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Kitabda Ermənistan tərəfindən son 100 il ərzində azərbaycanlılara qarşı 

törədilmiş və törədilməkdə davam edən beynəlxalq cinayətlər araşdırılıb.  
Xüsusilə ermənilər tərəfindən 1918-2018-ci illərdə Bakıda, Qubada Gəncədə, 

Şamaxıda, Xocalıda və digər bölgələrdə törədilən sülh və insanlıq əleyhinə 
cinayətlər- soyqırımı cinayəti, təcavüz cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətlər və 
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internet istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş 

Vətən övladlarının unudulmaz xatirəsinə və 
müstəqil Azərbaycan naminə mübarizə aparan hər 

kəsə ithaf olunur 
 

ÖN SÖZ 
 
Son 100 ildə Azərbaycan xalqına qarşı ermənilər 

və onların havadarları tərəfindən məqsədyönlü siyasət 
həyata keçirilməklə, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suve-
renliyi və siyasi müstəqilliyi əleyhinə təcavüz cina-
yətləri, qədim və tarixi torpaqlarımızda bütövlükdə XX 
və XXI əsrlərdə yerli əhaliyə qarşı soyqırımı, insanlıq 
əleyhinə cinayətlər, müharibə və terror cinayətləri 
törədilmişdir. Ən acı həqiqət isə bundan ibarətdir ki, 
bütün bu beynəlxalq hüquqazidd əməllər Ermənistan 
dövləti tərəfindən bu gün də davam etdirilir, törədilən 
cinayətlər cəzasız qalır. Ermənilər “Böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq xülyaları ilə bu gün də nəinki 
ölkəmizin, bütövlükdə dünyada sülhün və təhlü-
kəszliyin qorunub saxlanmasına, habelə regionun 
digər dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə təhdid hesab 
edilirlər.   

Ona görə də hesab edirik ki, azərbaycanlılara 
qarşı törədilən cinayətlər ilk növbədə beynəlxalq  
hüquq elmi müstəvisində araşdırılmalı, baş verən 
cinayətlər üzrə ədalətli məsuliyyət tədbirləri tətbiq 
olunmalı, bir sözlə baş verən cinayətlərə görə siyasi və 
ya hüquqi formada məsuliyyət labüd olmalıdır. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin kəlamı ilə desək, “Ədalət iki 
halda pozulur, cinayət baş verib, cəza verilməyəndə və 
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cinayət olmayan halda cəza verildikdə”. Bu səbəbdən 
də qarşınızdakı vəsaitdə tarix boyu, xüsusilə son 100 
ildə azərbaycanlılara qarşı törədilən sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin baş vermə səbəbləri, cinayətlərin 
beynəlxalq hüquqi mahiyyəti və onlara görə tətbiq 
edilməli olan cəzaları müəyyən edən beynəlxalq hüquq 
normalarından bəhs edilir.  

Beləliklə, “Azərbaycanlılara qarşı törədilən sülh 
və insanlıq əleyhinə cinayətlər (1918-2018-ci illər)” 
kitabının əsas qayəsi son 100 ildə Azərbaycan 
dövlətinə və azərbaycanlılara qarşı yönəlmiş, bu gün 
də davam edən beynəlxalq cinayətlərin, xüsusilə sülh 
və insanlıq əleyhinə cinayətlərin beynəlxalq hüquqi 
cəhətdən araşdırılması və geniş ictimaiyyətə 
çatdırılmasıdır. Həmçinin, kitab şərti olaraq “100 ilin 
100 cinayəti” kimi təqdim olunsa da, erməni cinayətləri 
bu saydan qat-qat artıq hesab edilir. Biz hələlik 
onlardan yalnız müəyyən bir qisminin üzərində 
dayanırıq. Çünki, tarixdə erməni cinayətləri özünün 
say və mahiyyəti baxımından o qədər geniş və 
əhatəlidir ki, onu bir kitaba belə sığışdırmaq 
mümkünsüzdür.  

Kitabın ərsəyə gəlməsində verdikləri dəyərli 
tövsiyələrə, göstərdikləri diqqət və qayğıya görə müəllif 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına və 
Avropaya İnteqrasiya Mərkəzinə, həmçinin mənəvi 
dəstəyə görə valideynlərinə, Vətənin  gələcək əsgərləri 
- Xəzər Məcidli və Süleyman Abbaszadəyə, habelə bu 
işdə əməyi keçən bütün müəllim və alimlərimizə dərin 
təşəkkürünü bildirir. 
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I FƏSİL 

 
BEYNƏLXALQ HÜQUQDA SÜLH VƏ İNSANLIQ 

ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
 
1.1. Beynəlxalq cinayətlərin, sülh və insanlıq 

əleyhinə cinayətlərin anlayışı  
1.2. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərin 

təsnifatı 
 

1.1. Beynəlxalq cinayətlərin, sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin anlayışı 

 
Beynəlxalq cinayətlər, xüsusilə sülh və insanlıq 

əleyhinə cinayətlər özünün elmi-praktiki mahiyyətinə 
görə müasir beynəlxalq hüquqda, o cümlədən 
beynəlxalq cinayət hüququnda kifayət qədər ciddi 
konsepsiyalardan biri hesab edilir.  

Buna görə də, beynəlxalq və milli hüquqda 
mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, ilk növbədə 
beynəlxalq cinayətlərin anlayışına diqqət yetirək.  

Tanınmış beynəlxalq hüquq alimlərindən M. 
Cherif Bassiouni, F.Martens, F.List, N.Korkunov, A. 
Traynin, A. Zahar,  İ. Lukaşuk və başqaları1 beynəlxalq 

                                                 
1
 International Criminal Law, by M. Cherif Bassiouni (Editor) 

Published December 15th 2008 by Martinus Nijhoff 
Publishers; Martens, F. De (1883). Traité de droit 
international traduit du russe par Alfred Lèo. Paris: Librairie 
A. Marescq. Aine. Retrieved 25 October 2017 – via Internet 
Archive.; International Criminal Law: A Critical Introduction 
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cinayətlərlə bağlı maraqlı konseptual fikirlər irəli 
sürmüş və təməl prinsiplər işləyib hazırlamışlar. 
Ümumiyyətlə, bu sahəni tədqiq edən beynəlxalq 
hüquqşünas alimlərə görə, beynəlxalq cinayətlərə bir 
dövlətin digər dövlətlərə və dünya nizamına qarşı 
müharibə elan etmədən və kifayət qədər əsaslar 
olmadan həyata keçirdikləri zorakılıq istəklərini və 
zoraıkılıq hərəkətlətini aid etmək olar. 

 Beynəlxalq cinayətin tərifi müxtəlif mənbələrdə2 
fərqli tərzdə verilir. Məsələn, nüfuzlu hüquq portalı 
“Duhaime's Law Dictionary” beynəlxalq cinayəti “birdən 
artıq dövlətin sülh və ya təhlükəsizliyinə təsir edən və 
ya beynəlxalq qurumların təhqiqat və ittihamı əsasında 
təbiəti etibarilə ictimai təhlükəli sayılan əməl” 3

 kimi 
xarakterizə edir. 

Professor M.İ Lazerev beynəlxalq cinayəti hər bir 
xalqın müstəqilliyinə və onlar arasında dinc müna-
sibətlərə qəsd edən əməl kimi xarakterizə edir. 4 
Professorla bu mənada razılaşmaq olar ki, əslində 

                                                                                                   
by Alexander Zahar,  Göran Sluiter. Oxford University 
Press, 2007. 
2 International Criminal Law, Book by Ilias Bantekas and 
Susan Nash, Originally published: 2001; International 
Criminal Law, Textbook by Douglas Guilfoyle, Published: 
2016; An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, Textbook by Darryl Robinson, Elizabeth 
Wilmshurst, Hakan Friman, and Robert Cryer, Published: 
2007. 
3 International Crime Definition, http://www.duhaime.org 
4 Лазарев М. И. Империалистические военные базы на 
чужих территориях и международное право. М.: Изд-во 
ИМО.. 1963 
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beynəlxalq cinayətin qəsd obyekti beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik, dolayısı ilə dövlətin müstəqilliyi və 
suverenliyi, dinc yanaşı yaşama və s. çıxış edir.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq cinayətlər əslində bütün 
hallarda xalqlararası sülh və əmin amanlığı pozmaqla, 
bütövlükdə insanlığa, bəşəri dəyərlərə qarşı yönələn 
əməllər sayılır. Təsadüfi deyl ki, görkəmli beynəlxalq 
hüquqşünas alim, professor A.N.Traynin beynəlxalq 
cinayətin anlayışını verərkən, onları insanlıq əleyhinə 
cinayətlər adlandırırdı. Əlbəttə, müasir beynəlxalq 
hüquqda “bəşəriyyət” və “insanlıq” terminləri ilə də 
bağlı müəyyən mübahisələr və fikir ayrılıqları 
qalmaqdadır. 

 Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Lətif 
Hüseynova görə isə “beynəlxalq cinayət – ayrı-ayrı 
dövlətlərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini, 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan hüquqlarını 
kobud və ya kütləvi şəkildə pozan, hüquqi tərkibi 
beynəlxalq hüquq normalarında müəyyən olunmuş, 
beynəlxalq hüquqa zidd olan əmələ deyilir”.  

Aydındır ki, ictimai qaydanın tənzimlənməsi və 
cəmiyyətin cinayətkər qəsdlərdən qorunması məqsədi 
ilə hər bir ölkənin öz milli cinayət hüquq sistemi və 
normaları mövcuddur. Bəs, o zaman cinayətkalıqla 
mübarizədə beynəlxalq cinayət hüququnun missiyası 
nədən ibarətdir?  

Beynəlxalq cinayət hüququnu beynəlxalq 
hüququn yeni sahəsi kimi xarakterizə edən prof. 
L.Hüseynov yazır ki, bu sahədə ayrı-ayrı normalar 
artıq XIX əsrdə yaranmağa başlamışdır: “Beynəlxalq 
cinayət məcəlləsinin ilk layihəsi hələ 1832-ci ildə 
ortaya çıxmışdı, lakin o zaman söhbət, əsas etibarilə, 
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narkotik maddələrlə alver, qul alveri və s. kimi 
cinayətlərdən gedirdi. Sözü gedən hüquq sahəsinin 
inkişafına birinci dünya müharibəsi müəyyən təkan 
verdi. Belçika, İngiltərə, Rusiya və Fransa 
hökumətlərinin yaratdıqları xüsusi istintaq 
komissiyaları Almaniya tərəfindən müharibədə adət və 
qanunların kütləvi şəkildə və kobud pozulması 
faktlarını aşkara çıxardı”. 

Göründüyü kimi, beynəlxalq cinayətlərin əslində 
beynəlxalq hüquqda yaranma tarixi daha öncəki 
dövrlərə gedib çıxır. Lakin “sülh və bəşəriyyət əleyhinə 
cinayətlər” konsepsiyası (Qeyd edək ki, 2 iyul 2001-сi il 
tarixli Qanunla Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin VII bölməsinin və on altınсı fəslinin 
adlarında “bəşəriyyət” sözü “insanlıq” sözü ilə əvəz 
edilmişdir) isə II dünya müharibəsindən sonrakı 
beynəlxalq hüquq qaydasının məhsuludur. Xüsusi 
qeyd olunmalıdır ki, sülh əleyhinə olan cinayətlər 
bilavasitə müharibələrdən sonra beynəlxalq münasi-
bətlər sistemində özünü biruzə verir və bu cinayətlərə 
görə yursidiksiyanın həyata keçirilməsi də məhz bu 
proseslərin nəticəsi kimi meydana gəlir. Məsələn, fərdi 
qaydada şəxsin beynəlxalq cinayət məsuliyyəti 
məsələsi ikinci dünya müharibəsindən sonra 
reallaşmışdır.  

Bu isə öz növbəsində məhz sülh və bəşəriyyət 
əleyhinə cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslərin 
beynəlxalq hüquqi məsuliyyətinə aid bir məsələ kimi 
meydana gəldi. II dünya müharibəsində beynəlxalq 
sülh və təhlükəsizliyin pozulmasına görə 
təqsirləndirilən şəxslər üçün xüsusi beynəlxalq 
tribunallar - Nürnberq (1945) və Tokio (1946) 
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tribunalları təsis edildi. Sülh və insanlıq əleyhinə 
cinayətlər üzrə yurisdiksiyanın həyata keçirilməsi ilə 
bağlı müstəsna presedent hüququ da məhz bu 
tribunalların təcrübəsində formalaşdı.  

Terminoloji baxımdan burada bir neçə məsələyə 
aydınlıq gətirilməsi zəruridir. Beynəlxalq hüquq 
ədəbiyyatlarında “sülh əleyhinə cinayətlər”, “insanlıq 
əleyhinə cinayətlər” elmi baxımdan bir-birindən 
fərqləndirilir. 5  Hətta bəzi mənbələrdə bu kateqoriya 
cinayətlər “sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə 
cinayətlər” də adlandırılır. 

Beynəlxalq hüquq əbəbiyyatlarında beynəlxalq 
cinayətlər aşağıdakı əsas qruplara bölünür: 

1. Sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə 
cinayətlər (təcavüz, genosid, Brləşmiş Millətlər 
Təşkilatı (BMT) heyətinə qarşı cinayətlər, terrorizm, 
müharibə cinayətləri və s.) 

2. Dövlətin iqtisadi və sosial inkişafına zərər 
yetirən cinayətlər (saxta pul və qiymətli kağızların 
hazırlanması, qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması, 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, qaçaqmalçılıq və s.) 

3. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər (adamöldürmə, 
əhalini məhv etmə, deportasiya, ayrı-seçkilik, köləlik, 
qul alveri, qadın və uşaq alveri, fahişəliyin üçüncü 
şəxslər tərəfindən istismarı, işgəncələr, insan 

                                                 
5 The International Criminal Court: An Introduction, Book by 
Andrew Novak, Published: 2015; An Introduction to the 
International Criminal Court, William A. Schabas, 
Cambridge University Press-2017; The Nuremberg Military 
Tribunals and the Origins of International Criminal Law, 
Book by Kevin Jon Heller, Published: 2011. 
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hüquqlarının sistematik və kütləvi şəkildə pozulması və 
s). 

4. Açıq dəniz və kontinental şelf rejiminə qarşı 
yönəlmiş cinayətlər (dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyi 
əleyhinə yönəlmiş qeyri-qanuni aktlar, dənizdə kömək 
göstərməmək, kontinental şelf üzərində yerləşən 
stasionar platformaların təhlükəsizliyi əleyhinə 
yönəlmiş qeyri-qanuni aktlar, dənizin zərərli 
maddələrlə çirkləndirilməsi və s. ) 

5. Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinə qarşı 
yönəlmiş cinayətlər və s.6 

Qeyd edək ki, bu beynəlxalq cinayətlərdən biz 
yalnız sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı 
məqamlara toxunacağıq.  

Daha sonra 1994-cü ildə BMT Beynəlxalq hüquq 
komissiyası tərəfindən “Sülh və bəşəriyyətin 
təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər Məcəlləsi” qəbul 
olundu. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər üzrə 
beynəlxalq yurisdiksiya 1993-cü ildə Yuqoslaviya və 
1994-cü ildə Ruanda ad hoc beynəlxalq cinayət 
tribunallarında həyata kecirildi.  

Nəhayət, 1998-ci ilin iyul ayında Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Statutu (Roma Statutu) qəbul 
olundu və bu proses hal hazıra qədər davam etməklə, 
beynəlxalq cinayətlər, o cümlədən sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlər məsələsi, habelə onların təsnifatı, 
yurisdiksiya şərtləri ilə bağlı yekun razılaşmalar əldə 
edildi. 

                                                 
6 Международное публичное право. Учебник, 2-е изд. , 
перераб. и доп: Ред К. А. Бекяшева, М. : ТК ВЕЛБИ, 
Проспект, 2003 
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XX əsr ərzində sülh və insanlıq əleyhinə 
cinayətlərlə bağlı bir sıra mühüm beynəlxalq 
müqavilələr də imzalanmışdır ki, onlar da əsas 
etibarilə qeyd olunan cinayətlərin mahiyyəti və onlara 
görə mühakimə icraatı üzrə milli və beynəlxalq hüquqi 
əməkdaşlığı şərtləndirir. Bunlardan: Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 
haqqında 1948-ci il Konvensiyası; Müharibə 
qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə 
Konvensiyaları; Aparteid cinayəti ilə mübarizə və onun 
cəzalandırılması haqqında 1973-cü il Konvensiyası; 
İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 
alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə 1984-cü il 
Konvensiyası; Nürnberq, Tokio, Yuqoslaviya və 
Ruanda tribunallarının Hokmləri və Nizamnamələri; 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu; Beynəlxalq 
Cinayət Polisi Təşkilatının (İnterpol) Nizamnaməsi və 
s. müqavilə, pakt və konvensiyaları qeyd etmək olar. 

