif sektorlarda və səviyyələrdə müvafiq 

fəaliyyətə yardım göstərmək üçün koordinasiya mexanizminin təsis etməyə təşviq edir. 

Dövlətlər yeni koordinasiya mexanizmi qurmağı və ya mövcud koordinasiya mexanizmini 

yenidən nəzərdən keçirə bilər. Bu mexanizm: 

►   Hökumət daxilində qurumlar arasında koordinasiyaya imkan verən  müvafiq  
    institusional tənzimləmələrə malik daimi bir quruluşdan ibarət olmalı; 
 
►  Yerli, regional və milli / federal səviyyədə  koordinasiyanı təmin etməli; və 
 
 
►   Vətəndaş cəmiyyəti ilə daimi müzakirə forumu yaratmaqla, əlilliyi olan şəxslər  
    və onları təmsil edən təşkilatlar və QHT-lərin iştirakını təmin etməlidir. 
 
 
 
 

 
Mərkəzi instansiyaların vəzifələri 
 

 

"Konvensiyanın müvəffəqiyyətinin 

açarı, şübhəsiz ki, tətbiqetmənin 

effektivliyindən asılı olacaqdır ... 

Konvensiyanın özü, onu tətbiq 

etmək üçün hökumətlər tərəfindən 

qəbul edilməli olan tədbirlər 

baxımından çox aydın və 

konkretdir." 

Səfir Dan MacKay, Xüsusi/Müvəqqəti  

Redaksiya Komitəsinin sədri (Yeni Zelandiya) 

 

 

 



►    Siyasət, qanunvericilik, proqram və layihələrin hazırlanmasında  əlilliyi olan 
     şəxslərə təsirləri ilə bağlı  dövlət / hökümət başçısı, siyasətçilər  və proqram  
     planlaşdırıcıları ilə məsləhətləşmələr aparmaq ; 
 
►   İnsan hüquqları və əlilliyə dair müxtəlif nazirlik və idarələrin fəaliyyətini  
    əlaqələndirmək; 
 
►    Federal, milli və regional səviyyələrdə, eləcə də əyalət və yerli idarələrdə  
    insan hüquqları və əlilliklə əlaqəli fəaliyyətləri əlaqələndirmək; 
 
►  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına hörmət olunmasını təmin etmək üçün  
    strategiya və siyasətlərə yenidən baxmaq; 
 
►  Müvafiq qanunvericilik hazırlamaq, nəzərdən keçirmək və ya dəyişdirmək; 

►   Hökumət daxilində Konvensiya və Fakültativ Protokolla bağlı məlumatlılığı 
     artırmaq; 
 
►   Konvensiyanın və Fakültativ Protokolun dövlətin rəsmi dilinə (lərinə) tərcümə  
      olunmasını və müyəssər formatda nəşr olunmasını təmin etmək; 
 
►   Konvensiyanın ratifikasiyası üçün fəaliyyət planı hazırlamaq; 

           ►   Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planı hazırlamaq; 

           ►   İnsan hüquqları və əlilliklə bağlı fəaliyyət planının icrasına nəzarət etmək; 

           ►   Dövri hesabatların hazırlanması prosesini koordinasiya etmək; 

►   Əlilliklə əlaqəli məsələlər və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı  
      ictimaiyyət arasında məlumatlılığı artırmaq; 
 
►   Əlilliklə əlaqəli məsələlərdə hökumətin potensialını artırmaq; 

►    Effektiv siyasətlərin planlaşdırılması və tətbiqinin qiymətləndirilməsi məqsədi 
      ilə məlumat və statistika toplanmasını təmin etmək və bununla bağlı  
      fəaliyyətləri əlaqələndirmək; 
 
►   Əlilliyi olan şəxslərin özlərinə təsir edən siyasət və qanunların  
      hazırlanmasında iştirakını təmin etmək; 
 
►   Əlilliyi olan şəxsləri vətəndaş cəmiyyəti və digər təşkilatlarda  iştirak  
      etməyə və əlilliyi olan şəxslərin  təşkilatlarının yaradılmasını təşviq etmək. 
 

 

Müxtəlif hüquqi sistemlərdə mərkəzi instansiyalar və koordinasiya mexanizmləri hökumət 

ilə milli insan hüquqları təşkilatları arasında və  ya daha çox hökümət ilə fərdlər və onları 

təmsil edən təşkilatlar arasında vasitəçi kimi fəaliyyət göstərirlər. Əlilliyə dair mövcud 

koordinasiya mexanizmlərinə müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri (əmək və sosial 

məsələlər, maliyyə, səhiyyə, əmlak, təhsil, məşğulluq nazirlikləri)  bəzən yerli və regional 

hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və bəzən də əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən 

şəxslərin təşkilatlardan ibarət olur. 

Məsələn, Avstraliyanın Milli Əlilliyi olan şəxslər Şurası, əlilliklə bağlı məsələlərdə 

hökumətə tövsiyələr verir və dialoqun təşviqi və hüquq sahiblərindən ilk əldən məlumat 

əldə etmək üçün icma ilə məsləhətləşmələr təşkil edir. 



 

Milli insan hüquqları qurumları 

Konvensiya və milli insan hüquqları qurumları arasında əlaqə 

Konvensiya əsasən dövlətlərdən konvensiyanın təşviq edilməsi (məsələn, 

maarifləndirmə kampaniyaları və ictimai maarifləndirmə yolu ilə), qorunması (məsələn, 

fərdi şikayətləri araşdıraraq və məhkəmə proseslərində iştirak etməklə) və tətbiqinə 

nəzarət edilməsi (məsələn, qanunvericiliyi nəzərdən keçirmək və milli səviyyədə icranın 

monitorinqi) məqsədi ilə  bir və ya bir neçə müstəqil mexanizmlərdən ibarət olan bir 

çərçivə yaratmaları tələb olunur. Konvensiyada "insan hüquqları müdafiəsi üzrə milli 

qurumu"  ifadəsindən çox "çərçivə"  sözünə istinad bildirir. Bununla yanaşı, belə bir 

çərçivə qurarkən dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 1993-cü 

ildə qəbul etdiyi "insan hüquqlarının qorunması və təşviqi üçün milli qurumların statusu 

və fəaliyyəti ilə bağlı prinsipləri" nəzərə almalıdır. Bu prinsiplər "Paris prinsipləri" olaraq 

tanınır (növbəti səhifəyə baxın). Bununla birlikdə, milli bir insan hüquqları qurumu 

Konvensiyanın milli səviyyədə monitorinqinə dair müddəalarına uyğun olaraq müstəqil bir 

"çəriçivə" konsepsiyasına ən uyğun gələn forması hesab olunur.  

 

Milli insan hüquqları təsisatlarının növləri 

"Milli insan haqları təsisatı" termini xüsusi bir məna ifadə etmişdir. İnsan hüquqları 

ilə bağlı çox sayda müxtəlif  "qurumlar" olsa da, və  dini qurumlar, həmkarlar ittifaqları, 

kütləvi informasiya vasitələri, QHT-lər, dövlət idarələri, 

məhkəmələr və qanunverici orqanı əhatə etsə də, 

"milli insan hüquqları təsisatı" ifadəsi əsas funksiyaları 

insan hüquqlarını təşviq etmək və qorumaqdır. 

Heç bir qurum tam olaraq eyni olmasa da, 

hamısı bəzi ümumi xüsusiyyətlərə malikdir və bir 

çoxunun mübahisələri həll etmək üçün yarı məhkəmə 

səlahiyyətləri də vardır, halbuki bu milli qurumlar nə 

məhkəmə orqanı, nə də qanunverici orqanlardır. Bir 

qayda olaraq, bu qurumlar insan hüquqları ilə bağlı 

məsələlərdə milli və / və ya beynəlxalq səviyyədə 

daimi məsləhət səlahiyyətlərinə malikdir və rəy və 

tövsiyələr vermək yolu ilə, ya da fərdlər və ya qruplar 

tərəfindən göndərilən şikayətlərə baxaraq həll etməklə 

məşğuldurlar. Bəzi ölkələrdə Konstitusiya milli insan 

hüquqları təsisatının yaradılmasını təmin edir. Bu cür 

qurumlar bir çox hallarda qanunvericilik və ya fərmanla yaradılır. Bir çox milli qurum 

dövlətin icra hakimiyyətinə bağlı olsa da, həqiqətən də müstəqillik səviyyəsi bu quruma 

üzv olma və bu qurumların fəaliyyət qaydasına daxil olmaqla bir sıra amillərdən asılıdır. 

"Əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqlarının həyata 

keçirilməsi daimi davam edən 

bir məsələdir. Bu Konvensiya 

Avstraliyadakı bütün əlilliyi 

olan şəxslər üçün müyəssər, 

ədalət və bərabərliyin əldə 

oluna biləcəyi bir cəmiyyətin 

yaradılmasında yol xəritəsi 

və istinad nöqtəsi rolunu 

oynayacaqdır. " 

 
Graham Edwards, millət vəkili 

(Avstraliya) 

 



Mövcud milli qurumların əksəriyyəti iki ümumi kateqoriyalarından birinə aid edilə 

bilərlər: "insan hüquqları komissiyaları" və "ombudsmanlar". Daha az bilinən, lakin ən azı 

bu iki kateqoriya qədər əhəmiyyətli olan digər bir növü  əlilliyi olan şəxslərin, etnik və dil 

azlıqları, yerli xalqlar, uşaqlar, qaçqınlar və ya qadınlar kimi müəyyən bir qrupun 

hüquqlarını qoruyan "ixtisaslaşmış" milli qurumlardır. 

 

Paris prinsipləri 

        Konvensiyanın tələblərinə cavab verən bir mexanizm təyin edərkən və ya təsis 

edərkən, iştirakçı dövlətlər insan hüquqlarını qoruyan və təşviq edən milli qurumların 

statusu və fəaliyyəti ilə bağlı prinsipləri nəzərə almalıdırlar. Bu prinsiplər 1991-ci ildə 

Parisdə keçirilmiş milli insan hüquqları qurumlarının beynəlxalq seminarında hazırlandı 

və 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edildi.1 

Bu prinsiplər "Paris prinsipləri" adlanır. 

Milli insan hüquqları təsisatının potensial funksiyaları 

Paris Prinsipləri yuxarıdakı cədvəldə sadalanan müstəqil və etibarlı milli insan 

hüquqları təsisatlarının yaradılmasına yönəlmiş yeddi prinsipi müəyyənləşdirməklə 

yanaşı, bu qurumların üzərinə düşəcək bir sıra vəzifələri də sadalayır. Milli insan 

hüquqları qurumları geniş bir səlahiyətlərə sahib olmaları və bunlar konstitusiyada ya da  

qanunvericilikdə tanınmalıdır, lakin Paris prinsipləri bu qurumların aşağıdakıları da həyata 

keçirmələrini tələb edir: 

►   İştirakçı dövlətin insan hüquqları öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin monitorinqi  

    və (ən azı) illik hesabat verməsini; 

 

►   Hökumətə, qanunvericilik və inzibati müddəaları da daxil olmaqla,  insan  

    hüquqları məsələləri, insan hüquqlarının pozulması, ölkədəki ümumi insan   

    hüquqlarının vəziyyəti və bunun yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüslər 

    barədə hökumətin istəyi və ya öz istəyi ilə hesabat və tövsiyələr verilməsi; 

 

►     Milli qanunların və və onların tətbiqinin beynəlxalq insan hüquqları  

        standartlarına uyğunlaşdırılmasını təşviq edilməsi; 

 

  ►    İnsan hüquqları müqavilələrinin ratifikasiasının təşviq edilməsi; 

 

1 Baş Assambleyanın 20 dekabr 1993-cü il tarixli 48/134 saylı qətnaməsi. 

 

 

►   İştirakçı dövlətlərin insan haqları müqavilələrinin həyata keçirilməsinə dair  

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müqavilələr üzrə qurumlarına təqdim edilməli  

    hesabatların hazırlanmasında köməklik edilməsi; 



 

► Regional və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları qurumları ilə digər 

   dövlətlərin insan hüquqları qurumları ilə əməkdaşlığın qurulması; 
 

 
                  ►

 İnsan hüquqları ilə bağlı təhsil proqramlarının hazırlanmasına köməkliyin  

               edilməsi; və 

 

 ► İnsan hüquqları və ayrıseçkiliklə mübarizə səyləri barədə cəmiyyətdə  

               məlumatlılığın artırılması. 

 

     ►  Milli qanunvericiliyin və onun tətbiq edilməsinin monitorinqi  

    Milli qurumlar ümumiyyətlə Paris Prinsiplərində də tövsiyə olunduğu kimi, milli 

qanunvericiliyin insan haqları standartlarına uyğun olmasını təmin etməkdə 

məsuldurlar. Buna mövcud qanunları nəzərdən keçirmək və yeni qanunların 

hazırlanmasını izləmək və bununla bağlı şərh verməklə nail ola bilərlər. Bir sıra 

qurumlar təklif olunan qanun layihələrinin insan hüquqları standartlarına 

uyğunluğunu nəzərdən keçirilməsi və lazım gəldikdə şərh edilməsi ilə xüsusi ilə 

məşğul olurlar. Təklif olunan qanunun layihəsinin insan hüquqları üzərində 

təsirdən asılı olaraq, milli qurumlar fərdlərin və təşkilatların fikirlərini (olduğu 

təqdirdə) hökumətə təqdimat etmək üçün ictimaiyyəti məlumatlandırılma 

kampaniyası həyata keçirə bilər. 

    Milli qurumların digər vacib vəzifəsi hökumətin siyasət və təcrübələri, milli insan 

hüquqları strategiyaları və fəaliyyət planları, prosedur qaydaları da daxil olmaqla, 

əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı milli qanunların beynəlxalq standart və 

öhdəliklərə uyğunluğunu təmin etməkdir.  

 

        ► Dövlətlərdəki mövcud insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin   

          yaxşılaşdırılmasına yönəlik təşəbbüsləri 

      Dövlətlər insan hüquqları sənədləri çərçivəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 

üçün həyata keçiriləcək strategiya və ya tədbirləri əks etdirən milli insan hüquqları 

fəaliyyət planını hazırlamalıdır. Dövlətlər bu strategiyaları və ya fəaliyyət 

planlarını hazırlayarkən tez-tez milli insan hüquqları qurumu ilə məsləhətləşmələr 

aparırlar. Dövlətin insan hüquqları üzrə milli fəaliyyət planından asılı olmayaraq, 

milli insan hüquqları qurumu insan hüquqlarına hörmət edilməsinin təşviqi üçün 

öz planını hazırlaya bilər. 

Hər iki halda da bu cür strategiyalar hazırlanarkən müvafiq dövlət qurumları və 

vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparılması lazımdır. Konvensiya 

vətəndaş cəmiyyətinin, xüsusən əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən 

təşkilatların və əlilliyi olan şəxslərə və uşaqlara qayğı göstərən şəxslərin bu 

prosesə cəlb olunmasını nəzərdə tutur. 

Milli qurumlar xüsusi hallarda bəzi əsas hüquqlarla əlaqəli prosedur qaydaları 

müəyyənləşdirə bilərlər. Məsələn, prosedur qaydaları hər hansı bir hüququn 

tətbiqi və ya onun həyata keçirilməsi üçün lazım olan tədbirlərin hazırlanması; 



müəyyən bir dövlət qurum və ya qurumlarının fəaliyyəti; dövlət və ya özəl 

sektorda müəyyən fəaliyyət növü və ya növləri; və ya müəyyən bir sahə və ya  

peşənin icra prosedurları ilə əlaqəli ola bilər. Bu cür qaydalar tənzimləyici xarakter 

daşıdığından, qanunlar tərəfindən təsbit edilməli və ümumiyyətlə geniş 

məsləhətləşmələrdən sonra qəbul edilməlidir. 

 

 

 

Paris prinsipləri barədə ətraflı məlumat 

 

Paris prinsipləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən insan 

hüquqlarının qorunması və təşviqi üçün milli qurumların statusu və fəaliyyəti ilə əlaqədar 

qəbul edilmiş bir sıra əsas tövsiyələr toplusudur. Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları 

haqqında Konvensiyanın 33-cü maddəsinin 2-ci bəndi, iştirakçı dövlətlərdən 

konvensiyanın təşviqi, qorunması və icrasına nəzarət mexanizmləri təyin edərkən və ya 

yaradarkən bu prinsipləri nəzərə almasını tələb edir. Paris prinsiplərinə görə bu cür 

mexanizmlər aşağıda sadalanları əhatə etməlidir: 

 ► Hökumət stukturunda müstəqil olmaq, bu müstəqilliyin qanunvericilik və ya 
              konstitusiya müddəaları ilə təmin edilməsi; 
 

►  Fəaliyyəti və tərkibi ilə bağlı plüralist bir quruluşa sahib olma; 
 

► Mümkün qədər geniş bir səlahiyyətə sahib olma (Konvensiya kontekstində 
   mövcud və təklif olunan qanun və siyasətlərə dair tövsiyə və təkliflər vermək də 
   daxil olmaqla, müxtəlif vasitələrlə Konvensiyanın bütün aspektlərinin icrasını  
   təşviq etmək, qorumaq və icrasının monitorinqi ilə bağlı səlahiyətə sahip 
   olması); 
 
►  Şikayətlərin  alınması və səlahiyyətli orqanlara göndərmək üçün kifayət qədər 
    istintaq səlahiyyətlərinə və gücünə sahib olması; 
 
► Müntəzəm və effektiv şəkildə fəaliyyət göstərməsi; 
 

► Kifayət qədər vəsaitə sahib olma və müstəqilliyinə xələl gətirə biləcək maliyyə 

   nəzarəti tətbiq olmamalı; və 

 

► Geniş ictimaiyyət üçün müyəssər olmalı (Konvensiya çərçivəsində əlilliyi olan 

   qadınlar və  uşaqlar da daxil olmaqla əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən 

   təşkilatlar üçün müyəssər olmalı).  

 

  

 

►   İctimai sorğular, araşdırmalar və hesabatlar 



Müvafiq məslələrə dair ictimai sorğuların və ya araşdırmaların mənbələri çox olsa da, 

lakin insan hüquqlara hörmətin və ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılmasına kömək edə 

bilər. Bu cür araşdırmalar öz təşəbbüsü ilə milli bir insan hüquqları təsisatları və ya baş 

prokurorluq və ya insan hüquqları ilə məşğul olan bir qurum vasitəsi ilə hökümət 

tərəfindən  həyata keçirməli ya da sistematik problemlər yarada biləcək bir sıra 

şikayətlərin nəticəsidə həyata keçirilməlidir. Təsisatlara, həmçinin dövlət siyasətinin 

inkişafı və ya ədalətli məhkəmə icraatı ilə əlaqəli dəlil toplamaq missiyalarını həyata 

keçirmək səlahiyyəti verilə bilər. Sorğu və araşdırmalar aparmaq üçün bir səlahiyyət, bu 

vəzifəni  səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün lazım olan məlumatları və sübutları 

toplamaq səlahiyyətləri ilə müşayiət olunmalıdır. Araşdırma səlahiyyətləri olmayan milli 

insan hüquqları təsisatlarına məlumat toplamaq üçün bu və ya digər şəkildə səlahiyyət 

verilməlidir.  

  Konvensiyanın 35-ci maddəsi iştirakçı dövlətlərdən Konvensiya çərçivəsində 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı  görülən tədbirlər barədə Əlilliyi olan 

Şəxslərin Hüquqları üzrə Komitəsinə illik hesabat vermələri  tələb 

olunur.Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü bəndi (əlilliyi olan şəxslərlə 

məsləhətləşmə və onların iştirakı) və 35-ci maddənin 4-cü bəndində dövlətlərə 

əlilliyi olan uşaqlar da daxil olmaqla əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən 

təşkilatlarla  sıx məsləhətləşərək  və onların iştirakı ilə hazırlanması tələbi qoyulur. 

Milli təsisatlar hesabatların hazırlanmasında rol oynaya bilər və hesabatın 

hazırlanma prosesində vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumət arasında 

məsləhətləşmələri asanlaşdıra bilər. Milli təsisatlar, xüsusən də rəy və fikirlərinin 

hökumətin hazırladığı hesabatlarında kifayət qədər əks olunmadığını hesab 

etdikdə, hökumət hesabatlarına paralel hesabatlar hazırlaya və təqdim edə bilərlər. 

İnsan hüquqları haqqında konvensiyalar çərçivəsində yaradılan monitorinq 

orqanları hesabat prosesində birbaşa milli insan hüquqları təsisiatları ilə 

məsləhətləşirlər. 

►   Mübəhisələrin həlli 

Paris Prinsiplərdə əks olunan tövsiyələrə uyğun olaraq, ümumiyyətlə milli insan 

hüquqları təsisatların vəzifələrdən biri, iddia edilən insan haqları pozuntuları ilə 

bağlı mübahisələrin həllinə kömək etməkdir. Mübahisəli məsələlərin həllinə kömək 

etmə səlahiyyəti, məlumat və dəlil toplamaq səlahiyyətləri ilə müşayiət olunmalıdır.  

► Təhsil və ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

Paris prinsipləri insan hüquqları ilə bağlı təhsil proqramlarını təşviq edilməsini 

xüsusi ilə tövsiyə edir. Fərdi şəxslərin, özəl və dövlət qurumlarının insan hüquqları 

və bu hüquqlara hörmət edilməli və effektiv şəkildə izlənilməsi ilə bağlı  müvafiq 

öhdəlikləri bilməsi vacibdir. Xüsusi qrupların ehtiyacları nəzərə alınmaqla bu cür 

proqramların hazırlanması lazım ola bilər. Məsələn, əlilliyi hədəf alan proqramların 

materialları Brayl əlifbası, böyük şriftlərlə, sadə dildə, altyazılar  və ya əlçatan 

elektron formatlar kimi müyəssər formatlarda hazırlanması təmin olunmalıdır. 

 



Milli insan hüquqları təsisatları və şikayət mexanizmləri 

Paris prinsiplərinə əsasən milli təsisatlara şikayətləri qəbul etmə və araşdırma aparmaq 

üçün kifayət qədər səlahiyyətlər verilməlidir. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş monitorinq 

vəzifəsindən məsul olan  mövcud milli təsisatlar əlilliyi olan şəxslərin və onları təmsil edən 

təşkilatların bu prosesə müyəssərliyi təmin etmək üçün vasitəçilik və barışıq 

prosedurlarını tənzimləməlidirlər. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün milli təsisatların tətbiq 

edə biləcəyi bir neçə metod vardır: 

►    Vasitəçilik və barışıq 

Bir çox milli insan hüquqları təsisatı ən azından vasitəçilik və barışıq xidmətləri 

təqdim edərək hüquqların həyata keçirilməsinə kömək edir. Zərərçəkmiş şəxs 

şikayətlərini müzakirə etmək üçün birbaşa milli insan hüquqları qurumunda 

barışdırma və ya vasitəçi vəzifəsini yerinə yetirən məsul şəxslə əlaqə yarada 

bilər. Bu məsul şəxslərin şikayəti qeyd alma və tez-tez zərər çəkmiş şəxsə 

təqdim olunan variantlar barədə ümumi məsləhət vermə və həmin şəxsin 

istəyindən asılı olaraq mübahisədə iştirak edən digər tərəflə əlaqə yaratma 

səlahiyyətləri vardır. 

Bir çox milli qurum anonim və ya imzasız şikayətləri qəbul etməməsinə baxmayaraq, bu 

cür səlahiyyətə telefon və ya üzbəüz müzakirələr daxil ola bilər. Milli təsisatlar çox 

hallarda yazılı şikayətlər kimi rəsmi müraciətlərin edilməsinə üstünlük verirlər. 

Mübahisənin mahiyyətindən və ilkin müzakirələrin nəticəsindən asılı olaraq, vasitəçi və 

ya barışdırma vəzifəsini yerinə yetirən məsul şəxs  məsələni həll etməyə çalışacağı 

müddətdə iştirak edən tərəflər arasında görüş təşkil edilə bilər. 

Milli insan hüquqları təsisatları tez-tez mübahisələrin həll olunduğu qanunauyğunluqları 

müəyyənləşdirmək üçün vasitəçilik və barışıq proseslərinin qeydlərini aparırlar. Bu 

qeydlər illik hesabata daxil edilə bilər, xüsusi bir hesabat hazırlamaq üçün istifadə edilə 

bilər, insan hüquqları üzrə müqavilə qurumlarına təqdim olunan paralel hesabatına daxil 

edilə bilər və / və ya barışıq və vasitəçilik işçilərinin təlimində və ardıcıl tətbiq və nəticələrin 

müəyyənləşdirilməsində istifadə edilə bilər.  Bu qeydlər etibarlı bir yerdə saxlanılmalı və 

keçmiş məhkəmə proseslərinə   istinadlar, iştirak edən şəxslərin kimliyini ifşa 

olunmamalıdır.  

Vasitəçilik və barışıq digər şikayət və həll mexanizmləri ilə əlaqələndirilə bilər, lakin  bu 

yolla həll edilməyən bir  şikayət milli qurum tərəfindən daha yüksək səviyyədə yanaşama 

tətbiq edəcəkdir. 

 

 

 

 

Hüquqların qorunması: Hindistan təcrübəsi  



Hindistan 29 muxtar ştat və 6 mərkəzdən idarəedilən ittifaq bölgədən ibarət  ölkə 

olduğunu nəzərə alsaq, əlilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla hüquq və azadlıqların 

qorunması üçün institusional çərçivə olduqca mürəkkəbdir. Hökümət daxilində əlillik 

siyasətlərinə görə mərkəzi icra orqan Sosial Ədalət və İnkişaf Nazirliyi 2006-cı ilin 

fevralında Əlilliyi olan şəxslər üçün Milli Siyasəti (ƏOŞMS) proqramını hazırlayaraq qəbul 

etdi. Bu yeni siyasətə uyğun olaraq, bu proqramın tətbiqi ilə bağlı məsələləri 

əlaqələndirmək üçün nazirliklər arası bir mexanizm qurulmuşdur; milli səviyyədə Mərkəzi 

Koordinasiya Komitəsi və dövlət səviyyəsində Dövlət Koordinasiya Komitələri 

yaradılmışdır.  Bu komitələr ölkənin müxtəlif ixtisaslaşmış qurumlarının, o cümlədən Milli 

Reabilitasiya Şurası və Autizm, Serebral iflic, Əqli pozuntuları olan şəxslər və digər Əlilliyi 

olan şəxslərin Müdafiəsi Milli Fondunun fəaliyyətini əlaqələndirir. 

Milli Proqramın qəbulundan əvvəl, 1995-ci il tarixli Əlilliyi olan şəxslər Qanununa (Bərabər 

İmkanlar, Hüquqların Qorunması və Tam İştirak) əsasən Əlilliyi olan şəxslər Komissiyası 

yaradılmışdır. Bu komissiyanın vəzifələri hökumət fondlarının istifadəsinin izlənməsi, 

Dövlət Komissarlarının işinin əlaqələndirilməsi və əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunan 

hüquq və xidmətlərin müdafiəsini əhatə edir. Komissiya yarı məhkəmə orqanıdır və onun 

sədri Baş Komissar hüquqların pozulması və qanunlara riayət edilməməsi iddiaları ilə 

bağlı şikayətləri araşdırmaq, dinləmələr təşkil etmək, vəsatət almaq  və məcburi qərarlar 

qəbul etmək səlahiyyəti verilmədən, şəxsləri dinləmələrə çağırmaq səlahiyyətinə malikdir. 

Bu səbəbdən Komissiya dövlət vəsaitlərinin istifadəsinə nəzarət və qüvvədə olan 

qanunvericiliyin izlənilməsi kimi ikili rola malikdir. 

Bundan başqa, Hindistanda fərdi şikayətlərə baxan, Hindistanın Ali Məhkəməsinə 

göndərən (müəyyən qanunlar çərçivəsində), insan hüquqlarının pozulması iddialarına 

dair məhkəmə proseslərinə müdaxilə edən, Konstitusiya da daxil olmaqla insan hüquqları 

qanunvericiliyini nəzərdən keçirən və araşdırma aparan və təşviq edən Milli İnsan 

Hüquqları Komissiyası da mövcuddur. Komissiya Əlilliyi olan şəxslər üçün Milli Proqramın 

hazırlanması zamanı müvafiq nazirliklərə tövsiyələrin verilməsində və Əlilliyi olan 

şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyası ilə bağlı danışıqlar zamanı hökumətə 

tövsiyələrin verilməsində fəal rol oynamışdır. 

 

 

►  İnsan hüquqları məhkəmələri 

Bəzi milli insan hüquqları təsisatları vasitəçilik və barışıq prosesinin uğursuz olduğu 

və ya tərəflərdən biri və ya hər ikisi mübahisənin həlli şərtlərinə əməl etməkdən imtina 

etdiyi təqdirdə, özləri və ya mübahisədə iştirak edənlər üçün milli insan hüquqları 

məhkəməsi də daxil olmaqla məhkəmə prosesini başladılacaq mexanizmlərə 

sahibdirlər. Bu cür məhkəmə icraatına başlama səlahiyyəti və məhkəmənin özü 

müvafiq qanuni orqan tərəfindən təsbit edilməlidir. Milli insan hüquqları məhkəməsi 

rəsmi məhkəmə prosesi ilə daha qeyri-rəsmi istintaq və barışıq prosesi arasında bir 

körpü rolunu oynaya bilər. 

 



►  Məhkəmə icraatına müdaxilə 

Milli insan hüquqları təsisatlarının digər bir mümkün rolu, adi məhkəmə sistemi 

daxilində icraata müdaxilə etməkdir. Məsələn, Avstraliyada İnsan Hüquqları və 

Bərabər İmkanlar Komissiyası, əlilliyə görə ayrı-seçkiliklə əlaqəli məhkəmə 

proseslərinə amicus curae (məhkəmənin dostu) kimi müdaxilə etmək səlahiyyətinə 

malikdir. Bu, Komissiyanın qanunun şərh və bu şərtlərdə onun necə tətbiq edilməsi 

barədə fikirlərini təqdim etməsinə imkan verir. 

 

 

Yeni Zelandiya : İnsan Hüquqları (hüquqlara yenidən baxış) 
Məhkəməsi 

 

Yeni Zelandiyanın 1993-cü il tarixli İnsan Hüquqları Qanunu çərçivəsində mövcud Milli 

İnsan Hüquqları Komissiyasının nəzdində İnsan Hüquqları Məhkəmələri Ofisi 

yaradılmışdır. Ofis mülki iddiaları müstəqil insan hüquqları məhkəməsi qarşısında 

qaldırmaq səlahiyyətinə sahib olan  direktor tərəfindən idarə edilir. 

Yeni Zelandiya İnsan Hüquqları (hüquqlara yenidən baxış) Məhkəməsi, Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən təyin edilmiş ixtisaslaşmış heyətdən ibarət və heyətin üçü məhkəmə 

qarşısında hər hansı bir məsələni dinləyəcək şəxslərdən ibarət hüquqi bir qurumdur. 

Heyətə  insan hüquqları, hüquqi, sosial, mədəni, inzibati və iqtisadi məsələlərə dair 

bilikləri və ya təcrübələri əsasında təyin olunan 20 nəfər daxildir. Yarı məhkəmə orqanı 

olaraq, Məhkəmə icraatının aparılması qaydasına dair kifayət qədər geniş mülahizəyə 

malikdir. Məhkəmə mübahisələri həll etmək və təzminat lehinə qərarı vermək 

səlahiyyətinə malikdir. Eyni zamanda, Məkəmə müraciət olunan məsələləri barışıq üçün 

İnsan Haqları Komissiyasına yönəldilə və ya təzminat qərarına çixarıla biləcək hər hansı 

bir məsələni Ali Məhkəməyə göndərə bilər.  

 

 

Müvafiq bir qurumun yaradılması 

Konvensiya, iştirakçı dövlətlərin rəhbərliyi daxilində mövcud bir mexanizmaya 

uyğun dəyişikliklər edildiyi təqdirdə, konvensiyanın tələblərinə cavab verə biləcəyini qəbul 

edir. Lakin bəzi institusional mexanizmlərin Konvensiyanın həyata keçirilməsinin 

monitorinqi üçün təchiz edilmədiyində  uyğun dəyişliklərin edilməsi tələb olunur.  Mövcud  

milli insan hüquqları təsisatları Konvensiyanın icrasını effektiv şəkildə izləyə bilməsi üçün 

lazım olan insan və maliyyə resursları ilə təmin edilməlidir. Hansı mexanizm olmasından  

asılı olmayaraq, bir qurum və ya bir neçə qurumun birləşməsi Konvensiyada müəyyən 

edilmiş vəzifələri - Konvensiyanın təşviqi, qorunması və icrasına nəzarət edilməsi -.yerinə 

yetirməlidir. Qurum, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin, xüsusən əlilliyi olan şəxslər və 

onları təmsil edən təşkilatların monitorinq prosesində tam iştirak etməsi prinsipinə hörmət 

etməlidir.  



Yeni bir qurumun təsis edilməsinə və ya mövcud bir quruma etibar edilməsinə 

qərar verərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

►    Mövcud qurum Paris prinsiplərinə uyğundurmu? 

 ►   Qurumun Əlilliyi olan şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyasına uyğun bir  

                 mandatı varmı? 

 

          ►   Qurumun Konvensiya və / və ya ümumiyyətlə insan hüquqları və əlilliklə bağlı  

               təcrübəsi varmı? 

 

          ►   Qurumun rəhbərliyi və işçi qüvvəsi arasında əlilliyi olan şəxslər varmı? 

 

                  ►   Mövcud qurum digər vəzifələri ilə yanaşı Konvensiyanı təbliğ etmək, qorumaq 

               və izləmək üçün kifayət qədər insan resurslarına və vaxta malikdirmi? 

  

           ►   Mövcud qurum əlilliyi olan şəxslər üçün kifayət qədər müyəssərdirmi? və 

                müyəssərliklə (məkan, sənədlər, texnologiya və s.)  bağlı bir siyasəti varmı? 

 

Parlament nəzarəti 

Konvensiya çərçivəsində göstərilən xüsusi monitorinq vasitələrindən əlavə olaraq,  

parlament nəzarət funksiyası ilə əlilliyi olan şəxslərin  insan hüquqlarına hörmət 

göstərilməsinin təmin edilməsində əsas rol oynayır. Əsas nəzarət mexanizmlərindən 

bəziləri aşağıda təsvir edilmişdir.² 

Parlament komitələri 

İcraya sistemli nəzarət ümumiyyətlə parlament komitələri tərəfindən həyata keçirilir. Bu 

komitələr ayrı-ayrı dövlət idarələri və nazirliklərinin işini izləyir və siyasət və 

idarəetmələrinin xüsusilə vacib aspektlərilə bağlı araşdırmalar aparırlar. Nəzarəti 

səmərəli həyata keçirə bilmək üçün parlament komitələrin öz gündəliyini 

müəyyənləşdirmə və nazirləri və məmurları sahələri üzrə yaranan suallara 

cavablandırılmasını tələb etmə səlahiyyətlərinə sahib olmalıdırlar.  

Araşdırma komissiyaları 

Hər zaman ictimai maraq doğuran məsələlər ortaya çıxdıqda, bu məsələni həll 

etmək üçün araşdırma komissiyasını təsis etmək uyğun variant ola bilər. Bu, ictimai 

maraq doğuran həmin məsələlər tək bir parlament komitəsinin səlahiyyətinə daxil 

olmadıqda və ya tək bir dövlət qurumunun məsuliyyətində olmadığı zaman xüsusilə 

faydalıdır. 

Birbaşa nazirlərə sualların verilməsi  

 
² Parlamentin nəzarəti ilə bağlı daha əhatəli məlumat üçün baxın: XXI əsrdə Parlament və demokratiya: Yaxşı 
təcrübələr təlimatı (Cenevrə, Parlamentlərarası Birliyi, 2006), s. 127-146. 



Nazirlərin də qanunverici orqanın üzvü olduqları ölkələrdə, vacib bir nəzarət mexanizmi 

nazirlərin parlament tərəfindən şifahi və yazılı olaraq mütəmadi olaraq sorğu-sual 

edilməsidir.  Bu cür birbaşa sorğu hökümətin hesabatlılığını qorumağa kömək edir. 

 

Milli insan hüquqları təsisatları və Konvensiya 

 

Milli insan hüquqları təsisatları Konvensiya və Fakültativ Protokol ilə əlaqədar danışıqlarda iştirak 

etmiş və Konvensiyanın ratifikasiyasından sonra icrası ilə bağlı iştirakını davam etdirmişdir. Milli 

insan hüquqları təsisatları Konvensiyanın tətbiqi və monitorinqini nəzərdən keçirmək məqsədi ilə 

milli və beynəlxalq səviyyədə əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatlarla ekspert görüşləri 

keçirmişdir. Konvensiya İnsan Hüquqlarının Təşviqi və Müdafiəsi üzrə Milli İnsan Hüquqları 

Təşkilatlarının Beynəlxalq Koordinasiya Komitəsinin gündəmində əhəmiyyətli bir yer tutmuşdur. 