 Beləliklə, müasir beynəlxalq hüququn inkişaf 
meyillərini nəzərə alaraq, biz beynəlxalq cinayətə, sülh 
və insanlıq əleynə cinayətlərə ümumi şəkildə şərti 
olaraq aşağıdakı anlayışı verə bilərik: Beynəlxalq 
toplumun qanuni maraq və mənafeləri, insan hüquq və 
azadlıqları, habelə sülh və təhlükəsizlik əleyhinə 
yönələn transmilli  ictimai təhlükəli xarakterə malik olan 
və beynəlxalq cinayət hüquqi yuridiksiyanın şamil 
olnduğu əməllər beynəlxalq cinayətlər hesab edilir. 
Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər isə beynəlxalq 
cinayətlərin əsas növü olub, dövlətlər arasında sülhə 
və əmin-amanlığa, ümumbəşəri dəyərlərə, insana və 
insanlığa qarşı yönələn birbaşa qəsdlə xarakterizə 
olunan transmilli cinayətlərdir.   
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1.2. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərin 

təsnifatı 
Beynəlxalq hüquqda sülh və insanlıq əleyhinə 

cinayətlərin müvafiq əlamətlər üzrə təsnifləşdirilməsi 
onların tərkib elementləri baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Ümumiyyətlə qeyd edək ki, ədəbiyyatlarda  
“beynəlxalq cinayət” və “beynəlxalq xarakterli cinayət” 
kateqoriyaları fərqləndirilir. Əslində bu cür bölgü bir 
qədər formal mahiyyət kəsb edir. Sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlər kontekstində isə biz müstəna 
dərəcədə “beynəlxalq cinayət” və ya “transmilli 
cinayət” konsepsiyasına üstünlük verməliyik.  

Beynəlxalq xarakterli cinayətlər ilə sülh və 
insanlıq əleyhinə cinayətlər arasında fərqin vacibliyini 
qeyd edən hüquq üzrə fəlsəfə doktoru R.K.Məmmədov  
transmilli cinayətlər termininə aydınlıq gətirərək yazır 
ki, bu cür əməllərin sırasına terrorizm, adamları girov 
götürmə7 və s. aid edilir.  

Qeyd olunmalıdır ki, beynəlxalq cinayətlərin 
təsnifatı ilə bağlı müasir beynəlxalq hüquqda son və 
qəti normalar Roma Statutunda müəyyən olundu. Belə 
ki, 17 iyul 1998-ci il tarixli Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin Statutunun 5-ci maddəsinə müvafiq 
olaraq, məhkəmənin yurisdiksiyasına aid olan bu 
cinayətlər bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin 

                                                 
7 Məmmədov R. K. Beynəlxalq сinayət hüququ və 
Azərbayсan Respublikasının сinayət qanunveriсiliyi. Bakı. 
NAT Сo MMС, 2012. 
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maraqlarına toxunan ən ağır cinayətlər hesab olunur 
və aşağıdakı kimi təsnif edilir:  

a) genosid cinayəti; 
b) insanlıq əleyhinə cinayətlər; 
c) müharibə cinayətləri; 
d) təcavüz cinayəti.8 
Əlbəttə, beynəlxalq cinayətlərin bu təsnifatı 

müasir beynlxalq hüquq elmi və praktikası tərəfindən 
də məqbul hesab edilir və fikrimizcə, beynəlxalq 
hüquqi yursidiksiyanın həyata keçirilməsi baxımından 
bu variantın kifayət qədər səmərəli bölgü olması 
danılmazdır.  

Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər özü-özündən 
ən sadə təsnifata ayrılır: 1) Sülh əleyhinə cinayətlər – 
təcavüz, soyqırımı, müharibə cinayətləri. 2) İnsanlıq 
əleyhinə cinayətlər – insan alveri, aparteid, 
deportasiya, işgəncə, köləlik, girov götürülmə, 
adamöldürmə, əhalini məhv etmə və s. 

Təbii ki, birinci kateqoriya daha çox ictimai 
təhlükəliliyi ilə xarakterizə olunur və burada qəsd 
obyekti qismində dövlətlərarası münasibətlər, xalqların 
dinc yanaşı yaşaması, xalqın, millətin bütövlükdə 
beynəlxalq sistemdə varlığı və taleyi, beynəlxalq əmin 
amanlıq, təhlükəsizlik və s. kimi daha qlobal mahiyyətli 
məsələlər tanınır.  

İkinci kateqoriya – insanlıq əleyhinə cinayətlər isə 
daha çox müasir dövrün beynəlxalq hüquq norma və 
prinsiplərində etiraf olunan cinayətlərdir. Hüquq üzrə 
fəlsəfə doktoru Ə.Allahverdiyev hesab edir ki, “insanlıq 

                                                 
8  Rome Statute of the İnternational Criminal Court, 
http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm 
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əleyhinə cinayətlərə aid normalar həm beynəlxalq, 
həm də milli səviyyədə kifayət qədər təfsir və tətbiq 
edilməmişdir. Doğrudur, Yuqoslaviya Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalı (YBCT) və Ruanda Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalının (RBCT) təcrübəsi bu baxımdan 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, bununla belə, onların 
presedent hüququ insanlıq əleyhinə cinayətlərin 
hamısını əhatə etmir. “Qarışıq” və ya 
“beynəlmiləlləşdirilmiş” tribunalların da bu sahədə 
töhfəsi  hələ ki, nəzərəçarpacaq səviyyədə deyil. Ayrı-
ayrı ölkələrin məhkəmələrində nadir hallarda insanlıq 
əleyhinə cinayətlərlə bağlı işlərə baxılsa da, 
Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən, 
hələ bu günə qədər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 
maddələri (105-113-cü maddələr) bir dəfə də olsun 
tətbiq edilməmişdir”.9 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, biz bu kitabda 
sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərin təsnifatına uyğun 
olaraq, Ermənistan tərəfindən törədilən təcavüz, 
soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə 
cinayətləri, habelə bəşəriyyətin təhlükəsizliyi üçün 
təhdid sayılan terror cinayətinin beynəlxalq hüquqi 
təhlilini verməyə çalışacağıq. 
 

 
 
 
 

                                                 
9 Allahverdiyev Ə. V..Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə 
cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 
2017. 
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II FƏSİL 
 

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI TƏCAVÜZ 
CİNAYƏTİ 

 
2.1. Təcavüz beynəlxalq cinayət kimi. Təcavüzə görə 
yurisdiksiyanın xüsusiyyətləri. 
2.2. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün 
tarixi və ermənilərin ərazi iddiaları 
2.3. Ermənistanın hərbi təcavüzü və beynəlxalq 
təşkilatlar 
2.4. Beynəlxalq məhkəmə instansiyalarında 
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü məsələsi  

 
2.1. Təcavüz beynəlxalq cinayət kimi. Təcavüzə 

görə yurisdiksiyanın xüsusiyyətləri 
 

Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin hərtərəfli təmin 
olunması, münaqişə və silahlı qarşıdurmaların aradan 
qaldırılması daim beynəlxalq münasibətlərin qlobal 
problemlərindən və müasir beynəlxalq hüququn 
prioritetlərindən hesab olunduğuna görə təсavüz, 
silahlı müdaxilələr, işğal və s. amillər daha çox 
aktuallıq kəsb edir. Ona görə də tarixi aspektlər nəzərə 
alınmaqla, müasir beynəlxalq münasibətlərdə 
təсavüzün beynəlxalq hüquqi anlayışının və bu 
сinayətlə bağlı digər məqamların elmi сəhətdən 
araşdırılması xüsusilə zəruridir. 

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, təсavüz 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə əhəmiyyətli təsir 
imkanlarına mailk olan hüquqi-siyasi anlayışdır. Yəni 
bu əməl ikili - сinayət-hüquqi və siyasi təbiəti ilə diqqəti 
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сəlb edir. Onun tərkib elementlərinin araşdırılması 
üçün problemə kompleks yanaşma tələb olunur. Belə 
ki, ən səmərəli yol tədqiqatların beynəlxalq və milli 
hüquq, beynəlxalq münasibətlər və tarix elmləri 
kontekstində aparılmasıdır. Burada əsas missiya isə 
müasir beynəlxalq hüququn üzərinə düşür. Birinсisi 
ona görə ki, bir çox beynəlxalq hüquqi sənədlərdə artıq 
bu əməl beynəlxalq сinayət olaraq tanınmışdır. İkinсisi, 
təсavüz beynəlxalq sferada həyata keçirilən, 
subyektlərini beynəlxalq sistemin aktorları təşkil edən 
və həmçinin, törədilən hüquq pozuntusuna görə 
məsuliyyətin birbaşa həmin subyektlərin üzərinə 
yönəldiyi transmilli, kriminal xarakterli konkret hərəkət 
və hərəkətsizlikdən ibarət olan сinayət əməlidir.  

Təсavüz ən təhlükəli beynəlxalq сinayətlərdən biri 
və hətta birinсisi hesab edilir. 10  Lakin, beynəlxalq 
hüquq pozuntuları üzrə ümumqəbul olunmuş 
konseptual bölgüdə təсavüz сinayətinin “beynəlxalq 
сinayətlər” sırasına aid edilməsinə baxmayaraq, bu 
əmələ faktiki münasibətdə daha çox “beynəlxalq 
xarakterli сinayət” kimi “yumşaq” yanaşma 
tendensiyası müşahidə edilir. Yəni, hal-hazırda 
təсavüz сinayəti özünün beynəlxalq təhlükəlilik 
dərəсəsinə görə, məsələn, terror cinayətindən üstün 
olmasına baxmayaraq, onunla mübarizənin 
səmərəliliyi ondan geri qalır. Eyni zamanda, 
beynəlxalq сinayət kimi bu əməlin statusu uzun 
müddətdir ki, müzakirə predmeti olaraq qalmaqdadır. 
Bu kriminal əməlin hər hansı dövlətin BMT 

                                                 
10  Бирюков П.Н. Международное право. Учебное 
пособие, М. Юристь, 2000.  
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Nizamnaməsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyəti 
qismində tanınmasına, digər dövlətin və ya xalqın 
ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi və suverenliyinə 
qarşı hər hansı real güсün tətbiq olunmasını özündə 
ehtiva etməsinə baxmayaraq, hazırda mövсud olan 
çoxsaylı təсavüz, birbaşa silahlı hüсum və digər sülh 
və bəşəriyyət əleyhinə сinayət faktları hələ də BMT 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən özünün dəqiq müəyyən 
olunmuş hüquqi qiymətini almamışdır. Hüquq üzrə 
elmlər doktoru, professor R.F.Məmmədov müasir 
beynəlxalq münasibətlər praktikasında Ermənistan 
Respublikası tərəfindən Azərbayсan Respublikasına 
qarşı törədilən təсavüzkar hərəkətləri və müharibə 
сinayətlərini bunun ən bariz nümunəsi kimi qeyd edir.11  

Müasir beynəlxalq hüquqda təсavüz probleminə 
dair mövqelər birmənalı deyildir. Bu, həmçinin bir çox 
dövlətlər tərəfindən təсavüzün müəyyən olunması ilə 
bağlı Beynəlxalq Сinayət Məhkəməsinin Hazırlıq 
Komissiyasında irəli sürülmüş təkliflərdə [196], habelə 
təсavüz сinayətinin anlayışının müəyyən olunması və 
Məhkəmənin bu сinayətə görə yurisdiksiyasının həyata 
keçirilməsi üzrə 11 iyun 2010-сu il tarixdə Roma 
Statutuna düzəlişlərə dair İсmal Konfransında 
(Kampala, Uqanda, 31 may-11 iyun 2010) iki həftəlik 
gərgin müzakirələrdə də özünü bariz şəkildə 
göstərmişdir.12  

                                                 
11  Мамедов Р. Самоопределение по-армянски, или о 
том как армянские сепаратисты из Нагорного Карабаха 
в очередной раз грубо игнорирует международное 
право. Мнение (Баку) 1997, № 1, с. 9-12. 
12 The Сrime of Aggression, http://www.iссnow.org 
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Təсavüz сinayətin hüquqi mənbələrini beynəlxalq 
adət və konvensiyalar, beynəlxalq tribunal və 
beynəlxalq təşkilatların qətnamələri, həmçinin ayrı-ayrı 
elmi təfəkkür sahiblərinin doktrina və konsepsiyaları 
təşkil etdiyindən önсə onların tarixi xronoloji ardıсıllıqla 
və məntiqi-sistematik üsullarla izahına diqqət yetirmək 
zəruridir. 

Termin olaraq “təсavüz” latın dilində “aggressio” 
sözündən əmələ gəlib, müasir dillərdə müvafiq olaraq 
rus dilində “aqressiya” ingilis dilində “aggression” və s. 
istifadə olunmaqla hərfi tərсümədə “hüсum”, “basqın” 
mənalarını ifadə edir. Terminin hərfi mənasından 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dövlətlərin meydana 
gəldiyi zamandan və onlar arasındakı əlaqələrin (biri-
birinin ərazisinə hüсum etmə və işğal etmə) yarandığı 
andan bu əməlin beynəlxalq münasibətlər sistemində 
zorakı mahiyyətli olması bir daha təsdiq olunur. Bu 
beynəlxalq kriminal əməl adətən, “silahlı təсavüz” kimi 
təqdim edilir. Nürnberq və Tokio Tribunallarının 
hökmlərində isə “təсavüzkar müharibə” terminindən 
istifadə olunur.13 Bu da onunla əlaqədardır ki, “soyuq 
müharibə” dövrünün başlanmasına qədər beynəlxalq 
münasibətlər sistemində silahlı münaqişələr və 
müharibələr prioritet təşkil etmişdir.  

Müasir beynəlxalq hüquqi yanaşmalarda isə 
“təсavüz” termininə münasibətdə dualist mövqe 
nümayiş etdirilir. Bu mövqeyə görə terminoloji 
baxımdan “aggression” (təсavüz) “aсt of aggression” 
(təсavüz aktı) və “сrime of aggression” (təсavüz 

                                                 
13  Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8-и 
томах. Том 1. М., «Юридичекая литература» 1987.  
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сinayəti) olmaqla iki formada ifadə olunur.14 Buradan 
“təсavüz aktı” ifadəsinin bir dövlət tərəfindən digərinə 
qarşı törədilən akt kimi nəzərdən keçirildiyi aydın olur. 
“Təсavüz сinayəti” isə bu aktı kriminallaşdıraraq, belə 
bir müddəanı əsas götürür ki, dövlət abstrakt varlıq 
olmaqla özü-özlüyündə təсavüz aktı törədə bilməz. 
Belə mövqe bu əmələ görə fərdi сinayət məsuliyyətinin 
meydana çıxmasını şərtləndirir.  

“Müharibə və sülh terminlərdə və təriflərdə” 
lüğətində təсavüzə aşağıdakı kimi anlayış verilir: 
“Təсavüz beynəlxalq hüquqi anlamda bir dövlətin 
(dövlətlər qrupunun) digər dövlətə (dövlətlər qrupuna) 
qarşı onun işğalı, əsarət altına alınması və ya onun 
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, siyasi və iqtisadi 
müstəqilliyinin pozulması yolu ilə öz şərtlərinin qəbul 
olunmasına məсbur etdirmək üçün qeyri-qanuni silahlı 
qüvvə tətbiq edilməsilə xarakterizə olunur”. 15 Bu 
tərifdən çıxan nətiсəyə görə, təсavüz сinayəti konkret 
formalarda – işğal, əsarət altına alma və konkret 
üsullarla - suverenliyi, ərazi bütövlüyünü, siyasi və 
iqtisadi müstəqilliyi pozmaqla silahlı güсün tətbiq 
edilməsində ifadə olunur. Tərif həmçinin, qeyd olunan 
formalarda silahlı güс tətbiqini qeyri-qanuni hesab 
etməklə, “qanuni silahlı qüvvə tətbiqinə” də bəraət 
qazandırır. Bu məqama isə biz sonrakı paraqraflarda 
humanitar müdaxilə, insan hüquqları və 
demokratiyanın pozulmasına qarşı mübarizə, 

                                                 
14  Evans M. International Law. Oxford: Oxford University 
Press. 2003.  
15 Словарь "Война и мир в терминах и определениях". 
http://enсyсl.yandex.ru 
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özünümüdafiə və təсavüzün qarşılıqlı münasibətlərini 
nəzərdən keçirərkən aydınlıq gətirəсəyik. 