2007-ci ilin mart ayında keçirilən son iclasında Komitənin insan hüquqları və əlillik məsələləri  üzrə 

məsul orqanı və təmsilçisi İrlandiya İnsan Hüquqları Komissiyası, milli insan hüquqları 

təsisatlarına əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıq etməyə 

və gələcək Komitə iclaslarında Konensiya ilə bağlı müzakirlərin aparılmasını təklif etmişdir.  

Komitənin Bürosu, Milli İnsan Hüquqları Təşkilatlarının Asiya Sakit Okean Forumu tərəfindən 

hazırlanmış və milli insan hüquqları təsisatlarının istifadəsi üçün əlilliyə dair  məlumat bazası 

yaradılması təklifini dəstəkləmək qəararını vermişdir. Bu məlumat bazası insan hüquqları və əlilliyi 

ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə müqayisəli məlumatların toplanmasını, təhlilini və hesabatını 

asanlaşdıracaqdır. Məlumat bazasının digər məqsədləri isə aşağıdakılardır: 

►   Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı problemlərinı həll etmək məqsədi ilə 
    milli insan hüquqları təsisatlarının potensialının artırılması ilə bağlı  prioritetləri 
    müəyyənləşdirmək; 
 
►  Əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqları pozuntuları barədə məlumatlılığı artırmaq 
    və onlara münasibətdə müsbət sosial dəyişikliyi təşviq etmək; 
 
 ►  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı sosial-elmi tədqiqatları dəstəkləmək 
     üçün etibarlı bir məlumat bazası təmin etmək; və 
 
 ►  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı məsələlərin həlli üçün beynəlxalq birlik 
      daxilində koordinasiyanı inkişaf etdirmək. 

 

 

İdaəretmədə təyinatlara nəzarət 

Nazirlərin qanunverici orqana üzv olmadığı ölkələrdə nəzarətin digər vacib bir mexanizmi 

nazirlər və yüksək səviyyəli dövlət vəzifələri üçün təyinatların təsdiqləmə prosesidir. Bu 

proses ümumiyyətlə dövlət vəzifəsinə təyin olunmaq üçün təklif olunan şəxsin 

uyğunluğunun uzun bir müddət araşdırmasını əhatə edir. Ombudsmanlar, insan 

hüquqları üzrə komissarlar və kabinet üzvlərinin təyin edilməsi zamanı parlamentin təyin 

olunan şəxsin əlilliklə bağlı məlumatlı olmasını və münasibətini yoxlaması 

məqsədəmüvafiq olardı. 

 



Qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzarəti 

Parlament eyni zamanda,  hökumətin tənzimləmə rolu və ya ictimaiyyətə birbaşa 

xidmətlər göstərməsi kimi dövlət funksiyalarını həvalə etdiyi müstəqil qurumların işinə də 

nəzarət edir. Bu qurumlara sağlamlıq və təhlükəsizlik sektorlarını tənzimləyən məsul 

orqanlar, ictimai xidmətlər göstərən və əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına birbaşa təsir 

edəcək digər qurumlar daxıldir. 

Büdcə və maliyyə nəzarəti 

Parlament, hökumətin büdcəsinə nəzarət  edə bildiyindən onun siyasətləri üzərində də 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Parlament nəzarəti həm büdcə hazırlanması, həm də 

xərclənilməsi mərhələsində həyata keçirilir. Bu prosesin bir hissəsi olaraq parlamentə 

təklif olunan büdcənin əlilliyi olan şəxslər kimi müxtəlif sosial qruplara təsirinin müzakirə 

olunmasını və izlənməsini təmin edə bilər. 

 

Qərar və məhkəmələrin rolu 

Hər bir iştirakçı dövlətin konstitusiya quruluşundan asılı olaraq, Əlilliyi olan 

Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyanın ratifikasiya edilməsindən sonra avtomatik 

olaraq Konvensiyanın  müddəaların milli qanunvericiliyə daxil edilməsi  və  bu müddəalar 

milli məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilir (sivil hüquq sisteminə malik olan ölkələr və 

beynəlxalq hüquq ilə milli hüququn tək bir sistem olaraq bilənən monist (təkçi) 

yanaşmasına uyğun); və ya Konvensiyada sadalanan hüquqları milli qanunvericilyə 

uyğunlaşdırılması (ümumi hüquq sistemə sahib olan və beynəlxalq hüququ ilə milli 

hüququ iki ayrı sistem kimi görən dualist (ikili) yanaşmasına uyğun) tələb edilir.3 Ancaq 

ikinci halda, yalnız Konvensiyanın imzalanması və ya təsdiqlənməsi, tətbiq olunan 

qanununların Konvensiya lehinə şərh edilməsində açıq bir üstünlük yaradır. Başqa sözlə, 

müvafiq icra orqanı milli qanunvericiliyi Konvensiyaya mümkün qədər uyğun şəkildə şərh 

edəcək və uyğunlaşdıracaq və bir dövlətin milli qanununun o dövlətin beynəlxalq 

öhdəliklərinə zidd olma niyyətində olmadığı barədə ümumi qəbul edilmiş konstitusional 

nəzəriyyəsini tətbiq edir. 

 

____________ 

3Ətraflı məlumat üçün 4-cü hissəyə baxın. 

 

 Bundan əlavə, dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının qorunması və 

təşviqində bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi prinsiplərini tətbiq etmək 

öhdəliklərini qəbul edirlər. 

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən məhkəmə qərarlarının əksəriyyəti apellyasiya 

məhkəmələri tərəfindən verilmişdir, eyni zamanda bir sıra insan hüquqları üzrə  milli 

təsisatların şikayətlərin barışıq  yolu ilə həlli və ya araşdırılması ilə bağlı qərarları 



verilmişdir. Bu günə qədər məhkəmə sistemi əlilliyi olan şəxslərin qarşı  ayrıseçkiliyə yol 

verilməməsi prinsipinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Hüquqların 

qorunmasında mühüm rol oynayan məhkəmə sisteminin həm üstünlükləri, həm də mənfi 

cəhətləri var. 

 

Hüquqların məhkəmə yolu ilə müdafiəsi 

Əksər milli hüquq sistemləri hüquq və vəzifələri və hüquqi prinsipləri müəyyənləşdirmək 

üçün rəsmi və iyerarxik bir məhkəmə prosesindən istifadə edirlər. Məhkəmələr və mülki 

məcəllələrin və ya məhkəmə presedenti doktrinasının tətbiqi vasitəsi ilə  zamanla qanun 

və hüquq prinsiplərinin inkişafını təmin etmək mümükündür. Bu sistemin "məhkəmə işləri"  

mürəkkəb və ya əhəmiyyətli siyasi nəticələrə səbəb ola biləcək məsələlərlə bağlı dürüst 

mülahizə verə bilən təcrübəli hakimlərədən ibarət olan yüksək məhkəmələrə qaldırmaq 

üstünlüyü vardır. Bu səviyyədəki məhkəmə işlər, adətən yüksək keyfiyyətli hüquqi 

mülahizələr və tərəflərin təmsilçiliyi ilə müşayiət olunur. Hər hansı bir "məhkəmə işi"  ilə 

bağlı verilən qərar yalnız mübahisə edən tərəflər üçün deyil, gələcəkdə eyni və ya oxşar 

vəziyyətdə ola biləcək digərləri üçün də keçərlidir. Məsələn,  "məhkəmə işi" üzrə qərar 

təkcə iddiaçıya təzminat ödəməsi ilə deyil, həm də bununla bağlı siyasətlərin sistematik 

islahatı və böyük bir qrup üçün hüquqların həyata keçirilməsinin yaxşılaşdırılması ilə 

nəticələnə bilər. Buna görə də, məhkəmə sistemi hüquqların qorunmasında son dərəcə 

əhəmiyyətli bir rol oynayır. 

Hakimlər tez-tez bütün mülki, mədəni, 

iqtisadi, siyasi və sosial hüquqlarla bağlı işlər 

baxırlar. Müxtəlif dövlət qurumları və qeyri-

hökumət təşkilatları məhkəmələrə verilmiş bu 

hüquqlardan istifadəyə dair məlumat bazalarının 

yaradılmasının tərəfdardırlar. Bu cür mexanizmlər 

təlimlər və hakim və vəkillərin məlumatlılığın 

artırılması üçün faydalı ola bilər. Aşağıdakı 

cədvəldə  göstərildiyi kimi, Konvensiyanın qəbul 

edilməsindən əvvəl, istər ixtisaslaşmış milli 

qanunvericilik və ya bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol 

verilməməsi prinsiplərinin tətbiqi nəticəsində 

istərsə də, müvafiq məhkəmə təcrübələri və 

beynəlxalq və regional insan hüquqları 

qurumlarının hüquqi şərhləri nəticəsində  milli 

səviyyədə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və bu hüquqların icrası yaxşılaşmışdır. 

Eyni zamanda, məhkəmə yolu ilə  hüquqların müdafiəsinə xas olan bəzi məhdudiyyətlər 

mövcuddur. Məhkəmə prosesi, xüsusən də apellyasiya şikayətində, uzun sürən və bahalı 

bir prosedurdur. Məhkəmə  prosedurunun maliyyəti, xüsusilə sosial yardımdan asılı olan  

və  məsələnin xüsusiyyətindən asılı olaraq dövlət tərəfindən dəstəklənən hüquqi yardım 

ala bilməyən əlilliyi olan şəxslər üçün  bu variantı əlçatmaz və ya xəyali edə bilər. Bundan 



əlavə, məhkəmə icraatının müddəti, ya əsaslı iddiaları rədd edə ya da məhkəmə prosesi 

davam edərkən vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. 

Bu, əlilliyi olan şəxslər üçün cəmiyyət həyatında normal iştirakdan kənarlaşdırmanın 

davam etməsi ilə nəticələnə bilər. Məhkəmə prosesləri xarakterinə görə, Konvensiyada 

göstərilən hüquqlarla bağlı mübahisələrin həlli üçün uyğun vasitə olmaya bilər. Əlavə 

olaraq,  mübahisənin və ya məsələnin xarakterindən asılı olaraq vasitəçilik və ya barışıq 

Konvensiyaya uyğunluğu təmin etmək üçün daha effektiv bir vasitə ola bilər. Əvvəlki 

fəsillərdə  göstərilən müxtəlif şikayət mexanizmləri bəzən mübahisələrin həlli üçün daha 

sürətli, sərfəli, əlçatan və uyğun vasitələr ola bilər.  

 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları ilə bağlı məhkəmə təcrübələri 

 

Əlilliyi olan şəxslər bir çox ölkədəki və eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 

kimi regional insan hüquqları məhkəmələrinə müraciət etmişlər. Məhkəmələr bu işlərlə 

bağlı qərar verərkən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını qorumaq üçün dövlətlərin nələri 

etməli olduqlarını aydınlaşdırmış və hüquqları pozulmuş  şəxslərin hüquqlarının bərpasını 

təmin etmişdir. Məsələn, məhkəmələr aşağıdakılara qərar verdilər: 

►   Hava yolları şirkətləri müştərilərə xidmətlərinin bir hissəsi olaraq hava limanında 

    qeydiyyat məntəqəsi ilə təyyarəyə minmə qapısı arasında  istifadə üçün əlil arabası  

    ilə təmin etməlidirlər. Bu cür avadanlıqların istifadəsi üçün ödəniş tələb edilməsi ayrı- 

   seçkilik hesab olunur (Ryanair Ross-un məhkəmə işi [2004] EWCA Civ 1751). 

 

►   Tibbi xidmətləri göstərilən müəssisələrində anadangəlmə eşitmə qabliyyəti məhdud 

    olan şəxslə ünsiyyət üçün  surdo tərcüməçi xidməti kimi ağlabatan uyğunlaşdırma ilə 

    təmin ediməməsi ayrıseçkiliyə qarşı qanunvericiliyə ziddir. (Eldridge British Columbia 

    işi [Baş prokuror] [1997] 3 SCR 624). 

 

►   Bir universitet, doktorant və depressiyadan əziyyət çəkdiyinə görə dərs saatından 

     kənar  binaya girişi rədd edərək ayrı-seçkilik edilmişdir, digər bir doktoranta isə giriş 

     imkanı verilmişdir. Məhkəmə, girişin ümumiyyətlə ictimaiyyətə təqdim olunan 

     xidmətlərin biri olduğunu və tələbənin ruhi sağlamlığına görə bu xiddətdən məhrum 

    edilməsini ayrı-seçkilik olduğuna qərar verdi (British Columbia Universiteti / Berg işi) ] 

     2 SCR 353). 

 

►    Əhaliyə açıq yerlərdə baş tutan və yarışa vəsiqə qazanan iştirakçıları üçün PGA 

       golf turnirinin uzun məsafələr gəzə bilməyən ixtisaslı iştirakçıya digər yarışcı  

       iştirakçıları kimi gəzməsini tələb etmək əvəzinə golf arabası təqdim etməklə 

      qaydalarını dəyişdirdi. (PGA Tour c. Martin [2001] 204 F 3d 994). 

 

►   Həbsxana rəhbərliyi tərəfindən bir məhkumun səhhətindəki problemlərlə bağlı xüsusi  



     düzəlişlər və ya müalicə ilə təmin edilməsindən imtina cəza müddətində qaçınılmaz 

     olan əzabları daha artırdığı təsbit edildi (Mouissel / Fransa [2002] EHRR). 

 

►   Cənubi Afrika Konstitusiya Məhkəməsi əlilliyə görə müavinətin verilməsində 40 aylıq 

     gecikməsi yalnız özünü təmin etmə qabiliyyətinə təsiri səbəbi ilə sosial müdafiə 

     qanununun pozulması deyil, həm də şəxsin ləyaqətinin pozulması kimi qəbul etdi 

     (Sosial müdafiə şöbəsi/ Nontembiso  [Mart 2006] məhəkəmə  işi No. 580/04, at 32).  

 

►  Əlilliyi olan şəxslərin təcrid olunması və kənarlaşdırılması, xüsusi ilə əlilliyi olan 

     uşaqların ümumtəhsil məktəblərdən kənarlaşdırılması ciddi və geniş yayılmış bir 

     ayrı-seçkilik formasıdır. (Olmstead işi , L C [1999] 527 US 581). 

 

►   Bir yaşayış binasında görmə qabliyyəti məhdud şəxs üçün bələdçi it saxlamasına 

     icazə verməkdən imtina etməsi əlilliyə görə ayrı-seçkilik hesab olunurdu (Holt v. 

     Cokato Apartments Ltd [1987] 9 CHRR D/4681). 

 

Son olaraq, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində görülən bir məhkəmə işi zamanı 

ağlabatan uyğunlaşdırma ilə təmin edilməmə digər insan hüquqlarının pozulması olaraq 

qərar verildi. Sözügedən məhkəmə işi əlil arabasından istifadə edən, daimi köməyə 

ehtiyacı olan və nəzarətə alınan bir ərizəçi otaqda gecə ərzində normal bədən istiliyini 

qorumaq üçün təkbaşına hərəkət edə bilmədiyindən və  xüsusi isidilmə ilə və  istilik 

itkisinin qarşısını almaq üçün yorğanla təmin edilməmişdir. Məhkəmə, ərizəçinin digər 

şəxslərdən fərqli bir vəziyyətdə olduğunu, ərizəçiyə digər məhbuslar kimi davranmağın 

ayrı-seçkilik olduğunu qəbul edərək, alçaldıcı rəftarın qadağan edilməsi və bədən 

toxunulmazlığı hüququnun pozulduğuna qərar vermişdir (Price/ Böyük Britaniya [2002] 

34 EHRR 1285). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament üzvləri üçün məsələlərin nəzarət siyahısı 

 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarını milli təsisatlar vasitəsi ilə təbliğ 

etməyə və qorumağa necə kömək edə bilərəm?? 

 



  Konvensiyanın təşviq edilməsi, qorunması və icrasının monitorinqini həyata keçirmək 

      səlahiyyətinə malik xüsusilə bir milli insan hüquqları institutu formasina bir mexanizmin  

      yaradılmasını təmin edə bilərsiniz. 

 

  Konvensiyanın icrasına nəzarət etmək üçün seçilmiş və ya yaradılan milli qurumun Paris 

      prinsiplərinə uyğun olmasını təmin edə bilərsiniz. 

 

  Konvensiyanı təşviq edilməsi, qoruması və həyata keçirilməsini monitorinqi üçün seçilmiş və 

      ya yaradılan milli qurumun işini düzgün və effektiv şəkildə həyata keçirə bilməsi üçün lazımi 

      maliyyə və insan resurslara sahib olmasını təmin edə bilərsiniz. 