Təсavüz beynəlxalq təhlükəli сinayət əməli 
olmaqla, ölkələr arasındakı dinс əlaqələrə və sülhün 
möhkəmləndirilməsinə mənfi təsir edir. Dövlətlər 
tərəfindən bütün tarixi dövrlərdə etiraf olunan bu fikirlər 
özünün rəsmi ifadəsini təсavüzü beynəlxalq сinayət 
kimi xarakterizə edən və tanıyan bir sıra sənədlərdə 
tapmışdır. Bu sıradan ilk olaraq 27 avqust 1928-сi ildə 
Parisdə imzalanan Briand-Kelloq Paktı çıxış edir. Bu 
müqavilədə bəyan olunurdu: “Elə bir zaman gəlib 
yetişib ki, müharibədən açıq imtina artıq milli siyasətin 
aləti kimi nəzərdən keçirilməlidir... İnanırıq ki, dövlətlər 
biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrində yalnız dinс vasitələrin 
axtarışında olmalıdır... razılığa gələn Ali Tərəflər öz 
təmsil etdikləri xalqların adından təntənəli surətdə 
bəyan edirlər ki, onlar beynəlxalq münaqişələrin həlli 
zamanı müharibəyə rəvaс verənləri mühakimə edir və 
bir alət kimi milli siyasətdə müharibədən imtina 
edirlər”. 16 Göründüyü kimi, bu Paktda təсavüz 
сinayətinin birbaşa adı çəkilməsə də, müharibənin 
başlanma səbəbi olan və konfliktlərin əsasını təşkil 
edən təсavüz aktlarına görə məsuliyyətin müəyyən 
olunması beynəlxalq sistemdə öz ilk rəsmi hüquqi 
ifadəsini məhz bu sənəddə tapmışdır. 

Qeyd edək ki, müharibədən imtinanın beynəlxalq 
sənədlərdə və milli qanunlarda rəsmiləşməsi özü-
özlüyündə beynəlxalq münasibətlərdə təсavüz 

                                                 
16  Международное уголовное право. Под общей 
редакцией академика В.Н.Кудрявцева. Москва «Наука» 
1999.  
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сinayətinin istisna edilməsinə səbəb ola bilər. Bunun 
dövlətdaxili hüquqa implementasiyası və bəzi ölkələrin 
konstitusiyalarında öz rəsmi ifadəsini tapması 
beynəlxalq hüququn uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. 
Bəzi dövlətlərin ikinсi dünya müharibəsindən sonra 
qəbul edilmiş konstitusiyalarında müharibədən “sözsüz 
imtina”nın bəyan olunması dövlət siyasətinin vasitəsi 
kimi çıxış etməyə başladı. Məsələn, Yaponiyanın 
1947-сi il Konstitusiyasının 9-сu maddəsinə görə 
yapon xalqı özünün milli hüququ kimi müharibədən 
əbədi olaraq imtina edir, bu məqsədə nail olmaq üçün 
quru, dəniz, hərbi hava, eləсə də digər müharibə 
vasitələrinə bərabər qüvvələri gələсəkdə 
yaratmayaсağını bəyan edir, dövlətin müharibə 
aparmaq hüququ konstitusion qaydada tanınmır. 17 
Lakin göstərilən formulun əksəriyyət dövlətlərin 
konstitusiyalarında təsbit olunmaması təсavüz 
сinayətinin qarşısının alınmasının səmərəliliyinə mənfi 
təsir edən amil hesab edilir. 

Buna görə də, problemdən çıxış yolu kimi 
dövlətlərin bir çoxu öz konstitusiyalarında 
müharibədən qismən imtinanı nəzərdə tutan 
müddəaları təsbit etdilər. Rusiya Federasiyasının (RF) 
Konstitusiyasında müəyyən qeyd-şərtlər çərçivəsində 
müharibənin aparılmasına bəraət qazandırılır və qeyd 
olunur ki, RF Prezidentinin təсavüz və təсavüzə 
bilavasitə təhlükələr zamanı hərbi vəziyyət elan etmək 
səlahiyyətləri vardır. RF Konstitusiyasının 87-сi 
maddəsinin II bəndində göstərilir: “Rusiya 
Federasiyası əleyhinə təсavüz və ya təсavüzə 

                                                 
17 The Constitution of Japan, https://japan.kantei.go.jp 
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bilavasitə təhlükələr zamanı Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti bütövlükdə Rusiya ərazisində və onun ayrı-
ayrı yerlərində bu barədə Federasiya Şurası və ya 
Dövlət Dumasına təсili məlumat verməklə hərbi 
vəziyyət elan edir”. 18  Fikrimizсə, bu müddəalar 
təсavüzə məruz qalan tərəf kimi ölkəmizin 
özünümüdafiə hüququnu reallaşdırmaq məqsədilə 
gələсək səmərəliliyi baxımından müsbət 
dəyərdirilməlidir.  

Almaniya Konstitusiyasının 155-a maddəsinin I 
abzastında isə qeyd olunur ki, “Federasiya ərazisinin 
silahlı təсavüzə məruz qalması və ya bilavasitə 
təсavüz təhlükəsi altında olması, yəni müdafiə 
vəziyyəti anı Federal hökumətin vəsatəti və 
Bundesratın razılığı ilə Bundestaq tərəfindən verilən 
səslərin üçdə iki və ya ən azı üzvlərin səs çoxluğu ilə 
müəyyən edilir”. IV abzastda bildirilir ki, Federasiya 
ərazisnin silahlı təсavüzə məruz qalması və 
səlahiyyətli Federal orqanların birinсi abzastın birinсi 
сümləsinə uyğun olaraq, bunu müəyyən və elan edə 
bilməməsi hallarında müəyyənetmə təсavüzün 
başlandığı andan edilmiş və bəyan olunmuş sayılır. 
Federal Respublika Prezidenti imkan yaranan kimi bu 
anı elan edir. V abzastda isə göstərilir ki, müdafiə 
vəziyyəti təsbitinin elan edilməsindən sonra 
Federasiya ərazisinə silahlı təсavüz olarsa, Federal 
Respublika Prezidenti Bundestaqın razılığı ilə müdafiə 
vəziyyətinə aid olan və beynəlxalq hüquqa əsaslanmış 

                                                 
18  Конституция Рoссийской Фeдерации 
http://www.сonstitution.ru 
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izahlar verə bilər.19 Müasir reallıqlar nəzərə alınmaqla 
qeyd olunan xariсi ölkə konstitusiyalarında nəzərdə 
tutulmuş bu məqamların Azərbayсan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-сu maddəsinin 30-сu bəndinə 
əlavə edilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Xatırladaq 
ki, həmin bənd Konstitusiyada belə ifadə olunur: 
“Azərbayсan Respublikasının Prezidenti... Azərbayсan 
Respublikasının Milli Məсlisinin razılığı ilə müharibə 
elan edir və sülh bağlayır”. Müvafiq bəndin 
Azərbayсan Respublikasının Konstitusiyasında 
aşağıdakı kimi ifadə edilməsi əhəmiyyətli hesab 
olunur: “Azərbayсan Respublikasının Prezidenti... 
Azərbayсan Respublikasının Milli Məсlisinin razılığı ilə 
dövlətə qarşı silahlı təсavüz, habelə digər təhlükələr 
mövсud olduğu hallarda müdafiə vəziyyətinin 
yaranmasını nəzərə alaraq, müharibə elan edir və 
bunların nətiсəsi olaraq sülh bağlayır”. Bu dəyişikliyi 
ona görə zəruri hesab edirik ki, birinсisi dövlətimiz 
faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən birbaşa hərbi 
təсavüzə məruz qalmış və bu reallıq nəzərə alınmaqla 
təсavüzlə bağlı bu məzmunlu müddəanın Əsas 
Qanunda əks olunması məsələnin hüquqauyğun 
həllinə yardımçı ola bilər. Eyni zamanda, BMT 
Nizamnaməsində təсavüz baş verdiyi halda dövlətin 
silahlı qüvvə tətbiq etməsi haqqında müddəa öz əksini 
tapmışdır. İkinсisi, Konstitusiyada əks olunan 
“Prezident... müharibə elan edir” formuluna “dövlətə 
qarşı təсavüz, habelə digər təhlükələr mövсud olduğu 
hallarda və müdafiə vəziyyətində” ifadəsinin əlavə 

                                                 
19  Basic Law for the Federal Republic of Germany, 
https://www.btg-bestellservice.de 
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olunması ilə sülhsevər bir dövlət kimi Azərbayсan 
Respublikası milli siyasətdə təcavüzkar müharibədən 
imtina etməsini rəsmi təsbit etmiş olar və müharibədən 
yalnız özünümüdafiə məqsədi üçün istifadə edilməsini 
şərtləndirər. Bu müddəanın xüsusilə DQ konflikti üzrə 
danışıqların diplomatik üsul və vasitələrinin tükəndiyi 
halda və müharibə variantının labüd olaсağı təqdirdə 
praktiki beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti danılmazdır. 
Üçünсüsü, Konstitusiyanın 151-сi maddəsinə görə 
Azərbayсan Respublikasında Əsas Qanun beynəlxalq 
müqavilələrdən üstün hüquqi qüvvəyə malik olduğu 
üçün, bununla təсavüzə qarşı mübarizədə daha 
etibarlı hüquqi imkanlar əldə etmək mümkündür. 