 

  Dövlətin tərəfdar çıxdığı bütün insan hüquqları sənədləri üzərindəki öhdəliklərini yerinə 

      yetirmək üçün görüləcək tədbirlər və qəbul ediləcək strategiyalar özündə əks etdirən milli 

       insan hüquqları ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlaya bilərsiniz. 
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Ə L A V Ə  1    

 

ƏLİLLİYİ OLAN ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARI  

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm


HAQQINDA KONVENSİYA  

Qeyri-rəsmi tərcümə  

Preambula 

Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər, 

a) cəmiyyətin bütün üzvlərinə xas olan ləyaqət və dəyərlərin və onların bərabər və 
ayrılmaz hüquqlarının azadlığın, ədalətin və ümumbəşəri sülhün əsası kimi qəbul 
olunması barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində bəyan olunmuş 
prinsipləri xatırlayaraq, 

b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan hüquqları haqqında Ümümi Bəyannamədə 
və İnsan hüquqları haqqında beynəlxalq paktlarda hər bir insanın onlarda göstərilən 
bütün hüquq və azadlıqlara hər hansı fərq qoyulmadan malik olduğunu bəyan və təsbit 
etdiyini nəzərə alaraq, 

c) bütün insan hüquqları və əsas azadlıqlarının universallığı, bölünməzliyi, qarşılıqlı 
asılılığı və qarşılıqlı əlaqəsini və ayrı-seçkiliyə yol verilmədən əlilliyi olan şəxslər üçün 
onlardan tam istifadə edilməsinə zəmanət verilməsinin zəruriliyini təsdiq edərək, 

d) İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta, Mülki və siyasi 
hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya, “Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv olunması haqqında” Konvensiyaya, “İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-
insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı” Konvensiyaya, Uşaq 
hüquqları haqqında Konvensiyaya, Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin 
hüquqlarının müdafiəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya istinad edərək, 

e) Əlilliyin təkamül edən anlayış olduğunu və əlilliyin sağlamlıq pozuntuları olan 
insanların arasında baş verən qarşılıqlı əlaqələrin və onların cəmiyyətdə digərləri ilə 
bərabər səviyyədə tam və səmərəli iştirakına mane olan münasibət və ətraf mühit 
baryerlərinin nəticəsi olduğunu nəzərə alaraq, 

f) ) Əlilliyi olan şəxslər üçün bərabər imkanların təmin edilməsinə milli, regional və 
beynəlxalq səviyyələrdə strategiyaların, planların, proqramların və fəaliyyətlərin təşviqi, 
formalaşdırılması və qiymətləndirilməsinə təsiri baxımından əlilliyi olan şəxslərə 
münasibətdə  Ümumdünya Fəaliyyət Proqramında və Əlilliyi olan şəxslər üçün bərabər 
imkanların təmin olunması üzrə Standart Qaydalarında əks olunan prinsip və siyasət 
təlimatlarının  vacibliyini nəzərə alaraq," 

g) müvafiq dayanıqlı inkişaf strategiyalarının tərkib hissəsi kimi əlillik məsələlərinin 
aktuallaşmasının vacibliyini vurğulayaraq,  

 

h) həmçinin əlillik əlamətinə görə istənilən şəxsə qarşı ayrı-seçkiliyin insan 
şəxsiyyətinə xas olan ləyaqətin və dəyərlərin alçaldılması demək olduğunu nəzərə alaraq, 

i) əlilliyi olan şəxslərin daha da müxtəlifliyini nəzərə alaraq,  

j) bütün əlilliyi olan şəxslərin, o cümlədən daha intensiv dəstəyə ehtiyacı olan əlilliyi 
olan şəxslərin hüquqlarının təşviqi və müdafiə olunması zərurətini nəzərə alaraq, 



k) Bütün müxtəlif sənəd və öhdəliklərə baxmayaraq, əlilliyi olan şəxslərin dünyanın 
hər yerində bərabərhüquqlu üzv kimi cəmiyyətin həyatında iştirakları zamanı maneələrlə 
və onların insan hüquqlarının pozulması ilə  qarşılaşmaqda davam etməsindən narahat 
olaraq, 

l) hər bir ölkədə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əlilliyi olan şəxslərin 
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini qəbul 
edərək, 

m) əlilliyi olan şəxslərin öz yerli icmalarının ümumi rifahına və müxtəlifliyinə verdiyi 
mövcud və potensial dəyərli töhfələri və əlilliyi olan şəxslərin öz insan hüquqları və əsas 
azadlıqlarını tam həyata keçirməsinə, habelə əlilliyi olan şəxslərin tam həcmdə iştirakına 
kömək göstərilməsinin onlarda cəmiyyətə aidlik hissinin möhkəmlənməsinə və cəmiyyətin 
bəşəri, sosial və iqtisadi inkişafında mühüm uğurlara nail olmağa və yoxsulluğun aradan 
qaldırılmasına imkan verəcəyini nəzərə alaraq,  

n) əlilliyi olan şəxslərin şəxsi seçim etmək azadlığı da daxil olmaqla, onların fərdi 
sərbəstliyi və müstəqilliyinin vacibliyini  nəzərə alaraq,  

o) əlilliyi olan şəxslərin strategiya və proqramlara, o cümlədən bilavasitə onlara aid 
strategiya və proqramlara dair qərarların qəbulu prosesinə fəal cəlb olunması imkanına 
malik olmalarını vacib hesab edərək,  

p) irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini mənsubiyyəti, siyasi və digər etiqadları, milli, 
etnik, aborigen və ya sosial mənşəyi, əmlak vəziyyəti, təvəllüdü, yaşı və ya digər 
əlamətlərinə görə çoxsaylı və ya kəskin ayrı-seçkilik formalarına məruz qalan əlilliyi olan 
şəxslərin qarşılaşdığı çətin şəraitdənnarahat olaraq, 

q) bir çox hallarda əlilliyi olan qadın və qızların həm evdə, həm də ondan kənarda 
zorakılıq, xəsarət yetirilmə və ya təhqir, kobud və ya ikrahlı münasibət, pis rəftar və ya 
istismar olunma ilə bağlı böyük riskə məruz qalmalarını nəzərə alaraq, 

r) əlilliyi olan uşaqların digər uşaqlarla bərabər səviyyədə bütün insan hüquqlarından 
və əsas azadlıqlarından istifadə edə bilməsini qəbul edərək və bununla əlaqədar Uşaq 
hüquqları haqqında Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin üzərlərinə götürdükləri 
öhdəlikləri xatırladaraq, 

s) əlilliyi olan şəxslər tərəfindən insan hüquqları və əsas azadlıqlarının tam şəkildə 
həyata keçirilməsini təşviq etmək üçün bütün səylərdə gender aspektinin nəzərə alınması 
zərurətini  qeyd edərək, 

t) əlilliyi olan şəxslərin əksəriyyətinin yoxsulluq şəraitində yaşaması faktını qeyd 
edərək və bununla əlaqədar yoxsulluğun əlilliyi olan şəxslərə mənfi təsirinin aradan 
qaldırılmasının zərurətini qəbul edərək, 

 

u) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində təsbit olunmuş məqsəd və 
prinsiplərə tam hörmət edilməsinə və insan hüquqları sahəsində tətbiq olunan 
müqavilələrə riayət edilməsinə əsaslanan sülh və təhlükəsizlik şəraitinin əlilliyi olan 
şəxslərin tam müdafiə olunması, xüsusən, silahlı münaqişələr və xarici dövlətin işğalı 
zamanı müdafiəsi üçün mütləq şərt olduğunu nəzərə alaraq, 

v) əlilliyi olan şəxslərin bütün insan hüquqları və əsas azadlıqlarından tam həcmdə 
istifadə etmələrinə imkan verdiyindən onların fiziki, sosial, iqtisadi və mədəni mühitə, 
səhiyyəyə,  təhsilə, informasiyaya və rabitəyə müyəssərliyinin vacibliyini qəbul edərək, 



w) hər bir insanın digər  insanlar və aid olduğu cəmiyyət qarşısında vəzifələrə malik 
olaraq İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq Billdə qəbul edilmiş hüquqların təşviqi və 
onlara riayət olunmasına səy göstərməli olduğunu nəzərə alaraq, 

x) ailənin cəmiyyətin təbii və əsas özəyi olduğuna və onun cəmiyyət və dövlət 
tərəfindən müdafiə edilmə hüququ olmasına və əlilliyi olan şəxslər və onların ailələri 
üzvlərinin əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarından tam və bərabər istifadəsi işinə töhfə 
verməsinə imkan verən zəruri müdafiə və kömək almalı olduğuna əmin olaraq, 

y) əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının və ləyaqətinin təşviqi və müdafiəsi haqqında 
hərtərəfli və vahid beynəlxalq konvensiyanın əlilliyi olan şəxslərin çox əlverişsiz sosial 
vəziyyətinin aradan qaldırılmasına və onların həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə bərabər imkanlarla mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatda 
iştirakının genişləndirilməsinə mühüm töhfə olduğuna əmin olaraq,  

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

Maddə 1 
Məqsəd 

Bu Konvensiyanın məqsədi bütün əlilliyi olan şəxslər tərəfindən bütün insan hüquq 
və əsas azadlıqlarının tam və bərabər istifadəsini təşviq etmək, qorumaq və təmin etmək, 
eləcə də onların şəxsi ləyaqətinə hörmət edilməsini təbliğ etməkdir. 

Əlilliyi olan şəxslərə - müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman onların digərləri ilə 
bərabər səviyyədə cəmiyyətin həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, 
psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxslər aiddir. 

Maddə 2 
Anlayışlar 

Bu Konvensiyadakı anlayışlar: 

"Ünsiyyət"ə dillər, mətnin əks etdirilməsi, Brayl əlifbası, taktil ünsiyyət, böyük 
şriftlərlə çap, müyəssər mültimedia, o cümlədən çap materialları, audio vasitələr, 
sadələşdirilmiş dil, qiraətçilər, habelə mümkün informasiya - kommunikasiya 
texnologiyaları da daxil olmaqla, ünsiyyətin gücləndirici və alternativ metodları, üsul və 
formatlarından istifadə daxildir; 

 

"dil" nitq və işarət dilindən və qeyri-nitq dillərinin digər formalarından ibarətdir;  

"əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkilik" - məqsədi və ya nəticəsi siyasi, iqtisadi, sosial, 
mədəni, mülki və ya hər hansı digər sahədə bütün insan hüquqlarının və əsas 
azadlıqlarının digərləri ilə bərabər səviyyədə tanınmasının, realizə olunmasının və ya 
həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırılmasından və ya inkar olunmasından ibarət əlilliklə 
bağlı istənilən fərqqoyma, istisna və məhdudiyyətlər tətbiqetmədir. Ona bütün ayrı-
seçkilik formaları, o cümlədən ağlabatan uyğunlaşmadan imtina aiddir; 

"ağlabatan uyğunlaşma" - əlilliyi olan şəxslər tərəfindən bütün insan hüquqları və 
əsas azadlıqlarının digərləri ilə bərabər səviyyədə realizəsi və həyata keçirilməsini təmin 
etmək məqsədilə, zəruri olan hər bir konkret halda qeyri-mütənasib və əsassız yük 
olmayan zəruri və uyğun modifikasiya və düzəlişlər edilməsi deməkdir; 



"universal dizayn" - əşyaların, şəraitin, proqramların və xidmətlərin adaptasiya və ya 
xüsusi dizayn zərurəti olmadan bütün insanlar tərəfindən istifadəyə maksimum mümkün 
dərəcədə yararlı dizaynı deməkdir. "Universal dizayn" zəruri hallarda əlilliyi olan şəxslərin 
konkret qrupları üçün yardımçı qurğuları istisna etmir. 

Maddə 3 
Ümumi prinsiplər 

Bu Konvensiyanın prinsipləri aşağıdakılardır:  

a) şəxsi seçim etmək azadlığı və müstəqilliyi də daxil olmaqla, insan ləyaqətinə, 
onun şəxsi sərbəstliyinə hörmət olunması;  

b) ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi;  

c) cəmiyyətə tam və səmərəli cəlb olunma və daxil olma;  

d) əlilliyi olan şəxslərin xüsusiyyətlərinə hörmət olunması və onların insan 
müxtəlifliyinin komponenti və bəşəriyyətin bir hissəsi kimi qəbul olunması;;  

e) imkanların bərabərliyi; 

f) müyəssərlik;  

g) kişi və qadınların bərabərliyi;  

h) əlilliyi olan uşaqların inkişaf edən qabiliyyətinə və onların öz fərdiliyini saxlamaq 
hüquqlarına hörmət olunması. 

Maddə 4 
Ümumi öhdəliklər 

1. İştirakçı dövlətlər əlillik əlamətinə görə hər hansı ayrı-seçkiliyə yol vermədən 
bütün əlilliyi olan şəxslərin bütün insan hüquqları və əsas azadlıqlarını tam həyata 
keçirilməsini təmin və təşviq etməyi öhdələrinə götürürlər. Bu məqsədlə iştirakçı dövlətlər 
aşağıdakıları öz öhdələrinə götürürlər:  

 

a) bu Konvensiyada tanınan hüquqların həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi 
qanunverici, inzibati və digər tədbirləri görmək;  

b) əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə ayrı-seçkilik yaradan mövcud qanunların, 
qaydaların, adət və vərdişlərin dəyişdirilməsi və ya ləğv olunması üçün qanunvericilik də 
daxil olmaqla bütün lazımi tədbirləri görmək; 

c) bütün strategiya və proqramlarda əlilliyi olan şəxslərin insan hüquqlarının 
müdafiəsi və təşviqini nəzərə almaq; 

d) bu Konvensiyaya uyğun gəlməyən istənilən hərəkət və vərdişlərdən çəkinmək və 
dövlət orqanlarının və  qurumlarının bu Konvensiyaya uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin 
etmək; 

e) istənilən şəxs, təşkilat və ya özəl müəssisə tərəfindən əlillik əlamətinə görə ayrı-
seçkiliyə yol verilməsinin aradan qaldırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görmək;  



f) Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyənləşdirildiyi kimi, əlilliyi olan şəxslərin 
xüsusi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün mümkün qədər minimum adaptasiya və ən az xərc 
tələb edən universal dizayn edilmiş malların, xidmətlərin, avadanlıqların və obyektlərin 
tədqiqatı və inkişafını həyata keçirmək və həvəsləndirmək, əlçatanlığına və istifadəsinə 
kömək etmək, habelə standartların və təlimatların hazırlanmasında universal dizaynın 
tətbiqini təşviq etmək; 

g) sərfəli qiymətə üstünlük verməklə əlilliyi olan şəxslərin istifadəsi üçün 
uyğunlaşdırılmış yeni texnologiyaların, o cümlədən informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarının, hərəkəti asanlaşdıran vasitələrin, cihazların və yardımçı 
texnologiyaların əlçatanlığını və istifadəsini, eləcə də araşdırılmasını və inkişaf 
etdirilməsini həyata keçirmək və təşviq etmək; 

h) hərəkəti asanlaşdıran vasitələr, cihazlar və yardımçı texnologiyalar, o cümlədən 
yeni texnologiyalar, habelə yardımın digər formaları, köməkçi xidmətlər və obyektlər 
haqqında müyəssər informasiyaları əlilliyi olan şəxslərə vermək;  

i) bu Konvensiyada tanınan hüquqlarla təminat verilən yardım və xidmətlərin təqdim 
edilməsini təkmilləşdirmək üçün əlilliyi olan şəxslərlə işləyən mütəxəssislərə və heyətə bu 
hüquqlarla bağlı təlim keçilməsini təşviq etmək. 

2. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara gəldikdə isə, hər bir iştirakçı dövlət malik 
olduğu resurslardan maksimum istifadə etməklə, zərurət olduqda isə, beynəlxalq 
əməkdaşlığa can atmaqla, bu Konvensiyada formulə olunmuş və beynəlxalq hüquqa 
uyğun olaraq bilavasitə tətbiq olunan öhdəliklərə xələl gətirmədən bu hüquqların tam 
həyata keçirilməsinə tədricən nail olmaq üçün tədbirlər görməlidir. 

3. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə yönələn qanunvericiliyin və 
strategiyaların işlənib hazırlanması və tətbiqi və əlilliyi olan şəxslərə dair məsələlər üzrə 
digər  qərar qəbuletmə prosesləri zamanı, iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərlə, o 
cümlədən təmsilçi təşkilatları vasitəsilə əlilliyi olan uşaqlarla sıx məsləhətləşir və onları 
fəal şəkildə cəlb edirlər. 

4. Bu Konvensiyada heç bir məsələ iştirakçı dövlətlərin qanunlarında və ya bu 
dövlətdə qüvvədə olan beynəlxalq hüquq normalarında əks olunan əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqlarının həyata keçirilməsinə daha çox əlverişli olan hər hansı müddəalara 
toxunmur. Bu Konvensiyada bu cür hüquq və azadlıqların tanınmaması və ya onların 
daha az həcmdə tanınması bəhanəsi ilə bu Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı 
dövlətdə qanunlara, konvensiyalara, qaydalara və ya adətlərə əsasən tanınan və ya 
mövcud olan hər hansı insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının hər hansı şəkildə 
məhdudlaşdırılmasına və ya azaldılmasına yol verilmir. 

5. Bu Konvensiyanın müddəaları hər hansı məhdudiyyət və ya istisnalar olmadan 
federativ dövlətlərin bütün ərazisinə şamil olunur.  

Maddə 5 
Bərabərlik və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi 

1. İştirakçı dövlətlər bütün şəxslərin qanun qarşısında və qanuna əsasən bərabər 
olduğunu və hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilmədən qanunla bərabər səviyyədə müdafiə 
olunmaq və ondan bərabər istifadə etmək hüquqlarına malik olduqlarını tanıyırlar. 



2. İştirakçı dövlətlər əlillik əlamətinə görə istənilən ayrı-seçkiliyi qadağan edir və 
əlilliyi olan şəxslərin istənilən zəmində ayrı-seçkilikdən bərabər və səmərəli hüquqi 
müdafiəsinə təminat verirlər.  

3. Bərabərliyin təşviqi və ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması məqsədilə iştirakçı 
dövlətlər ağlabatan uyğunlaşmanın təmin olunması üçün bütün lazımi addımları atırlar. 

4. Əlilliyi olan şəxslərin faktiki bərabərliyinin sürətləndirilməsi və ya buna nail 
olunması üçün zəruri olan konkret tədbirlər bu Konvensiyaya görə ayrı-seçkilik hesab 
edilmir. 

Maddə 6 
Əlilliyi olan qadınlar 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan qadın və qızların çoxsaylı ayrı-seçkiliyə məruz 
qaldığını etiraf edir və bununla əlaqədar olaraq onların bütün insan hüquqlarını və əsas 
azadlıqlarını tam və bərabər həyata keçirməsini təmin etmək üçün tədbirlər görürlər. 

2. İştirakçı dövlətlər qadınların bu Konvensiyada təsbit edilmiş insan hüquqlarını və 
əsas azadlıqlarını həyata keçirməsinə və realizə etməsinə zəmanət vermək məqsədilə 
onların hərtərəfli inkişafının təmin olunması, vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və 
mövqelərinin gücləndirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. 

Maddə 7 
Əlilliyi olan uşaqlar 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan uşaqların digər uşaqlarla bərabər səviyyədə bütün 
insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını tam həyata keçirməsini təmin etmək üçün bütün 
zəruri tədbirləri görürlər. 

2. Əlilliyi olan uşaqlarla əlaqəli bütün fəaliyyətlərdə ilk növbədə uşaqların ali 
maraqlarına üstünlük verilir. 

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan uşaqların, digər uşaqlarla bərabər səviyyədə, onlara 
aid məsələlərlə bağlı yaşlarına və yetkinlik səviyyələrinə uyğun olan fikirlərini sərbəst 
ifadə etmələrini və bu hüquqların realizəsi üçün əlilliyinə və yaşına uyğun yardım 
almalarını təmin edirlər. 

Maddə 8 
Maarifləndirmə 

 1. İştirakçı dövlətlər aşağıdakılara nail olmaq üçün təxirəsalınmaz, səmərəli və 
lazımi tədbirlər görməyi öhdələrinə götürürlər:  

a) ailə səviyyəsində maarifləndirmə də daxil olmaqla, bütün cəmiyyətin əlilliyi olan 
şəxslərə münasibətdə maariflənməsini yüksəltmək və əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına 
və ləyaqətinə hörmət olunmasını möhkəmləndirmək;  

b) həyatın bütün sahələrində cins və yaş da daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərə 
münasibətdə stereotiplərlə, mövhumatla və zərərli adətlərlə mübarizə aparmaq;  

c) əlilliyi olan şəxslərin potensiallarını və töhfələrini təbliğ etmək. 

2. Bu məqsədlə görülən tədbirlərə aşağıdakılar daxildir: 



a) aşağıdakılara yönəlmiş səmərəli ictimai-maarifləndirmə tədbirlərinin 
genişləndirilməsi və aparılması:  

i) əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına hörmət olunmasının tərbiyə olunması;  

ii) əlilliyi olan şəxslər haqqında müsbət təsəvvürlərin təşviqi və onların cəmiyyət 
tərəfindən daha dərindən başa düşülməsi; 

iii) əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarının, nailiyyətlərinin və qabiliyyətlərinin, iş yerləri 
və əmək bazarına verdiyi töhfələrin tanınmasını təşviq etmək;  

b) təhsil sisteminin bütün səviyyələrində, o cümlədən erkən yaşlardan başlayaraq 
bütün uşaqlarda əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına hörmət edilməsinin tərbiyə olunması;  

c) bütün kütləvi informasiya vasitələrinin əlilliyi olan şəxsləri bu Konvensiyanın 
məqsədlərinə uyğun təsvir etməyə həvəsləndirilməsi;  

d) əlilliyi olan şəxslərin və onların hüquqları ilə bağlı maarifləndirmə proqramlarının 
genişləndirilməsi. 

Maddə 9 
       Müyəssərlik 

 

1. Əlilliyi olan şəxslərə müstəqil yaşamaq və həyatın bütün aspektlərində hərtərəfli 
iştirak etmək imkanının yaradılması üçün  İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin digərləri 
ilə bərabər səviyyədə, fiziki mühit, nəqliyyat, informasiya və  rabitədən, o cümlədən 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemlərindən, habelə həm şəhər, və  
regionlarda əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan digər obyekt və xidmətlərdən 
istifadəsinin təmin olunması üçün zəruri tədbirlər görürlər. Müyəssərliyə əngəl olan 
maneə və baryerlərin aşkarlanması və aradan qaldırılmasını əhatə edən bu tədbirlər 
xüsusən aşağıdakılara şamil edilməlidir: 

a) məktəblər, yaşayış evləri, tibb müəssisələri və iş yerləri də daxil olmaqla, binalara, 
yollara, nəqliyyat və digər açıq və qapalı obyektlərdə;  

b) elektron və təcili xidmətlər də daxil olmaqla, informasiya, kommunikasiya və digər 
xidmətlərdə.  

2. İştirakçı dövlətlər həmçinin aşağıdakı məqsədlərlə lazımi tədbirlər görürlər:  

a) əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətlərdən istifadə 
imkanını nəzərdə tutan minimum standart və qaydaları işləyib-hazırlamaq, tətbiq etmək 
və onlara riayət olunmasına nəzarət etmək;  

b) əhaliyə açıq olan və ya ona təqdim olunan obyekt və xidmətləri təklif edən özəl 
müəssisələrin əlilliyi olan şəxslərin onlardan istifadə edə bilməsi üçün bütün cəhətləri 
nəzərə almalarını təmin etmək; 

c) maraqlı tərəflər üçün əlilliyi olan şəxslərin qarşılaşdıqları müyəssərlik 
problemlərinə dair təlimlər təşkil etmək;  

d) ictimaiyyətə açıq olan binalar və digər obyektləri Brayl əlifbası, asan oxunaqlı 
versiya və anlaşıqlı formada yazılarla təchiz etmək;  



e) ictimaiyyətə açıq olan binalar və digər obyektlərə müyəssərliyi  asanlaşdırmaq 
məqsədi ilə xidmətçilərin və vasitəçilərin, o cümlədən bələdçilərin, qiraətçilərin və peşəkar 
surdo tərcüməçilərin xidmətləri ilə təmin etmək;  

f) əlilliyi olan şəxslərin informasiyaya çıxış imkanını təmin etmək üçün onlara kömək 
və dəstəyin digər lazımi formalarını inkişaf etdirmək;  

g) əlilliyi olan şəxslərin İnternet də daxil olmaqla, yeni informasiya-kommunikasiya 
texnologiya və sistemlərinə çıxış imkanlarını genişləndirmək;  

h) minimum xərclə başa gəlməsi üçün  müyəssər informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları və sistemlərinin layihələndirilməsini, hazırlanmasını, istehsalını və 
yayılmasını ilkin mərhələdə genişləndirmək. 

 

 

 

Maddə 10 
Yaşamaq hüququ 

İştirakçı dövlətlər bir daha hər bir insanın yaşamaq hüququ kimi ayrılmaz hüququ 
olduğunu təsdiq edir və əlilliyi olan şəxslərin bu hüquqlarını digərləri ilə bərabər səviyyədə 
səmərəli həyata keçirməsini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər. 

Maddə 11 
Riskli vəziyyətlər və fövqəladə humanitar hallar 

İştirakçı dövlətlər beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqlarına dair beynəlxalq 
hüquq da daxil olmaqla beynəlxalq hüquq üzrə öz öhdəliklərinə uyğun olaraq, silahlı 
münaqişələr, fövqəladə humanitar vəziyyətlər və təbii fəlakətlər də daxil olmaqla risk 
vəziyyətlərində əlilliyi olan şəxslərin müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün bütün zəruri tədbirləri görürlər.  

Maddə 12 
Qanun qarşısında bərabərlik 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin harada olmasından asılı olmayaraq, qanun 
qarşısında bərabər olduqlarını təsdiq edirlər.  

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin həyatın bütün sahələrində digərləri ilə 
bərabər səviyyədə hüquq qabiliyyətinə malik olduğunu tanıyırlar.  

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin  hüquq qabiliyyətini həyata keçirərkən tələb 
oluna bilən dəstəyi əldə etmələrini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görürlər.  

4. İştirakçı dövlətlər hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün tədbirlərin, 
insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, sui-istifadə hallarının qarşısını 
almaq üçün lazımi və səmərəli təminatları nəzərdə tutmasını təmin edirlər. Bu cür 
təminatlar hüquq qabiliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin şəxsin hüquqlarına, 
iradəsinə və seçimlərinə hörmət edilməsinə yönəlməsini, maraqların münaqişəsindən və 
yersiz təsirdən azad olmasını, bu şəxsin şəraitinə mütənasib olmasını və onlara uyğun 
qurulmasını, mümkün qədər qısa müddət ərzində tətbiq edilməsini və müntəzəm olaraq 



səlahiyyətli, müstəqil və qərəzsiz orqan və ya məhkəmə instansiyası tərəfindən 
yoxlanmasını təmin etməlidir. Bu təminatlar bu cür tədbirlərin şəxsin hüquq və 
maraqlarına təsir göstərdiyi dərəcədə olmalıdır. 

5. İştirakçı dövlətlər bu maddənin müddəalarını nəzərə alaraq, əlilliyi olan şəxslərin 
əmlaka sahibliyinə və onun vəsiyyət edilməsinə, şəxsi maliyyə işlərinin idarə olunmasına, 
habelə bank ssudalarını, ipoteka kreditlərini və maliyyə kreditləşdirilməsinin digər 
formalarını bərabər şəraitdə əldə etməsinə bərabər hüquqlarının təmin olunması üçün 
bütün zəruri və səmərəli tədbirləri görür və əlilliyi olan şəxslərin öz əmlakından özbaşına 
məhrum edilməməsini təmin edirlər. 

Maddə 13 
Ədalət mühakiməsinə əlçatanlıq 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə ədalət 
mühakiməsinə səmərəli əlçatanlığını təmin edir,  o cümlədən ibtidai istintaqın təhqiqat və 
digər mərhələləri də daxil olmaqla, hüquqi prosesin bütün mərhələlərində birbaşa və 
dolayı iştirakçıların, o cümlədən şahidlərin öz səmərəli rolunu yerinə yetirməsini 
asanlaşdıran prosessual və yaşa uyğun düzəlişlər nəzərdə tuturlar. 

2. Əlilliyi olan şəxslərin ədalət mühakiməsinə səmərəli əlçatanlığını təmin etmək üçün 
iştirakçı dövlətlər ədliyyə sistemi sahəsində, o cümlədən polis və penitensiar xidmətin 
əməkdaşlarının lazımi qaydada təlim keçməsinə yardım göstərirlər. 

Maddə 14 
Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi  olan şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə: 

a) azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququndan istifadə etməsini;  

b) azadlıqdan qanunsuz və ya özbaşına məhrum edilməməsini və istənilən 
azadlıqdan məhrumetmənin qanuna uyğun olmasını, əlillyin isə heç bir halda azadlıqdan 
məhrum etməyə əsas vermədiyini təmin edirlər.  

2.  İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin hər hansı bir prosedur əsasında azadlıqdan 
məhrum edildiyi halda, onların insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun 
təminatlardan digərləri ilə bərabər səviyyədə istifadə etməsinə və onlarla rəftarın bu 
Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərinə uyğun olmasına, o cümlədən ağlabatan 
uyğunlaşmanın təmin edilməsinə təminat verirlər.  

Maddə 15 
İşgəncələrdən və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəzadan 

azadolma 

1. Heç kəs işgəncələrə və qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar 
və cəzaya məruz qala bilməz. O cümlədən, heç kəsin üzərində onun sərbəst razılığı 
olmadan tibbi və ya elmi təcrübələr aparıla bilməz. 

2. İştirakçı dövlətlər  əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə  işgəncələrə 
və qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzalara məruz 
qalmasının qarşısının alınması üçün bütün səmərəli qanunverici, inzibati və  digər 
tədbirləri görürlər.  



 

 

Maddə16 
İstismar, zorakılıq və təhqirdən azad olma 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin həm evdə, həm də evdən kənarda 
istismarın, zorakılığın və təhqirin bütün formalarından, o cümlədən bunların gender əsaslı 
aspektlərindən müdafiəsi üçün bütün lazımi qanunverici, inzibati, sosial, maarifləndirici və 
digər tədbirləri görürlər. 

2. İştirakçı dövlətlər, habelə, əlilliyi olan şəxslərə onların ailələrinə və əlilliyi olan 
şəxslərə qulluq edən şəxslərə cins və yaş spesifikliyi nəzərə alınmaqla kömək və dəstək 
göstərilməsinin uyğun formalarını təmin edərək, o cümlədən istismarın, zorakılığın və 
təhqirin təzahürlərindən yayınmaq, onları müəyyən etmək və onlar barədə məlumat 
vermək məsələləri barədə maarifləndirmə yolu ilə istismarın, zorakılığın və təhqirin bütün 
formalarının qarşısının alınması üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. İştirakçı dövlətlər 
müdafiə xidmətlərinin yaş, cins və əlillik spesifikliyinə uyğun göstərilməsini  təmin edirlər. 

3. İstismarın, zorakılığın və təhqirin bütün formalarının baş verməsinin qarşısını 
almaq məqsədiylə iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərilməsi üçün 
nəzərdə tutulmuş bütün təsisatların və proqramların müstəqil orqanlar tərəfindən səmərəli 
monitorinqinin aparılmasını  təmin edirlər.  

4.  İştirakçı dövlətlər istismarın, zorakılığın və təhqirin istənilən formasının qurbanı 
olmuş əlilliyi olan şəxslərin fiziki, əqli və psixoloji bərpasına, reabilitasiyasına və sosial 
reinteqrasiyasına kömək göstərmək, o cümlədən müdafiə xidmətlərinin təmin olunması 
üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. Bu cür bərpa və reinteqrasiya şəxsin sağlamlığını, 
rifahını, özünə hörmətini, ləyaqətini və müstəqilliyini möhkəmləndirən şəraitdə baş verir 
və cins və yaş xüsusiyyətlərinə görə ehtiyaclar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. 

 

5.İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə istismar, zorakılıq və təhqir 
hallarının aşkar olunması, təhqiqatı və lazımi hallarda təqibinin təmin edilməsi məqsədi 
ilə səmərəli qanunvericilik və strategiyalar, o cümlədən qadın və uşaqlarla bağlı 
qanunvericilik və strategiyalar qəbul edirlər. 

Maddə 17 
Şəxsi toxunulmazlığın qorunması 

Hər bir əlilliyi olan şəxs  fiziki və psixi toxunulmazlığına digərləri ilə bərabər 
səviyyədə hörmət olunması hüququna malikdir.  

Maddə 18 
Yerdəyişməvə vətəndaşlıq azadlığı 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin, başqa şəxslərlə bərabər səviyyədə 
yerdəyişmə azadlığı, yaşayış yerini və vətəndaşlığı seçmək azadlığı hüququnu tanıyır, 
habelə təmin edirlər ki, əlilliyi olan şəxslər: 

a) vətəndaşlıq əldə etmək və ya vətəndaşlığı dəyişmək hüquqlarına malik olsunlar 
və qeyri-ixtiyari surətdə, yaxud əlillik səbəbindən öz vətəndaşlığından məhrum 
olmasınlar;  



b) onların vətəndaşlığını təsdiq edən sənədləri və ya onların şəxsiyyətini təsdiq 
edən digər sənədləri almaq, bu cür sənədlərə sahib olmaq, onlardan və ya yerdəyişmə 
azadlığı hüququnun həyata keçirilməsinin asanlaşdırılması üçün zəruri ola bilən müvafiq 
prosedurlardan, məsələn, immiqrasiya prosedurlarından istifadə etmək imkanından əlillik 
səbəbindən məhrum olmasınlar; 

c) istənilən ölkəni, o cümlədən öz ölkəsini sərbəst şəkildə tərk etmək hüququna 
malik olsunlar;  

d) öz ölkəsinə qayıtmaq hüququndan qeyri-ixtiyari olaraq və ya əlillik səbəbindən 
məhrum olmasınlar.  

2. Əlilliyi olan uşaqlar anadan olduqdan dərhal sonra qeydiyyata alınır və həmin 
andan onlara ad qoyulması və vətəndaşlıq əldə etmək hüquqlarına, habelə mümkün 
dərəcədə, öz valideynlərini tanımaq və onların qayğısından istifadə etmək hüququna 
malikdirlər. 

Maddə 19 
Müstəqil yaşamaq və yerli icmaya daxil olma 

 

Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər bütün əlilliyi olan şəxslərin, digərləri ilə 
bərabər səviyyədə seçim variantı olmaqla, daimi yaşayış yerlərində yaşamaq hüququnu 
tanıyır və əlilliyi olan şəxslər tərəfindən bu  hüququn tam həyata keçirilməsinə və onların 
cəmiyyətə tam daxil olmalarına və iştiraklarına kömək etmək, habelə aşağıdakıları təmin 
etmək üçün səmərəli və lazımi tədbirlər görürlər ki: 

a) əlilliyi olan şəxslər digərləri ilə bərabər səviyyədə öz yaşayış yerini, harada və 
kiminlə yaşamağı seçmək imkanına malik olsunlar və xüsusi yaşayış yerində yaşamağa  
məcbur edilməsinlər; 

b) əlilliyi olan şəxslər, cəmiyyətdə həyatının dəstəklənməsi və ona daxil olmaq 
üçün zəruri olan fərdi yardımlar da daxil olmaqla, evdə, yaşayış yeri üzrə göstərilən 
müxtəlif növ xidmətlərdən və digər köməkçi xidmətlərdən istifadə etmək imkanına malik 
olsunlar, habelə onların cəmiyyətdən təcrid olunmasına və ya seqreqasiyasına yol 
verilməsin;  

c) Ümumi əhali üçün nəzərdə tutulan xidmət və obyektlərdən əlilliyi olan şəxslərin 
də bərabər səviyyədə istifadə imkanı olsun və və bu, onların ehtiyaclarına cavab versin. 

Maddə 20 
Fərdi hərəkət etmə 

İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin mümkün dərəcə müstəqil fərdi hərəkət etmək 
imkanlarını təmin etmək üçün, o cümlədən, aşağıdakı yollarla səmərəli tədbirlər görürlər: 

a) əlilliyi olan şəxslərin öz seçdikləri üsul və  vaxtda, eləcə də münasib qiymətlə fərdi 
hərəkət etmələrinə kömək göstərilməsi;  

b) Əlilliyi olan şəxslərin hərəkəti asanlaşdıran keyfiyyətli vasitələr, qurğular, yardımçı 
texnologiyalar eləcə də köməkçi və vasitəçilərə əlçatanlığının, o cümlədən onları münasib 
qiymətə əldə etmək imkanının asanlaşdırılması; 



c) əlilliyi olan şəxslərə və onlarla işləyən ixtisaslaşmış heyətə hərəkət vərdişləri 
barədə təlimlərin  keçirilməsi; 

d) hərəkəti asanlaşdıran vasitələrin, qurğuların, yardımçı texnologiyaların istehsalı 
ilə məşğul olan müəssisələrin əlilliyi olan şəxslərin hərəkətinin bütün aspektlərinin nəzərə 
alınmasına təşviq edilməsi. 

Maddə 21 
İfadə və fikir azadlığı və informasiyaya çıxış 

İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən 
olunan ünsiyyətin bütün formalarından  öz seçimlərinə uyğun istifadə etməklə, digərləri 
ilə bərabər səviyyədə informasiya və ideyaları axtarmaq, əldə etmək və yaymaq azadlığı 
da daxil olmaqla, öz fikir və etiqadlarını sərbəst ifadə etmək hüququndan istifadə edə 
bilməsini təmin etmək üçün, aşağıdakılar da daxil olmaqla, bütün lazımi tədbirləri görürlər: 

a) əlilliyi olan şəxslərin, müyəssər formatda və əlilliyin müxtəlif formalarını nəzərə 
alan texnologiyalardan istifadə etməklə vaxtında və əlavə haqq almadan geniş kütlə üçün 
nəzərdə tutulmuş informasiyalarla təmin olunması;  

b) işarət dilinin, Brayl əlifbasının, əlilliyi olan şəxslərin seçiminə uyğun gücləndirici 
və alternativ ünsiyyət üsullarının və ünsiyyətin bütün digər müyəssər vasitə, metod və 
formatlarının rəsmi görüşlərdə qəbul olunması və istifadəsinin təşviqi;  

c) geniş kütləyə xidmətlər göstərən, o cümlədən İnternet vasitəsilə xidmətlər 
göstərən özəl müəssisələrin əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər və yararlı formatlarda 
informasiya və xidmətlər təqdim etməsinin təşviq olunması;  

d) kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən internet vasitəsilə məlumat təqdim 
edənlərin öz xidmətlərini əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər formaya çevirməsinin təşviq 
olunması;e) işarət dilinin tanınması və  istifadəsinin təşviqi. 

Maddə 22 
Şəxsi həyatın toxunulmazlığı 

1. Yaşayış yerindən və mənzil şəraitindən asılı olmayaraq, heç bir əlilliyi olan şəxs 
onun  şəxsi həyatının, ailəsinin, mənzilinin və ya  yazışmalarının və yaxud digər ünsiyyət 
formalarının toxunulmazlığına özbaşına və ya qanunsuz müdaxiləyə, yaxud onun şərəf 
və ləyaqətinə xələl gətirilməsinə məruz qalmamalıdır. Əlilliyi olan şəxslər bu cür müdaxilə 
və hücumlara qarşı qanunla müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər. 