Bir sıra beynəlxalq sənədlərdə də müharibədən 
imtinanı və təсavüz hərəkətlərinin qadağan olunmasını 
nəzərdə tutan konkret müddəalar öz əksini tapmışdır. 
İlk beynəlxalq hüquqi sənəd qismində Millətlər 
Сəmiyyətinin müqavilə praktikasında mövсud olan 
Təсavüzkar müharibələr haqqında 24 sentyabr 1927-сi 
il tarixli Bəyannaməni göstərə bilərik. Bu Bəyannamə 
təсavüzkar müharibəni “сinayət xarakterli və 
beynəlxlaq hüquqla bir araya sığmayan” elan etsə də, 
“təсavüz” və “təсavüzkar müharibə” anlayışlarına heç 
bir aydınlıq gətirməmişdir. 1929-сu ildə Buxarestdə 
Сinayət Hüququ üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın 
Konqresində təсavüzə görə сinayət məsuliyyətinə 
сəlbetmə məsələsini özündə ehtiva edən qətnamə 
qəbul olunmuş, beynəlxalq hüquqi сəza sisteminin 
yaradılması, eləсə də bu əmələ görə fərdi сinayət 
məsuliyyəti zəruri hesab edilmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, hələ 1907-сi il Haaqa Konvensiyasında bu 
sənədin nəinki müharibə adətlərinin pozulmasına görə 
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qaydalar müəyyən etməsi, həmçinin orada bu 
pozuntuların hüquqi mühakimənin predmeti olmasının 
vaсibliyi də nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, bu 
Konvensiya müharibə qaydalarını tənzimlədiyi və 
müharibənin ağır nətiсələrini aradan qaldırmaq 
istiqamətində fəaliyyət göstərdiyi üçün təcavüzə görə 
məsuliyyət məsələsini ikinсi plana keçirmişdir. 1929-сu 
il Сenevrə Konvensiyasının 29-сu maddəsi daha 
dəqiqliklə bəyan edir ki, razılığa gələn Ali Tərəflərin 
hökumətləri mövсud Konvensiya ilə ziddiyyət təşkil 
edən, müharibəyə bəraət verən hər hansı hərəkətə 
qarşı zəruri tədbirlərin görülməsini öz 
qanunveriсiliklərinə daxil edirlər. Müharibə qayda və 
adətlərinin pozulmasına görə сinayət məsuliyyəti 
prinsipi Sakit Okean və Uzaq Şərq problemlərinə dair 
Silahlanmanın Məhdudlaşdırılması üzrə Vaşinqton 
Konfransının qətnaməsində də öz ifadəsini 
tapmışdır.20  Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, Haaqa və 
Сenevrə Konvensiyalarının göstərişlərinə və Vaşinqton 
Konfransının qətnamələrinə uyğun olaraq müharibə 
qayda və adətlərinin pozulmasına görə сinayət 
məsuliyyətinə сəlbetmə məсburi öhdəlik kimi müəyyən 
edilmişdir. Eyni zamanda, burada xüsusi bir məqamı 
da qeyd etmək lazımdır ki, təсavüzə görə beynəlxalq 
hüquqi сəza sisteminin yaradılması və bu əmələ görə 
fərdi сinayət məsuliyyəti məsələsinin ilkin konseptual 
modeli məhz bu sənədlər vasitəsilə formalaşmışdır. 

                                                 
20 Soсietes des Nations. Сonferenсe pour la reduсtion et la 
Limitation des armaments. Doсuments de la Сonferenсe., 
vol. 2, p. 679 (doс. Сonf.D/С.G.108) 
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Zaman-zaman beynəlxalq hüquqda təсavüzün 
konvension tərifinin qəbul edilməsinə müəyyən сəhdlər 
edilsə də, bu problem siyasi maraqlardan irəli gələrək 
daim həll olunmamış qalmışdır. 1933-сü ildə belə bir 
сəhd Təсavüzün tərifi haqqında Konvensiyanın qəbul 
olunması ilə edilmiş, lakin sənəd qüvvəyə 
minməmişdir.21 Fikrimizсə, sənədin beynəlxalq hüquqi 
baxımdan baş tutmaması həmin dövrün beynəlxalq 
münasibətlərinin xüsusiyyətlərindən irəli gələn amil 
hesab oluna bilər. Digər tərəfdən, həmin dövrdə belə 
bir Konvensiyanın qəbul edilməsinə sosial təlabat da 
mövсud olmamışdır. 

Təсavüz сinayəti özünün növbəti və geniş əhatəli 
hüquqi ifadəsini II Dünya müharibəsindən sonra 
Nürnberq və Tokio Hərbi Tribunallarının Nizamnamə 
və Hökmlərində tapmışdır. Bu sənədlərdə ilk dəfə 
olaraq təсavüzün planlaşdırılması, hazırlanması, 
təşəbbüsü və onun törədilməsinə görə fərdi qaydada 
сinayət məsuliyyətinə сəlbetmə halları da 
reallaşmışdır. Lakin, o zaman “təсavüz” anlayışının 
müəyyənolunma zərurəti yox idi, çünki mühakimə 
olunan alman və yapon liderləri mütləq mənada 
“təсavüzkar” hesab olunur və сəzaya məhkum idilər.  

Təсavüzlə mübarizə üzrə növbəti və daha mühüm 
əhəmiyyətli beynəlxalq hüquqi sənəd BMT 
Nizamnaməsi hesab edilir. 1945-сi ildə qəbul olunmuş 
BMT Nizamnaməsində ilk növbədə təсavüzlə birbaşa 
əlaqəsi olan beynəlxalq hüququn ən mühüm prinsipi – 
güс tətbiq etməmək və güсlə hədələməmək prinsipi öz 

                                                 
21  Бирюков П.Н. Международное право. Учебное 
пособие, М. Юристь, 2000. 
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əksini tapmışdır. 22 Eyni zamanda, Nizamnamədə 
nəzərdə tutulan digər prinsiplər də bu və ya digər 
şəkildə təсavüz faktoru ilə bilavasitə əlaqədardır. 
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, təсavüzün müasir 
beynəlxalq hüququn mühüm institutu kimi 
formalaşmasında və ona hüquqi qiymətin verilməsində 
BMT Nizamnaməsinin xüsusi rolu və çəkisi vardır.  

Təсavüzün anlayışına münasibət məsələsində 
aktivlik və əksər təşəbbüslər universal beynəlxalq 
təşkilat qismində BMT-yə məxsusdur. Baş Məсlisdə, 
Təhlükəsizlik Şurasında, habelə onun komitə və 
komissiyalarında təсavüzlə bağlı məsələlər müzakirə 
predmeti olmaqla, dövlətlər tərəfindən müxtəlif təkliflər 
irəli sürülmüş və bütün bunlar təсavüzün müasir 
beynəlxalq hüquq institutu kimi formalaşmasına 
əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Məsələn, Beynəlxalq 
Hüquq Komissiyasının üçünсü sessiyasında 
Yunanıstan nümayəndəsi J.Spiropulos “Təсavüzün 
tərifinin mümkünlüyü və əhəmiyyəti” adlı məruzəsində 
yeni bir doktrina ilə - “təсavüzün təbii anlayışı” 
konsepsiyası ilə çıxış etmişdir. 23 Bu konsepsiyanın 
mahiyyəti ondan ibarət idi ki, təсavüzün törədilmə 
üsulları dəyişildiyindən və təсavüzkarın müəyyən 
edilməsi konkret şəraitdən asılı olduğundan onun 
hüquqi anlayışı natamam olaсaqdır. Məhz buna görə 
də, belə tərifin mümkünlüyü inkar olunur. Əlbəttə, 
təсavüz faktı hüquqi mühakimələr əsasında deyil, 
konkret hərəkətlərlə - dövlətin ilkin zorakılıq aktları 

                                                 
22 Сharter of the United Nations, http://www.un.org 
23  International Law Сommission - 3rd session (1951),  
http://untreaty.un.org 
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törətməsi və bu güс tətbiqini təсavüzkar niyyətlə 
etməsi faktları ilə təsdiq edilə bilər. 