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə şəxsi, 
sağlamlığı və reabilitasiyası haqqında məlumatlarının məxfiliyini mühafizə edirlər. 

Maddə 23 
Evə və ailəyə hörmət 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə digərləri ilə bərabər səviyyədə 
nikah, ailə, valideynlik və şəxsi münasibətlərə dair bütün məsələlər üzrə ayrı-seçkiliyin 
aradan qaldırılması üçün  səmərəli və lazımi tədbirlər görür, eləcə də aşağıdakılar barədə 
təminat verirlər: 

a) evlilik yaşına çatmış nigaha daxil olmaq istəyən bütün əlilliyi olan şəxslərin sərbəst 
və  tam razılığı əsasında nikaha daxil olmaq və ailə qurmaq hüquqlarının tanınması;  



b) əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarının sayı və onların doğulması arasındakı müddətlə 
bağlı azad və məsuliyyətli qərar qəbul etmək, habelə ailənin reproduktiv davranışı və 
planlaşdırılması məsələlərində müvafiq yaşa uyğun məlumatları əldə etmək hüquqlarının 
tanınması və onlara bu hüquqların həyata keçirilməsinə imkan verən vasitələrin təmin 
edilməsi;  

c) əlilliyi olan uşaqlar da daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərin digərləri ilə bərabər 
səviyyədə öz təbii artımını saxlaması.  

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin qəyyumluğa, himayəçiliyə, övladlığa 
götürülməyə və digər analoji institutlara münasibətdə - bu anlayışlar qanunvericilikdə 
mövcud olduqda - hüquq və vəzifələrini təmin edirlər; bütün hallarda uşağın ali maraqları 
birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin öz uşaqlarını 
tərbiyə etmək üzrə vəzifələrini yerinə yetirməsində lazımi yardım göstərirlər.  

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan uşaqların ailə həyatı ilə bağlı bərabər hüquqa malik 
olmalarını təmin edirlər. Bu hüquqların həyata keçirilməsi və əlilliyi olan uşaqların 
gizlədilməsi, atılması, onlara qarşı laqeydlik və onların təcrid olunmasının qarşısının 
alınması məqsədilə iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan uşaqları və onların ailələrini erkən və 
hərtərəfli məlumat, xidmət və dəstəklə təmin etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

4. İştirakçı dövlətlər, məhkəmənin nəzarət etdiyi səlahiyyətli orqanların qüvvədə olan 
qanunlara və prosedurlara uyğun olaraq bu cür ayrılmanın uşağın ali maraqları üçün 
zəruri olduğunu müəyyən etdiyi hallar istisna olmaqla, əlilliyi olan uşaqların valideynlərinin 
iradəsinə zidd olaraq onlardan ayrılmamasını təmin edirlər. Uşağın özünün və ya onun 
valideynlərindən biri və ya hər ikisinin əlillik səbəbinə görə heç bir halda uşaq 
valideynlərindən ayrıla bilməz. 

5. İştirakçı dövlətlər, yaxın qohumlar əlilliyi olan uşağa baxa bilmədikdə, daha uzaq 
qohumların cəlb olunması hesabına alternativ qayğı göstərilməsini təşkil etmək, bu cür 
imkan olmadıqda isə - uşağın yerli icmada yaşaması üçün ailə şəraitinin yaradılmasını 
öhdələrinə götürürlər. 

Maddə 24 
    Təhsil 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin təhsil almaq hüququnu tanıyırlar. Bu hüququn 
ayrı-seçkiliyə yol verilmədən və bərabər imkanlar əsasında həyata keçirilməsi məqsədi 
ilə  iştirakçı dövlətlər  bütün səviyyələrdə əlilliyi olan şəxsin  həyatı boyu və inküziv təhsil 
sistemini təmin edir və bu aşağıdakı məqsədlərə istiqamətlənir: 

a) insan potensialının, eləcə də ləyaqət və özünə hörmət hisslərinin tam inkişafına, 
insan hüquqlarına, əsas azadlıqlarına və insan müxtəlifliyinə hörmətin gücləndirilməsinə;  

b) əlilliyi olan şəxslərin şəxsiyyətinin, fərdi istedad və yaradıcılığının, habelə onların 
əqli və fiziki qabiliyyətlərinin tam həcmdə inkişafına; 

c) əlilliyi olan şəxslərə azad cəmiyyətdə səmərəli iştirak etmək imkanlarının 
verilməsinə.  

2. İştirakçı dövlətlər aşağıdakılar barədə təminat verirlər: 

a) əlilliyi olan şəxslər, əlillik səbəbinə görə ümumi təhsildən, əlilliyi olan uşaqlar isə 
pulsuz və məcburi ibtidai təhsildən və ya  orta təhsildən kənarlaşdırılmasınlar;  



b) əlilliyi olan şəxslər yaşadıqları yerlərdə digərləri ilə bərabər səviyyədə inklüziv, 
keyfiyyətli və pulsuz ibtidai və orta təhsil almaq imkanlarına malik olsunlar;  

c) fərdi  tələbatı nəzərə alan  ağlabatan uyğunlaşma ilə təchiz olunsunlar;  

d) ümumi təhsil sistemində səmərəli təhsili yüngülləşdirmək üçün əlilliyi olan şəxslər 
tələb olunan yardımı alsınlar; 

e) tam inklüzivliyi təmin etmək məqsədi ilə akademik və sosial inkişafı maksimum 
dərəcədə artıran mühitdə  səmərəli fərdi dəstək tədbirlərini təmin etsinlər. 

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətin üzvü kimi təhsil prosesində tam 
və bərabər iştirakını asanlaşdırmaq üçün onlara həyati və sosial inkişaf vərdişlərini 
mənimsəmək imkanı yaradırlar. İştirakçı dövlətlər bu istiqamətdə lazımi tədbirlər görür, o 
cümlədən:a) Brayl əlifbasının, alternativ şriftlərin, o cümlədən də ünsiyyətin alternativ 
metodlarının, üsullarının və formatlarının, eləcə də səmtləşmə və mobillik vərdişlərinin 
mənimsənilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, həmyaşıdlar tərəfindən dəstəklənməsinə və 
hamilik üçün şərait yaradırlar;  

b) işarət dilinin mənimsənilməsinə və eşitmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslərin dil 
xüsusiyyətlərinin təşviqinə şərait yaradırlar;  

c) görmə, eşitmə və eşitmə-görmə qabiliyyətləri məhdud şəxslərin, xüsusi ilə 
uşaqların təhsilinin onlar üçün ən uyğun dil, metod və ünsiyyət üsulları ilə akademik və 
sosial inkişafı maksimum dərəcədə artıran mühitdə həyata keçirilməsini təmin edirlər.  

4. İştirakçı dövlətlər bu hüququn həyata keçirilməsini təmin etmək üçün müəllimlərin, 
eləcə də işarət dilini, Brayl əlifbasını bilən əlilliyi olan müəllimlərin bu işə cəlb olunması 
və tədrisin bütün pillələrində çalışan mütəxəssislərin və heyətin təlimi üçün lazımi tədbirlər 
görürlər. Bu cür  təlim, əlilliyi olan şəxslərə dəstək göstərilməsi istiqamətində əlilliklə bağlı 
məlumatlılığı və ünsiyyətin müvafiq gücləndirici və alternativ metod, üsul və 
formatlarından, tədris metod və materiallarından istifadəni əhatə edir. 

5. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin ümumi ali təhsilə, peşə təliminə, böyüklər 
üçün təhsilə  və həyatı boyu tədrisə heç bir ayrı-seçkilik olmadan digərləri ilə bərabər 
səviyyədə cəlb olunmasını təmin edirlər. Bu məqsədlə iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan 
şəxslər üçün ağlabatan uyğunlaşmanı təmin edirlər. 

Maddə 25 
Sağlamlıq 

İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin əlillik əlamətinə görə  heç bir ayrı-seçkiliyə yol 
verilmədən, sağlamlığın mümkün olan ən yüksək standartlarından istifadə hüquqununa 
malik olmalarını tanıyırlar. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin gender xüsusiyyətlərini, 
eləcə də sağlamlığa görə reabilitasiya imkanlarını nəzərə almaqla, səhiyyə 
xidmətlərindən istifadə etmələrini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. 
Xüsusilə də iştirakçı dövlətlər: 

a) əlilliyi olan şəxslərə digərləri kimi, təmənnasız və ya sərfəli tibbi xidmət və 
proqramları, o cümlədən cinsi və reproduktiv sağlamlıq və əhaliyə göstərilən ictimai 
sağlamlıq proqramlarını eyni ölçüdə, keyfiyyətdə və standartlarda təmin edirlər ;  

b) əlilliyi olan şəxsləri, birbaşa əlillik səbəbi ilə bağlı ehtiyac duyduqları tibbi,  o 
cümlədən erkən diaqnostika, lazımi hallarda müdaxilə olunması, xüsusən uşaqlar və 



yaşlılar arasında əlilliyin minimuma endirilməsi və artımının qarşısının alınması kimi 
xidmətlərlə təmin edirlər;   

c) kənd yerləri də daxil olmaqla, bu cür tibbi xidmətlərin həmin insanların yaşadıqları 
yerlərə yaxın ərazilərdə olmasını təmin edirlər; 

d) sərbəst və məlumatlı razılıq əsasında, dövlət və özəl səhiyyə üçün etik 
standartların təlimi və təbliği vasitəsilə insan hüquqları, ləyaqəti, əlilliyi olan şəxslərin 
sərbəstliyi və ehtiyacları barədə məlumatlılığın artırılması  yolu ilə tibb işçilərinin əlilliyi 
olan şəxslərə digərləri kimi eyni keyfiyyətdə xidmətlər göstərilməsini tələb edirlər; 

e) tibbi sığortanın təmin olunması zamanı əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-seçkilik 
hallarını qadağan edirlər. Həyat sığortası milli qanunvericilikdə təsbit olunduqda, bunun 
ədalətli və ağlabatan əsaslarla təmin edilməsini nəzərdə tuturlar;f) əlillik səbəbindən 
tibbi yardım və ya xidmətin göstərilməsindən, qida və ya maye ilə təmin etməkdən  
imtina edilməsinin qarşısını alırlar. 

Maddə 26 
Abilitasiya və reabilitasiya 

1. İştirakçı dövlətlər, digər əlilliyi olan şəxslərin də dəstəyi ilə əlilliyi olan şəxslərə 
maksimum müstəqilliyə, tam fiziki, əqli, sosial və peşəkar qabiliyyətlərə nail olmaq və 
bunları qoruyub saxlamaq imkanı vermək və onların həyatın bütün sahələrinə tam daxil 
olmaları və iştirakları üçün səmərəli və lazımi tədbirlər görürlər. Bu məqsədlə iştirakçı 
dövlətlər xüsusilə təhsil, səhiyyə, məşğulluq və sosial sahələrdə hərtərəfli abilitasiya və 
reabilitasiya xidmətləri, proqramları təşkil edir, möhkəmləndirir və genişləndirirlər ki, bu 
xidmət və proqramlar: 

a) mümkün qədər daha tez həyata keçirilməyə başlansın, fərdin ehtiyac və güclü 
tərəflərinin çoxsahəli şəkildə qiymətləndirilməsinə əsaslansın; 

b) yerli icmaya və cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə cəlb olunmağa və 
qoşulmağa yardım göstərərək könüllü xarakter daşıyıb əlilliyi olan şəxslərin daimi 
yaşadıqları yerlərdə, o cümlədən kənd yerlərində müyəssər olsun. 

2. İştirakçı dövlətlər abilitasiya və reabilitasiya xidmətləri sahəsində işləyən xidmət 
heyətinin və mütəxəssislərin ilkin və sonrakı təhsilinin inkişafına şərait yaradırlar.  

3. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş və onların abilitasiyası 
və reabilitasiyasına aid yardımçı cihazların və texnologiyaların mövcudluğunu, onlara 
bələdliyi və istifadəni təşviq edirlər  .   

Maddə 27 
Əmək və məşğulluq 

1. İştirakçı dövlətlər digərləri ilə bərabər səviyyədə, əlilliyi olan şəxslərin əmək hüququnu 
tanıyırlar;  bu, əmək bazarının və iş  mühitinin əlilliyi olan şəxslər üçün açıq, inklüziv və 
müyəssər şəraitdə şəxsin sərbəst seçdiyi və ya razılıq verdiyi işlə özünü təmin etmək 
hüququnu ehtiva edir. İştirakçı dövlətlər, o cümlədən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
qaydada müvafiq addımları ataraq, əmək fəaliyyəti zamanı zədə almış şəxslərin hüququ  
da daxil olmaqla, əmək hüququnun həyata keçirilməsini təmin və təşviq edirlər, bu 
məqsədlə onlar: 



a) işə qəbul şərtləri, işə qəbul və məşğulluq,  işin qorunması, karyera yüksəlişi, 
təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti də daxil olmaqla məşğulluğun bütün növləri ilə  bağlı 
bütün məsələlərdə əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkiliyin qadağan  olunması; 

 

b) əlilliyi olan şəxslərin ədalətli və əlverişli əmək şəraiti, o cümlədən bərabər imkanlar 
və eyni dəyərli əməyə görə bərabər mükafatlandırılma, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti, 
o cümlədən təcavüzdən müdafiə və şikayətlərin təmin edilməsi ilə bağlı hüquqlarının 
digərləri ilə bərabər səviyyədə qorunması; 

c) əlilliyi olan şəxslərin əmək və həmkarlar ittifaqı ilə bağlı hüquqlarını digərləri ilə 
bərabər səviyyədə həyata keçirə bilməsinin təmin edilməsi; 

d) əlilliyi olan şəxslərə ümumi texniki və peşəyönümlü proqramlara, işədüzəltmə 
xidmətlərinə və peşə və fasiləsiz təhsilə səmərəli çıxış imkanlarının yaradılması; 

e) əmək bazarında əlilliyi olan şəxslər üçün iş imkanları və karyera yüksəlişinin 
genişləndirilməsi, eləcə də işin axtarılması, tapılması, saxlanması və bərpasında onlara 
yardım göstərilməsi; 

f) fərdi əmək fəaliyyəti, sahibkarlıq, kooperativlərin inkişaf etdirilməsi və şəxsi işin 
təşkili üçün imkanların genişləndirilməsi;  

g) əlilliyi olan şəxslərin dövlət sektorunda işə qəbul edilməsi; 

h) pozitiv fəaliyyət proqramları, stimul və digər tədbirlərdən ibarət ola bilən müvafiq 
strategiya və tədbirlərin vasitəsi ilə əlilliyi olan şəxslərin özəl sektorda işə qəbul 
edilməsinin təşviqi; 

i) iş yerində əlilliyi olan şəxslərə  ağlabatan uyğunlaşmanın həyata keçirilməsinin 
təmin edilməsi; 

j) açıq əmək bazarında əlilliyi olan şəxslər tərəfindən iş təcrübəsinin 
mənimsənilməsinin təşviqi; 

k) əlilliyi olan şəxslər üçün peşə və ixtisas reabilitasiyası, iş yerlərinin qorunması və 
işə qaytarılma üzrə proqramların təşviqi. 

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin qul kimi və ya asılı vəziyyətdə 
saxlanılmamasını və digərləri ilə bərabər səviyyədə icbari və məcburi əməkdən müdafiə 
olunmasını təmin edirlər. 

Maddə 28 
Qənaətbəxş həyat səviyyəsi və sosial müdafiə 

1. İştirakçı dövlətlər yetərli qida, geyim və yaşayış yeri də daxil olmaqla əlilliyi olan 
şəxslər və ailələrinin qənaətbəxş həyat səviyyəsi və həyat şəraitinin daim 
yaxşılaşdırılmasına olan hüququnu tanıyır və əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkiliyə yol 
verilmədən bu hüququn təmin və təşviq edilməsi üçün müvafiq tədbirləri görürlər.. 

2. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiə hüququnu və əlillik əlamətinə 
görə ayrı-seçkiliyə yol verilmədən ondan istifadə hüququnu tanıyır və bu hüququn təmin 
və təşviq edilməsi üçün aşağıdakı  tədbirlər də daxil olmaqla müvafiq addımlar atırlar:  

 



a) əlilliyi olan şəxslərin təmiz su xidmətlərinə, əlilliklə bağlı lazımi və sərfəli xidmət, 
avadanlıq və başqa vasitələrə əlçatanlığının bərabər şəkildə təmin edilməsi; 

b) əlilliyi olan şəxslərin, xüsusilə əlilliyi olan qadınların, qızların və yaşlıların sosial 
müdafiə və yoxsulluğun azadılması proqramlarından istifadə etmək imkanının təmin 
edilməsi; 

c) yoxsulluq şəraitində yaşayan əlilliyi olan şəxslər və onların ailələrinin əlilliklə bağlı,  
o cümlədən müvafiq təhsil, məsləhət, maliyyə yardımı və müvəqqəti qəyyumluq xidməti 
xərclərinin dövlət tərəfindən qarşılanması imkanından istifadəsinin təmin edilməsi;d) 
əlilliyi olan şəxslərin  dövlət mənzil proqramlarından istifadə etmək imkanının təmin 
edilməsi; 

e) əlilliyi olan şəxslərin pensiya müavinətlərindən və proqramlarından istifadə etmək 
imkanının təmin edilməsi. 

Maddə 29 
Siyasi və ictimai həyatda iştirak 

İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərə siyasi hüquqlar və bu hüquqlardan digərləri ilə 
bərabər səviyyədə istifadə etmək imkanının yaradılmasına təminat verir və aşağıdakı 
öhdəlikləri üzərinə götürürlər: :  

a) əlilliyi olan şəxslərin  siyasi və ictimai həyatda digərləri ilə bərabər səviyyədə, 
birbaşa və ya azad seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə səmərəli və tam şəkildə iştirak 
etmək, o cümlədən səs vermək və seçilmək hüququnu, imkanını, aşağıda qeyd edilənləri 
nəzərə almaqla, təmin etmək:  

i)  -səsvermə üçün prosedurların, otaqların və materialların anlama və istifadə üçün 
münasib, müyəssər və asan olmasının təminatı;  

ii) -əlilliyi olan şəxslərin münasib olduqda yardımçı və yeni texnologiyaların köməyi 
ilə hədə-qorxuya məruz qalmadan gizli səsvermə və ictimai referendumda iştirakı 
hüququnun və dövlət hakimiyyətinin bütün səviyyələrində vəzifələrini səmərəli icra etmək 
və bütün dövlət funksiyalarını yerinə yetirmək üçün namizədliklərini irəli sürmək 
hüquqlarının qorunması; 

iii) -əlilliyi olan şəxslərə azad seçicilər kimi öz iradələrini ifadə etməsində  və bu 
məqsədlə zəruri halda öz istəkləri ilə səsvermə prosesində hər hansı bir nümayəndə 
tərəfindən onlara yardım göstərilməsinin təminatı;  

b) əlilliyi olan şəxslərə ayrı-seçkilik etmədən və digərləri ilə bərabər səviyyədə dövlət 
işlərinin idarə olunmasında effektiv və tam iştirak etmələri üçün şəraitin yaradılması, eləcə 
də, onların dövlət işlərində iştirakını, o cümlədən aşağıdakıları təşviq etmək; 

 

i)  fəaliyyəti ölkənin dövlət və siyasi həyatı ilə bağlı olan qeyri - hökumət 
təşkilatlarında və birliklərində, həmçinin siyasi partiyaların fəaliyyətində və onların 
idarəçiliyində iştirakını;  

ii) əlilliyi olan şəxsləri beynəlxalq, milli və regional səviyyələrdə təmsil etmək üçün 
əlilliyi olan şəxslərin təşkilatının yaradılmasını və onların bu təşkilatlara qoşulmalarını. 



Maddə 30 
Mədəni həyatda iştirak, asudə vaxtın və istirahətin təşkili və 

idmanla məşğul olma 

1. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan  şəxslərin digərləri ilə bərabər səviyyədə mədəni 
həyatda iştirak etmək hüququnu tanıyır və bütün zəruri tədbirləri görürlər ki, əlilliyi olan 
şəxslər  :  

a) müyəssər formatlarda sənət əsərlərindən istifadə edə bilsinlər; 

b) müyəssər formatlarda televiziya proqramlarından, filmlərdən istifadə, teatr və 
digər mədəni tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər; 

c) teatr, muzey, kinoteatr, kitabxana və turizm xidmətləri kimi mədəni tədbir və 
xidmətlərdən yararlanma, həmçinin mümkün olduqca milli mədəni əhəmiyyət kəsb edən 
abidə və obyektlərə baxma imkanı əldə edə bilsinlər. 

2. İştirakçı dövlətlər yalnız əlilliyi olan şəxslərin rifahı deyil, həmçinin cəmiyyətin 
inkişafı üçün əlilliyi olan şəxslərin yaradıcılıq  və intellektual potensiallarını inkişaf 
etdirmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür. 

3. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, əqli mülkiyyət hüquqlarının 
qorunması haqqında qanunların əlilliyi olan şəxslərin mədəni nümunələrə  müyəssərliyinə 
əsassız və ya diskriminasiya xarakterli maneələrin olmaması üçün bütün zəruri tədbirləri 
görür. 

4. Əlilliyi olan şəxslər, digərləri ilə bərabər səviyyədə, işarət dilləri və eşitmə 
qabiliyyəti məhdud şəxslərin mədəniyyəti daxil olmaqla, xüsusi mədəni və dil 
özünəməxsusluğunun tanınması və dəstəklənməsi hüququna malikdirlər.5. Əlilliyi olan 
şəxslərin istirahət, asudə vaxt və idman fəaliyyətlərində başqaları ilə bərabər səviyyədə 
iştirak etmələrini təmin etmək məqsədi ilə iştirakçı dövlətlər aşağıdakı müvafiq tədbirləri 
görürlər: 

a) əlilliyi olan şəxslərin bütün səviyyəli ümumi profilli idman tədbirlərində mümkün 
tam həcmdə iştirakının təbliği və təşviqi;  

b) əlilliyi olan şəxslərə, əlilliyə xas idman və asudə vaxt tədbirlərini təşkil etmək, 
inkişaf etdirmək və bu tədbirlərdə iştirak etmək imkanının yaradılması və bununla 
əlaqədar digərləri ilə bərabər səviyyədə müvafiq təlim, hazırlıq və resurslarla təmin 
olunmalarına yardım edilməsi;  

c) əlilliyi olan şəxslərin idman, rekreasiya və turizm obyektlərinə müyəssərliyinin 
təmin edilməsi;  

 

d) əlilliyi olan uşaqların digər uşaqlarla birlikdə asudə və istirahət vaxtının 
keçirilməsində, oyunlarda, idman tədbirlərində, o cümlədən məktəb sistemi çərçivəsində 
keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək imkanının təmin edilməsi; 

e) əlilliyi olan şəxslərin, istirahət, turizm, asudə vaxt və idman tədbirlərinin təşkili ilə 
məşğul olanların xidmətlərindən istifadə imkanının təmin edilməsi.  

Maddə 31 
Statistika və məlumatların toplanması 



1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi məqsədilə strategiyanı 
işləyib hazırlamağa və həyata keçirməyə imkan verən lazımi informasiyanın, o cümlədən 
statistik və tədqiqat məlumatlarının toplanmasını öhdələrinə götürürlər. Bu informasiyanın 
toplanması və saxlanması prosesində: 

a) əlilliyi olan şəxslərin şəxsi həyatının məxfiliyini və toxunulmazlığını təmin etmək 
üçün hüquqi baxımdan müəyyən edilmiş təminatlara, o cümlədən məlumatların 
qorunması haqqında qanunvericiliyə riayət edilməli;  

b) statistik məlumatların toplanması və istifadəsi zamanı insan hüquqları və 
azadlıqlarının müdafiəsinə dair qəbul edilmiş beynəlxalq normalara, eləcə də etik 
prinsiplərə riayət edilməlidir. 

2. Bu maddəyə uyğun olaraq toplanmış məlumat müvafiq qaydada işlənilərək 
iştirakçı dövlətlərin bu Konvensiya üzrə öhdəliklərinin icrasının qiymətləndirilməsinə 
yardım göstərilməsi və hüquqlarının həyata keçirilməsi zamanı əlilliyi olan şəxslərin 
üzləşdikləri maneələrin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması üçün istifadə olunur.3. 
İştirakçı dövlətlər bu statistik məlumatların yayılmasına görə məsuliyyəti üzərlərinə 
götürür və onların əlilliyi olan şəxslər və digərləri üçün müyəssərliyini təmin edirlər. 

Maddə 32 
Beynəlxalq əməkdaşlıq 

1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın məqsəd və vəzifələrini həyata keçirmək üçün milli 
səylərin dəstəklənməsində beynəlxalq əməkdaşlığın və onun təşviqinin vacibliyini tanıyır 
və bununla əlaqədar olaraq dövlətlərarası xətt üzrə, həmçinin münasib olduqda, müvafiq 
beynəlxalq və regional təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətləri, xüsusilə əlilliyi olan şəxslərin 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq şəraitində bütün lazımi və səmərəli tədbirləri görür. Bu cür 
tədbirlərə, xüsusilə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

a) beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən beynəlxalq inkişaf proqramlarının əlilliyi 
olan şəxslərə  inklüzivliyinin və müyəssərliyinin təmin edilməsi; 

b)  informasiya, təcrübə, proqram və qabaqcıl layihələrin mübadiləsi yolu ilə mövcud 
imkanların gücləndirilməsinin asanlaşdırılması və dəstəklənməsi;  

c) tədqiqat sahəsində əməkdaşlığa və elmi - texniki biliklərin müyəssərliyinə yardım;  

d) münasib olduqda, açıq və köməkçi texnologiyalardan istifadənin 
yüngülləşdirilməsi və onların qarşılıqlı mübadiləsi, həmçinin texnologiyaların ötürülməsi 
yolu ilə texniki - iqtisadi yardımın göstərilməsi.  

2. Bu maddənin müddəaları heç bir iştirakçı dövlətin bu Konvensiyaya uyğun olaraq 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə toxunmur.  

Maddə 33 
Milli tətbiqetmə və monitorinq 

1. İştirakçı dövlətlər təşkilati quruluşlarına müvafiq olaraq, hökumət strukturunda bu 
Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə rəhbərlik edən bir və ya bir neçə 
instansiya təyin edirlər. Onlar hökumət strukturunda müxtəlif sektorlarda və səviyyələrdə 
müvafiq fəaliyyətə yardım göstərmək üçün koordinasiya mexanizminin təsis və ya təyin 
edilməsi imkanını öyrənirlər.  



2. İştirakçı dövlətlər özlərinin hüquqi və inzibati quruluşlarına uyğun olaraq ölkə 
daxilində bu Konvensiyanın icrası, təşviqi, müdafiəsi və monitorinqi üçün bir və ya bir 
neçə müstəqil mexanizmlərdən ibarət strukturu dəstəkləyir, möhkəmləndirir, təyin edir və 
ya təsis edirlər. Bu cür mexanizmin təyin və ya təsis edilməsi zamanı iştirakçı dövlətlər 
insan hüquqlarının müdafiəsi və təşviqi ilə məşğul olan milli təsisatların statusuna və 
fəaliyyətinə aid olan prinsipləri də nəzərə alırlar.  

3. Vətəndaş cəmiyyəti, xüsusilə əlilliyi olan şəxslər və onları təmsil edən təşkilatlar 
monitorinq prosesinə tam şəkildə cəlb olunur və iştirak edirlər. 

 

Maddə 34 
Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə Komitə 

1. Aşağıda nəzərdə tutulan funksiyaları yerinə yetirən Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları 
üzrə Komitə (bundan sonra "Komitə") təsis olunur.  

2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi anında Komitə on iki ekspertdən ibarət olur. 
Konvensiyanın əlavə altmış ratifikasiyasından və ya ona qoşulmalardan sonra Komitənin 
üzvlük heyətinin tərkibi altı nəfər artırılaraq on səkkiz nəfərdən ibarət maksimuma çatır.  

3. Komitənin üzvləri yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərə malik olub, 
Konvensiyanın əhatə etdiyi sahədə yüksək səriştəyə və təcrübəyə malik olur və öz 
şəxsləri qismində çıxış edirlər. İştirakçı dövlətlər öz namizədlərinin təqdimatı zamanı 
Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü bəndində göstərilmiş müddəanı lazımi qaydada 
nəzərə almalıdırlar.  

4. Komitənin üzvləri ədalətli coğrafi bölgü prinsipinə, fərqli mədəniyyətlərin və əsas 
hüquq sistemlərinin təmsil olunmasına, gender bərabərliyinin qorunmasına və əlilliyi olan 
ekspertlərin iştirakına diqqət ayrılmaqla iştirakçı dövlətlər tərəfindən seçilir.  

5. Komitənin üzvləri iştirakçı dövlətlərin Konfransının iclaslarında iştirakçı dövlətlərin 
öz vətəndaşları arasından irəli sürdükləri namizədlərin siyahısından gizli səsvermə yolu 
ilə seçilir. İştirakçı dövlətlərin üçdə ikisinin kvorum təşkil etdiyi bu iclaslarda daha çox səs 
toplayan və iştirakçı dövlətlərin səsvermədə iştirak edən nümayəndələrinin mütləq səs 
çoxluğunu qazanan namizədlər Komitənin tərkibinə seçilirlər.  

6. İlkin seçkilər bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gündən etibarən altı aydan gec 
olmayaraq keçirilir. Hər bir seçkinin keçirilmə tarixindən dörd ay əvvəl Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş katibi iştirakçı dövlətlərə məktubla müraciət edərək iki ay ərzində öz 
namizədlərini təqdim etməyi təklif edir. Daha sonra Baş katib bu qaydada irəli sürülmüş 
namizədlərin adlarının əlifba sırası ilə düzülmüş siyahısını, onları irəli sürmüş iştirakçı 
dövlətlərin adını qeyd etməklə bu Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinə göndərir.  

7. Komitənin üzvləri dörd illik müddətə seçilirlər. Onlar yalnız bir dəfə təkrar seçilə 
bilərlər. Lakin birinci seçkilərdə seçilmiş altı üzvün səlahiyyətlərinin müddəti iki ildən sonra 
bitir; birinci seçkidən dərhal sonra bu maddənin 5-ci bəndinə əsasən, bu altı üzvün adları 
iclasın sədri tərəfindən püşkatma yolu ilə müəyyən edilir.  

8. Komitənin altı əlavə üzvünün seçilməsi bu maddənin müvafiq müddəaları ilə 
tənzimlənən adi seçkilərlə həyata keçirilir.  

9. Əgər Komitənin hər hansı bir üzvü vəfat edirsə və ya istefa verirsə və yaxud hər 
hansı bir səbəbdən vəzifələrini icra etmək iqtidarında olmadığını elan edirsə, o zaman 
onun namizədliyini irəli sürmüş iştirakçı dövlət səlahiyyətlərin qalan müddəti üçün 



yüksəkixtisaslı və bu maddənin müvafiq müddəalarında nəzərdə tutulan tələblərə cavab 
verən digər eksperti təyin edir.  

10. Komitə özünün prosedur qaydalarını müəyyən edir.  

11. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Komitənin bu Konvensiyanın 
müddəalarına müvafiq olaraq funksiyalarını həyata keçirməsi üçün zəruri personalı və 
maddi vəsaiti təqdim edir və onun birinci iclasını çağırır.  

12. Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq təsis edilən Komitənin üzvləri 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən təsdiq edilən və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının vəsaitindən ayrılmış maaşı Komitənin vəzifələrinin vacibliyi nəzərə 
alınmaqla Assambleya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və şərtlər əsasında alırlar.  

13. Komitənin üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının imtiyazları və immunitetləri 
haqqında Konvensiyanın müvafiq bölmələrində əksini tapmış, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının işləri ilə bağlı ezamiyyətlərdə olan ekspertlərin istifadə etdikləri güzəşt, 
imtiyaz və immunitetlərdən istifadə etmək hüququna malik olurlar.  

Maddə 35 
İştirakçı dövlətlərin məruzələri 

1. Hər bir iştirakçı dövlət bu Konvensiyanın müvafiq iştirakçı dövlət üçün qüvvəyə 
minməsindən sonra iki il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi vasitəsilə 
Komitəyə bu Konvensiyaya əsasən öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün gördüyü 
tədbirlər və bu istiqamətdə əldə olunan tərəqqi haqqında ətraflı məruzə təqdim edir.  

2. Daha sonra iştirakçı dövlətlər dörd ildən bir dəfədən az olmamaqla, habelə 
Komitənin müraciət etdiyi hallarda növbəti məruzələri təqdim edirlər.  

3. Komitə məruzələrin məzmununu müəyyən edən rəhbər prinsipləri 
müəyyənləşdirir.  

4. Komitəyə ilkin ətraflı məruzəni təqdim edən iştirakçı dövlətin, onun əvvəllər təqdim 
etdiyi informasiyanı sonrakı məruzələrdə təkrar etməsinə zərurət yoxdur. İştirakçı 
dövlətlərə təklif olunur ki, Komitəyə təqdim ediləcək məruzələrin hazırlanmasını açıq və 
şəffaf proses halına gətirmək barədə düşünsünlər və bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 
3-cü bəndində müəyyən edilmiş müddəanı lazımi qaydada nəzərə alsınlar. 

5. Məruzələrdə bu Konvensiya üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə dərəcəsinə təsir 
göstərən amillər və çətinliklər göstərilə bilər. 

Maddə 36 
Məruzələrə baxılma 

1. Komitə hər bir məruzəni nəzərdən keçirərək lazım bildiyi təklif və ümumi tövsiyələr 
qəbul edir və onları müvafiq iştirakçı dövlətə göndərir. İştirakçı dövlət Komitəyə cavab 
şəklində seçiminə əsasən istənilən informasiyanı göndərə bilər. Komitə iştirakçı 
dövlətlərdən bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə aidiyyəti olan əlavə informasiyanı 
istəyə bilər.  

2. İştirakçı dövlət məruzənin təqdimatını xeyli gecikdirdikdə Komitə müvafiq iştirakçı 
dövlətə bildirə bilər ki, müvafiq məruzə bu bildirişdən sonrakı üç ay ərzində təqdim 
olunmazsa, bu Konvensiyanın bu iştirakçı dövlətdə həyata keçirilməsi məsələsinə 
Komitənin sərəncamında olan etibarlı informasiya əsasında baxmaq lazım gələcək. 



Komitə müvafiq iştirakçı dövlətə bu cür baxılma prosesində iştirak etməyi təklif edir. Əgər 
iştirakçı dövlət buna cavab olaraq müvafiq məruzəni təqdim edərsə, o zaman bu 
maddənin 1-ci bəndinin müddəaları tətbiq olunur.  

3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi məruzələri bütün iştirakçı dövlətlərin 
sərəncamına təqdim edir.  

4. İştirakçı dövlətlər öz ölkələrində məruzələrin ictimaiyyət üçün geniş müyəssərliyini 
təmin edir və bu məruzələrə aidiyyəti olan təkliflər və ümumi tövsiyələrlə tanışlığı 
asanlaşdırırlar.  

5. Komitə məqbul bildiyi halda iştirakçı dövlətlərin məruzələrini Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış idarələrinə, fondlarına və proqramlarına, habelə digər 
səlahiyyətli orqanlara göndərir ki, onlar texniki məsləhət və ya yardım barədə həmin 
məruzələrdə yer almış müraciətlərə, yaxud belə məsləhət və ya yardıma ehtiyac olması 
barədə göstərişlərə, habelə Komitənin həmin müraciət və ya göstərişlərinə diqqət 
yetirsinlər.  

Maddə 37 
İştirakçı dövlətlər və Komitə arasında əməkdaşlıq 

1. Hər bir iştirakçı dövlət Komitə ilə əməkdaşlıq edərək, onun üzvlərinə 
mandatlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı kömək göstərir.  

2. Komitə iştirakçı dövlətlərlə münasibətlərində beynəlxalq əməkdaşlıq da daxil 
olmaqla bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı ölkələrin imkanlarının artırılması 
yollarını və vasitələrini lazımi qaydada nəzərə alır.  

Maddə 38 
Komitənin digər orqanlarla münasibətləri 

Bu Konvensiyanın effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə yardım göstərmək və onun 
əhatə etdiyi sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək üçün: 

a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış idarələri və digər orqanları bu 
Konvensiyanın onların mandatları altına düşən müddəalarının həyata keçirilməsi 
haqqında məsələyə baxılmasında iştirak etmək hüququna malikdirlər. Komitə məqbul 
bildikdə ixtisaslaşmış idarələri və digər səlahiyyətli orqanları Konvensiyanın onların 
müvafiq mandat altına düşən sahələrdə həyata keçirilməsi ilə bağlı ekspert rəyi verməyə 
dəvət edə bilər. Komitə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış idarələrinə və digər 
orqanlarına onların fəaliyyət sahəsinə aid olan sahələrdə Konvensiyanın həyata 
keçirilməsi ilə bağlı məruzələr təqdim etməyə dəvət edə bilər; 

b) Komitə, zəruri olduqda, mandatının yerinə yetirilməsi zamanı insan hüquqları ilə 
bağlı beynəlxalq müqavilələrə əsasən təsis olunan digər müvafiq orqanlarla məsləhətləşir 
ki, onların, məruzələrin təqdim olunmasına dair müvafiq rəhbər prinsiplərində, habelə irəli 
sürdükləri təklif və ümumi tövsiyələrdə uzlaşma təmin edilsin və öz funksiyalarının yerinə 
yetirilməsi zamanı təkrarçılığa və hər hansı bir paralelliyə yol verilməsin.  