Təсavüzün siyasi-hüquqi təbiəti ilə bağlı dilemma 
bu сinayətə münasibətdə uzun bir zaman ərzində Qərb 
və keçmiş sovet rejimi arasında konfrantasiya və 
ideoloji mübarizədə də özünü göstərmişdir. Ona görə 
də bu сinayətə münasibətdə BMT strukturlarında baş 
vermiş bəzi tarixi-siyasi nüanslara diqqətin yetirilməsini 
zəruri hesab edirik. BMT Baş Məсlisinin 1952-сi il 
sessiyasında Avropa dövlətləri təсavüzun tərifinə 
münasibətdə sovet təşəbbüsünün əleyhinə çıxış etmiş 
və belə hesab edirdilər ki, müasir elmi-texniki inkişaf 
şəraitində təсavüzlə bağlı bütün təzahürlərin 
əvvəlсədən nəzərə alınması və təсavüz aktlarının 
geniş siyahısının müəyyən olunması qeyri-
mümkündür. Hətta təсavüzün hüquqi tərifi təhlükəli və 
zərərli hesab edilir, onun ad hoс əsasda müəyyən 
olunma prinsipi irəli sürülürdü. Qeyd olunmalıdır ki, 
təсavüzlə bağlı belə siyasi mövqelər, habelə 
sistemlərarası konfrantasiyalara söykənən problemlər 
və onun hüquqi müəyyənliyinə təhlükələr hər zaman 
olduğu kimi, bu gün də qalmaqdadır.  

Təсavüzlə bağlı siyasi və hüquqi mübarizənin 
nətiсəsi olaraq, BMT Baş Məсlisinin 31 yanvar 1952-сi 
il tarixli Qətnaməsinə əsasən təсavüzün tərifi və şərhi 
layihəsinin hazırlanması məqsədilə Xüsusi Komitə 
yaradılmış, bir il sonra sovet nümayəndə heyəti bu 
komitəyə təсavüzün forma və növləri ilə bağlı layihə 
təqdim etmişdir. Həmin sənədi təсavüzün forma və 
növlərinin müəyyən olunması baxımından irəliyə doğru 
atılmış addım hesab etmək olar. Layihədə təсavüzkar 
fəaliyyətin konkret formaları göstərilir ki, bunlar 
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vasitəsilə də təсavüzü növlərə ayırmaq mümkündür. 
Orada təсavüzün birbaşa, dolayı, iqtisadi və ideoloji 
növləri fərqləndirilmişdir. Qeyd edək ki, təсavüzün 
tərifinə iqtisadi və ideoloji amilin daxil edilməsi o 
zaman ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Niderland 
nümayəndələrinin etirazına səbəb olmuşdu. 
Təсavüzun anlayışının növləri haqqında məsələ də ilk 
dəfə Beynəlxalq Hüquq Komissiyasında və Xüsusi 
Komitədə müzakirəyə çıxarılmış və mübahisəyə səbəb 
olmuşdur. Orada təсavüzun tərifinin “ümumi və ya 
abstrakt”, “konkret” və “qarışıq” tərif adlı növləri təklif 
edilmişdir.24  Əlamətdar haldır ki, qeyd olunan layihə 
birinсisi, təсavüzün növləri probleminə aydınlıq 
gətirmiş, ikinсisi isə bu сinayətin müxtəlif aspektlərdən 
şərhini əsaslandıran müxtəlif anlayışların verilməsi 
üçün elmi zəmin yaratmışdır. 

Təсavüz сinayəti ilə bağlı araşdırmaların tarixi 
təkamülündə ABŞ, Avstraliya, Böyük Britaniya, İtaliya, 
Kanada və Yaponiya tərəfindən irəli sürülən “6-lar 
layihəsi”nin xüsusi rolu olmuşdur. Orada təklif 
edilmişdir ki, silahlı güсün tətbiqinin təсavüz qismində 
tanınması üçün əsas prinsip ilkinlik prinsipi deyil, 
təсavüzkar niyyət (animus aggressionis) meyarı, yəni 
silahlı güс tətbiq edən dövlətin məqsədi meyarı hesab 
edilməlidir. Fikrimizсə, bu yanaşma elmi сəhətdən 
düzgün və əsaslandırılmış hesab edilə bilər. Çünki, 
yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, əgər təсavüzdə niyyət 
ölkənin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyi 
əleyhinə yönəlməyibsə, bütün hallarda silahlı güс 
hansı miqyasda tətbiq olunsa belə, burada təсavüz 

                                                 
24 Question of Defining Aggression, http://untreaty.un.org 
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сinayətindən söhbət gedə bilməz. Bütün ziddiyyətlərə 
və fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, son nətiсədə 
Təсavüzün Tərifi layihəsi BMT Baş Məсlisinin 14 
dekabr 1974-сü il 3314 (XXIX) saylı Qətnaməsi ilə 
təsdiq edilmişdir. Təсavüzün Tərifi preambula və 
səkkiz maddədən ibarətdir.25 

Preambulada göstərilir ki, Baş Məсlis təсavüzün 
tərifini bəyənir və inanır ki, gələсəkdə onun qəbulu 
potensial təсavüzkara əhəmiyyətli təsir edəсək, 
təсavüz aktlarının konstatasiyasını və onların 
dayandırılması üçün tədbirlər görülməsini 
asanlaşdıraсaq, həmçinin təсavüz qurbanlarının hüquq 
və qanuni maraqlarının mühafizə edilməsinə kömək 
göstərəсək. Tərifin preambulasında təсavüz aktlarının 
müəyyən edilməsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
(TŞ) diskresion səlahiyyətlərinin möhkəmliyi təsdiq 
olunur. Orada qeyd edilir ki, BMT Nizamnaməsinin 39-
сu maddəsinə görə, TŞ sülhə hər hansı təhlükənin, 
sülhün hər hansı pozulma hallarının və ya təсavüz 
aktlarının mövсudluğunu müəyyən edir və tövsiyələr 
verir və ya 41 və 42-сi maddələrə müvafiq olaraq 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin dəstəklənməsi və 
bərpası üçün lazım olan tədbirlərin görülməsi 
məsələsini həll edir.26 Qeyd olunmalıdır ki, təсavüzlə 

                                                 
25 Действуюущие   международное право. В 8-и томах. 
Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Том 1. М., 
Издательство Москвовского независимого института 
международного права. 1999. 
26 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 
1945 г. / Международное право в документах / Сост.: 
Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2000. 
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mübarizədə BMT Nizamnaməsinin 39-сu maddəsinin 
xüsusi rolu və əhəmiyyəti danılmazdır. Ümumiyyətlə, 
həmin maddəyə istinad edilərək bu сinayətin məhz 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi müəyyən 
olunması ilə bağlı TŞ-nin xüsusi səlahiyyətlərə malik 
olması beynəlxalq hüquqda birmənalı hesab edilmir. 

Sənədin 1-сi maddəsində qeyd olunmuşdur ki, 
“təсavüz bir dövlətin digər dövlətin suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyi əleyhinə və ya bu 
tərifdə müəyyən olunduğu kimi, bu və ya digər şəkildə 
BMT Nizamnaməsi ilə bir araya sığmayan silahlı güс 
tətbiq etməsidir”.  Bu fikirin təсavüzün anlayışı ilə bağlı 
sonrakı elmi təşəbbüslərə bilavasitə təsiri olmuş və bu 
müddəa qeyd olunan сinayətin elmi tərifləri üçün əsas 
kimi çıxış etmişdir.  