Maddə 39 
Komitənin məruzəsi 

Komitə iki ildə bir dəfə Baş Assambleyaya və İqtisadi və Sosial Şuraya öz fəaliyyəti 
haqqında məruzə təqdim edir və iştirakçı dövlətlərdən alınmış məruzə və məlumatları 



araşdırıb təkliflər və ümumi tövsiyələr irəli sürə bilər. Belə təkliflər və ümumi tövsiyələr 
iştirakçı dövlətlərin şərhləri ilə bərabər (əgər belələri varsa) Komitənin məruzəsinə daxil 
edilir.  

Maddə 40 
İştirakçı dövlətlərin Konfransı 

1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı istənilən məsələyə 
baxmaq üçün müntəzəm olaraq iştirakçı dövlətlərin Konfransında toplaşırlar.  

2. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra altı aydan gec olmayaraq 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi iştirakçı dövlətlərin Konfransını çağırır. Növbəti 
müşavirələr Baş katib tərəfindən iki ildə bir dəfə və ya iştirakçı dövlətlərin Konfransının 
qərarı ilə çağırılır.  

Maddə 41 
Depozitari 

Bu Konvensiyanın depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibidir.  

Maddə 42 
İmzalama 

Bu Konvensiya 30 mart 2007-ci il tarixindən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nyu-Yorkdakı Mərkəzi idarələrində bütün dövlətlər və regional inteqrasiya təşkilatları 
tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.  

Maddə 43 
Məcburiliyə razılıq 

Bu Konvensiya onu imzalayan dövlətlər tərəfindən ratifikasiya olunmalı, onu 
imzalayan regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən isə rəsmi təsdiq edilməlidir. 
Konvensiya onu imzalamayan istənilən dövlətin və ya regional inteqrasiya təşkilatının ona 
qoşulması üçün açıqdır. 

Maddə 44 
Regional inteqrasiya təşkilatları 

1. "Regional inteqrasiya təşkilatı" bu Konvensiya tərəfindən tənzimlənən məsələlərə 
münasibətdə üzv dövlətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş, müəyyən regionun suveren 
dövlətləri tərəfindən yaradılmış təşkilat deməkdir. Belə təşkilatlar bu Konvensiya ilə 
tənzimlənən məsələlərə münasibətdə səlahiyyətlərinin həcmini rəsmi təsdiq və ya 
qoşulma haqqında sənədlərində qeyd edirlər. Sonralar səlahiyyətlərinin həcmində 
istənilən əhəmiyyətli dəyişikliklər haqqında depozitarini məlumatlandırırlar. 

2. Bu Konvensiyada "iştirakçı dövlətlərə" istinadlar bu təşkilatlara onların 
səlahiyyətləri həddində aid edilir. 

3. Bu Konvensiyanın 45-ci maddəsinin 1-ci bəndinin və 47-ci maddəsinin 2-ci və 3-
cü bəndlərinin məqsədləri üçün regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən saxlanmaq 
üçün təhvil verilmiş heç bir sənəd hesaba alınmır. 



4. Onların səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə regional inteqrasiya təşkilatları öz 
səs hüquqlarını iştirakçı dövlətlərin Konfransında bu Konvensiyanın iştirakçısı olan üzv 
dövlətlərin sayına bərabər olan sayda səs hüququnu həyata keçirə bilərlər. Əgər onun 
üzv dövlətlərindən biri öz səs hüququnu həyata keçirirsə, belə təşkilat öz səs hüququnu 
həyata keçirmir və əksinə.  

Maddə 45 
Qüvvəyə minmə 

1. Bu Konvensiya iyirminci təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin 
saxlanmaya təhvil verildiyindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 

2. İyirminci belə sənədin saxlanmaya təhvil verilməsindən sonra bu Konvensiyanı 
ratifikasiya edən, onu rəsmi təsdiqləyən və ya ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional 
inteqrasiya təşkilatı üçün Konvensiya onlar tərəfindən belə sənədlərin saxlanmaya təhvil 
verilməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 

Maddə 46 
Qeyd-şərtlər 

1. Bu Konvensiyanın obyektinə və məqsədinə uyğun gəlməyən qeyd-şərtlərə yol 
verilmir. 

2. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt geri götürülə bilər. 

Maddə 47 
Düzəlişlər 

1. İştirakçı dövlətlərin hər biri bu Konvensiyaya düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təqdim edə bilər. Baş katib hər bir təklif edilən düzəliş 
barədə iştirakçı dövlətlərə məlumat verir və bu təkliflərin baxılması və onlara dair 
qərarların qəbul edilməsi üçün iştirakçı dövlətlərin Konfransının keçirilməsinin lehinə olub-
olmamalarını bildirmələri üçün iştirakçı dövlətlərə müraciət edir. Bu məlumatın 
verilməsindən dörd ay ərzində iştirakçı dövlətlərin üçdə birindən çoxu belə konfransın 
keçirilməsinin lehinə çıxış edərsə, Baş katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi 
altında Konfrans çağırır. Konfransda iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin üçdə 
ikisi tərəfindən bəyənilmiş istənilən düzəliş Baş katib tərəfindən təsdiq üçün Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına, sonra isə qəbul olunmaq üçün bütün iştirakçı 
dövlətlərə göndərilir. 

2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyənilmiş və təsdiq edilmiş düzəliş 
onun qəbulu haqqında saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş sənədlərin sayı bu düzəlişin qəbul 
tarixinə iştirakçı dövlətlərin sayının üçdə ikisinə çatandan sonra otuzuncu gün qüvvəyə 
minir. Bundan sonra düzəliş hər bir iştirakçı dövlət üçün həmin dövlətin qəbul haqqında 
sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 
Düzəliş yalnız onu qəbul edən iştirakçı dövlətlər üçün məcburi sayılır. 

3. Əgər iştirakçı dövlətlərin Konfransı konsensusla müvafiq qərar qəbul edərsə, 
yalnız 34, 38, 39 və 40-cı maddələrə aid olan, bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq 
bəyənilmiş və təsdiq edilmiş düzəliş qəbul haqqında saxlanılmaq üçün təhvil verilmiş 
sənədlərin sayı bu düzəlişin qəbul edilməsi tarixinə iştirakçı dövlətlərin sayının üçdə 
ikisinə çatandan sonra otuzuncu gün bütün iştirakçı dövlətlər üçün qüvvəyə minir. 



Maddə 48 
Denonsasiya 

İştirakçı dövlət bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini yazılı 
şəkildə xəbərdar etməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katibin belə 
xəbərdarlığı aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir. 

Maddə 49 
Əlverişli format 

Bu Konvensiyanın mətninin əlverişli formatda olması təmin edilməlidir. 

Maddə 50 
Autentik mətnlər 

Bu Konvensiyanın Çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni 
qüvvəyə malikdir. 

Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq hökumətləri tərəfindən səlahiyyət verilmiş aşağıda 
imza edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" 
Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının 

B Ə Y A N A T I 

Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal  
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş 
ərazilər azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir. 

 

 

 

 

 

Ə L A V Ə 2 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında 

Konvensiyanın Fakültativ Protokolu  

Qeyri-rəsmi tərcümə  

Bu Protokolun iştirakçısı olan dövlətlər aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər: 
 
Maddə 1 



1. Bu Protokol İştirakçı Dövlətin ("İştirakçı Dövlət") yurisdiksiyası altında olan şəxs 
və ya qrupların konvensiyanın müddəalarının pozulmasının qurbanı olduqlarını 
iddia edən həmin şəxs və qruplar tərəfindən Əlilliyi olan şəxslərin Hüquqları üzrə 
Komitəsinə ("Komitə") göndərilən şikayətləri qəbul etmək və nəzərdən keçirmək 
səlahiyyətini tanıyır.   

2. Komitə, bu Protokolun tərəfadar olmayan və Konvensiyanın iştirakçısı olan bir 
dövlətlə əlaqəli heç bir şikayət Komitə tərəfindən qəbul edilməyəcəkdir.  
 

Maddə 2 
     Komitə aşağıdakı hallarda fərdi şikayətlərə baxmaqdan imtina edir: 

(a)    Müraciət anonym olduğu halda; 
 

(b)    Konvensiyanın müddəalarından sui-istifadə etdiyi və ya bu müddəalara zidd 
     olduğu halda; 
 

(c)    Eyni şikayət Komitə tərəfindən artıq araşdırılığı  və ya başqa bir beynəlxalq  
   araşdırma proseduru çərçivəsində artıq baxıldığı və ya hal- hazırda baxıldığı  
   halda; 
 

(d)    Bütün mövcud daxili hüquqi vasitələrin hələ tükənməmədiyi halda. 
   Bu vasitələrin tətbiqinin əsassız olaraq uzadıldığı və ya effektiv nəticə əldə 
   olunma ehtimalı olmadığı halda; 
 

(e)   Müraciət  əsassız olduğu və ya kifayət qədər əsaslandırılmadığı halda; və ya  
 

(f) Müraciətlə bağlı hadisələr dövlət üçün Protokolun qüvvəyə minməsindən əvvəl     
baş verildiyi və xitam verildiyi halda. 

 
Maddə 3 
 
Bu Protokolun 2-ci maddəsinin müddəaları əsasən Komitə ona təqdim olunan bütün 
şikayətləri məxfi şəkildə iştirakçı dövlətin diqqətinə çatdırır. Aidiyyəti dövlət altı ay 
ərzində məsələ ilə bağlı yazılı izahat  və ya bəyanat təqdim edir, eləcə də  məsələ ilə 
əlaqədar görülən və ya görülə biləcək tədbirləri təqdim edir. 
 
 
 
Maddə 4 

1. Komitə bir şikayəti alındıqdan sonra və bu barədə qərar qəbul edilməzdən əvvəl 
Komitə iştirakçı dövlətdən iddia edilən hüquq pozuntularını qurban və ya 
qurbanlarına mümkün düzəldilməz ziyan vurulmasının qarşısını almaq üçün zəruri 
ola biləcək müvəqqəti tədbirlərin görülməsini tələb edə bilər.  

2. Komitənin bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, özünün diskresion 
hüquqlarını həyata keçirməsi, məlumatın mahiyyətinə dair onun tərəfindən məqbul 
hesab edilən qərarın qəbul edilməsini bildirmir. 
 

Maddə 5  
Komitə, bu Protokola uyğun olaraq şikayətə qapalı sessiyada baxır. Komitə bir şikayəti 
araşdırdıqdan sonra, əgər varsa, təklif və tövsiyələrini  aidiyyəti dövlətə və şikayətçiyə 
göndərir. 
 
Maddə 6 



1. Komitə iştirakçı dövlət tərəfindən konvensiyanın müddəalarını ciddi və ya 
sistematik şəkildə pozulduğu haqda əsaslı məlumat alarsa, müşahidələrini təqdim 
etməklə dövləti məlumatın yoxlanması sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir. 

2. İştirakçı dövlətin müşahidələri və digər etibarlı məlumatları nəzərdən keçirildikdən 
sonra araşdırma aparması və Komitəyə təcili olaraq hesabat verməsi üçün bir və 
ya bir neçə üzvünü təyin edə bilər. Bu araşdımaya əsasən zəruri olduğu təqdirdə 
və müvafiq dövlətin razılığı ilə sözügedən dövlətə səfər edilə bilər.  

3. Komitə, belə bir araşdırmanın nəticəsində  əldə olunmuş dəlilləri və bununla bağlı 
şərh və tövsiyə ilə birlikdə aidiyyəti dövlətə göndərir. 

4. Araşdırmanın nəticələrinə baxıldıqdan sonra Komitə bu nəticə və öz tövsiyələrə 
dair Komitəyə 6 ay ərzində öz müşahidələri ilə cavab verilməsi üçün dövlətə 
göndərir.  

5. raşdırma məxfi və aidiyyəti dövlətlə tam əməkdaşlığı çərçivədə aparılmalıdır. 
 
Maddə 7  

1. Komitə, bu Protokolun 6-cı maddəsinə əsasən aparılmış araşdıma ilə bağlı 
iştirakçı dövlət tərəfindən görülən bütün tədbirlərin təfərrüatlarını Konvensiyanın 
35-ci maddəsinə əsasən hesabatına əlavə etməyi tələb edə bilər. 

2. Komitə, zərurət olduqda, 6.4-cü maddədə göstərilən altı aylıq müddət bitdikdən 
sonra, müvafiq iştirakçı dövlətdən bu cür araşdırmaya cavab olaraq görülən 
tədbirlər barədə məlumat verməyi tələb  edə bilər. 
 

Maddə 8 
Hər bir İştirakçı Dövlət bu Protokolu imzalanması, təsdiq edilməsi və ya ona qoşulması 
zamanı Komitənin 6-cı və 7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini 
tanımadığını bəyan edə bilər. 
 
Maddə 9 
Bu Protokolun depozitarisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibidir. 
 
Maddə 10 
Bu Protokol 30 Mart 2007-ci il tarixindən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-
Yorkdakı Baş Qərargahında Konvensiyanı imzalayan dövlətlər və regional inteqrasiya 
təşkilatları tərəfindən imzalanması üçün açıqdır. 
 
 
 
Maddə 11 
Bu Protokol Konvensiyanı təsdiqləmiş və ya ona qoşulmuş dövlətlər tərəfindən təsdiq 
edilməlidir. Bu Protokol, Konvensiyanı rəsmi olaraq təsdiq etmiş və ya qoşulmuş 
regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən rəsmi təsdiq edilməlidir. Konvensiyanı 
ratifikasiya etmiş, rəsmi təsdiqləmiş və ya ona qoşulmuş, lakin  Protokolu imzalamamış 
hər bir dövlət və ya regional inteqrasiya təşkilatının ona qoşulması üçün açıqdır. 
 
Maddə 12 

1. "Regional inteqrasiya təşkilatı" bu Konvensiya tərəfindən tənzimlənən məsələlərə 
münasibətdə üzv dövlətlər tərəfindən səlahiyyət verilmiş, müvafiq regionun 
suveren dövlətləri tərəfindən yaradılmış təşkilat deməkdir. Belə təşkilatlar bu 
Konvensiyanın əhatə etdiyi məsələlərlə bağlı səlahiyyətlərini rəsmi təsdiq və ya 
qoşulma haqqında sənədlərində qeyd edirlər. Sonralar səlahiyyətlərlə bağlı 
istənilən əhəmiyyətli dəyişikliklər haqqında depozitarini məlumatlandırırlar. 



2. Bu Konvensiyada "iştirakçı dövlətlərə" istinadlar bu təşkilatlara onların 
səlahiyyətləri daxilində şamil edilir. 

3. 13-cü maddənin 1-ci bəndi və 15-ci maddənin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün 
regional inteqrasiya təşkilatları tərəfindən saxlanca verilən heç bir sənəd hesaba 
alınmır. 

4. Regional Inteqrasiya təşkilatı, iştirakçı dövlətlərin konfransında səlahiyyətlərinə aid 
məsələlərdə bu Konvensiyanın iştirakçısı olan üzv dövlətlərin sayına bərabər olan 
sayda səs hüququnu həyata keçirə bilərlər.  Əgər onun üzv dövlətlərindən biri öz 
səs hüququnu həyata keçirirsə, belə təşkilat öz səs hüququnu həyata keçirmir və 
yaxud əksinə.  
 

Maddə 13 
1. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi şərti ilə bu Protokol onuncu təsdiqnamə və ya 

qoşulma haqqında sənədin depozitə qoyulmasından sonra otuzuncu gün qüvvəyə 
minir. 

2. Onuncu sənədi depozitariyə saxlanca verilməsindən sonra Konvensiyanı 
ratifikasiya edən, rəsmi təsdiqləyən və ya ona qoşulan hər bir dövlət və ya regional 
inteqrasiya təşkilatına münasibətdə, bu sənədinin depozitinə verildikdən sonra 
otuzuncu gün qüvvəyə minir. 
 

Maddə 14 
1. Bu Protokolun vəzifə və məqsədinə uyğun gəlməyən heç bir qeyd-şərt edilə 

bilməz. 
2. Qeyd-şərtlər istənilən vaxt geri götürülə bilər. 

 
Maddə 15 
1. İştirakçı dövlətlərin hər biri bu Protokola düzəliş təklif edə və onu Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş katibinə təqdim edə bilər. Baş katib hər bir təklif edilən düzəliş barədə 
iştirakçı dövlətlərə məlumat verir və bu təkliflərin baxılması və onlara dair qərarların 
qəbul edilməsi üçün Konfrans keçirilməsinin lehinə olub-olmamalarını bildirmələri 
üçün iştirakçı dövlətlərə müraciət edir. Bu məlumatın verilməsindən dörd ay ərzində 
iştirakçı dövlətlərin üçdə birindən az olmayan hissəsi tərəfindən dəstəklənərsə, Baş 
katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında Konfrans çağırır. Konfransda 
iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin üçdə iki hissəsinin səs çoxluğu ilə 
bəyənilmiş düzəlişlər Baş katib vasitəsilə təsdiq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Baş Assambleyasına, sonra isə qəbul edilmək üçün bütün iştirakçı dövlətlərə 
göndərilir. 
 

2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq dəstəklənmiş və təsdiq edilmiş düzəlişin 
qəbul tarixi onun ratifikasiya üçün saxlanca verilmiş sənədlərin sayı  iştirakçı 
dövlətlərin sayının üçdə ikisinə bərabər olduqdan sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. 
Bundan sonra düzəliş hər bir iştirakçı dövlət üçün həmin dövlətin qəbul haqqında 
sənədini təhvil verməsindən sonra otuzuncu gün qüvvəyə minir. Düzəliş yalnız onu 
qəbul edən iştirakçı dövlətlər üçün məcburi sayılır. 

 

 
Maddə 16 
İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini yazılı şəkildə bildiriş təqdim 
etməklə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katibin belə bildirişi 
aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir. 
 
Maddə 17 



Bu Protokolun mətninin müyəssər formatda olması təmin edilməlidir. 
 
Maddə 18 
Bu Protokolun çin, ərəb, fransız, ingilis, ispan və rus dillərindəki mətnləri eyni qüvvəyə 
malikdir. 
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada təyin edilmiş, aşağıda 
imza edən səlahiyyətli nümayəndələr, hazırki Protokolu imzaladılar.  