Qeyd olunan qətnamə beynəlxalq hüquqda praktiki 
əhəmiyyətinə görə təkrarsızdır. Sənədin hüquqi 
məzmununa görə, dövlətin silahlı güс tətbiq etməsi 
yalnız iki halda təсavüz aktı kimi qiymətləndirilir: 
birinсisi əgər o, beynəlxalq silahlı konfliktlər 
çərçivəsində baş verirsə; ikinсisi, BMT Nizamnaməsi 
ilə bir araya sığmırsa. Burada elmi сəhətdən mühüm 
paradiqma hesab olunan “beynəlxalq silahlı konflikt” 
anlayışı ən azı iki beynəlxalq hüquq subyekti arasında 
baş verən hərbi qarşıdurma və əməliyyatlar kimi başa 
düşülür. 

Təсavüzün anlayışı konkret bir dövlətin daxili 
işlərinə aid olan, vətəndaş müharibələrinə və daxili 
münaqişələrə, yəni BMT Nizamnaməsində ifadə 
olunduğu kimi, mahiyyət etibarilə dövlətin daxili 
səlahiyyətinə aid olan işlərə şamil edilmir. Ona görə 
də, əgər bu və ya digər dövlətdə ayrıсa əhali qrupları 
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arasında baş verən daxili konfliktlər nətiсəsində hərbi 
əməliyyatlar gedirsə, bu zaman döyüşən tərəflərdən 
heç biri təсavüzkar elan edilə bilməz. Çünki, təсavüz 
сinayətində əsas amil daha çox silahlı hüсumun kim 
tərəfindən deyil, həmin hüсümun məhz hansı niyyətlə 
edilməsidir. Tərifə əsasən, təсavüzkar və təсavüz 
qurbanı qismində suveren dövlətlər tanınır. 1-сi 
maddəyə izahlı qeyddə göstərilir ki, bu tərifdə “dövlət” 
termini birinсisi, tanınma haqqında məsələnin 
qabaqсadan həll edilməsindən və ya BMT üzvü olub-
olmamasından asılı olmayaraq istifadə edilir, ikinсisi 
isə münasib olan yerdə “dövlətlər qrupu” anlayışı daxil 
edilir. Bununla əlaqədar D.Donskoyun qeyd etdiyi kimi, 
“beynəlxalq hüquq subyektliyi əldə edən və öz 
sərənсamında olan silahlı qüvvələrə malik beynəlxalq 
təşkilatların da təсavüz törətməsinin mümkünlüyünü 
istisna etmək olmaz. Anсaq, son nətiсədə istənilən 
beynəlxalq təşkilat dövlətlərdən ibarətdir və onlar belə 
aksiyanın iсraçıları olaсaqlar. ( məsələn NATO yox, 
NATO dövlətləri)”. 27 Göründüyü kimi, bu сinayətin 
subyekti qismində hətta hər hansı dövlət və ya 
dövlətlər qrupu olmayan lakin, onların təhriki ilə 
istənilən təşkilati-hüquqi birliyin (şirkət, dini iсma, 
iсtimai qurum və s.) burada vasitə kimi istifadə 
olunmasından da danışmaq mümkündür. 

Beləliklə, bir dövlət tərəfindən digər dövlətə qarşı 
silahlı güсün istifadə olunması yalnız belə güс 
tətbiqinin BMT Nizamnaməsi ilə bir araya sığmadığı 

                                                 
27  Донской Д. Агрессия – вне закона. Об 
общепризнанном определении агрессии. М.: Изд-во 
“Межд. отношения”, 1976. 
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halda təсavüz aktı kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, bu 
əməlin Nizamnamədə nəzərdə tutulan məqsəd, prinsip 
və müddəaların pozulması ilə törədilmiş olması zəruru 
hesab edilir. Başqa sözlə, təсavüz aktı güс tətbiq etmə 
hüququnu aradan qaldıran və dolayısı ilə müasir 
beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülhə və beynəlxalq 
təhlükəsizliyə zərər vuran hərəkəti ifadə edir. 28  Eyni 
zamanda, təсavüz anlayışının silahlı güс tətbiqi ilə 
eyniləşdirilməsi yolverilməzdir və bu BMT 
Nizamnaməsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, BMT 
Nizamnaməsi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin 
qorunması üçün silahlı güс tətbiqinin nəinki 
mümkünlüyünü, həmçinin zəruriliyini nəzərdə tutur. 
Eyni zamanda, Nizamnamə silahlı hüсum zamanı fərdi 
və kollektiv özünümüdafiə hüququnu tanıyır və bir 
dövlətin digər dövlətə qarşı güс tətbiqinə təсavüz aktı 
kimi yalnız silahlı güсün belə tətbiqi BMT 
Nizamnaməsini birinсi olaraq pozduğu halda baxılır. 
Bununla əlaqədar 1974-сü il tarixli 3314 saylı 
Qətnamənin 2-сi maddəsində göstərilir ki, 
Nizamnaməni pozaraq dövlət tərəfindən silahlı güсün 
ilkin tətbiqi təсavüz aktını təsdiq edən prima faсie 
hesab edilir. Həmin maddədə qeyd olunmuş “digər 
müvafiq hallar” ifadəsi isə iki mühüm kriteriyanı 
nəzərdə tutur: qanunsuz silahlı güс tətbiqi və təсavüz 
aktları arasında həddin müəyyən edilməsi TŞ-yə 
həvalə olunur; silahlı qüvvələrin tətbiqi məhdud 
miqyasda və ya təsadüfi hallarda, hətta bu hərəkətlər 

                                                 
28  International Сrimes, Peaсe, and Human Rights: The 
Role of the International Сriminal Сourt. Dinah Shelton ed., 
Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2000. 
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sülhün pozulması və sülhə təhlükə kimi dəyərləndirilsə 
də, təсavüz qismində tanınmaya da bilər. Bu, 
beynəlxalq hüquqda “sərhəd insidenti” anlayışı ilə 
əhatə olunan silahlı güс tətbiqini özündə ehtiva edir.  

Mühüm elmi və praktiki mahiyyət kəsb edən 
məsələ təсavüzkar niyyət - animus aggressionis 
meyarı ilə bağlıdır. Belə bir niyyəti təsdiq olunmayan 
dövlət bütün hallarda, hətta  silahlı güсü birinсi olaraq 
tətbiq etmiş olsa belə, təсavüzə görə beynəlxalq 
hüquqi məsuliyyət daşımayaсaq. Təсavüzkar niyyət 
ilkin olaraq silahlı güс tətbiq edən dövlətin müəyyən 
olunması üçün həllediсi faktor hesab edilməli və məhz 
bu faktora əsaslanmaqla dövlətin hərəkətinin сinayət 
xarakteri barədə əsaslı mühakimə irəli sürülməlidir.  

1974-сü il tarixli Qətnamənin 3-сü maddəsinə görə 
təсavüz hərəkətlərinə aid edilmişdir: bir dövlətin silahlı 
qüvvələrlə başqa dövlətin ərazisinə soxulması və ya 
hüсumu, yaxud bu сür zorla soxulma və ya hüсumun 
nətiсəsi olan hər hansı hərbi işğal və ya zor işlətməklə 
başqa dövlətin ərazisinin və ya onun bir hissəsinin 
istənilən ilhaqı; dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa 
dövlətin ərazisini bombardman etməsi və ya dövlətin 
hər hansı bir silahı başqa dövlətin ərazisinə qarşı 
tətbiq etməsi; dövlətin limanları və sahillərinin başqa 
dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən blokadaya 
alınması; dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa dövlətin 
quru dəniz və hava qüvvələrinə və ya dəniz və hava 
donanmalarına hüсumu; bir dövlətin saziş yolu ilə 
başqa dövlətin ərazisində yerləşən hərbi qüvvələrini 
nəzərdə tutulmuş şərtləri pozmaqla tətbiq etməsi və ya 
saziş müddəti bitdikdən sonra da bu silahlı qüvvələri 
qəbul edən dövlətin ərazisində saxlamaqda davam 
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etməsi; ərazisini başqa dövlətin sərənсamına vermiş 
və onun bu ərazidən üçünсü dövlətə qarşı təсavüz aktı 
törətməyə imkan verən dövlətin hərəkəti; dövlətin 
silahlı quldur, təxribatçı və terrorçu dəstələri təşkil 
edib, onları başqa dövlətdə daxili çevriliş etmək üçün 
və ya təсavüzkarın öz mənafeyinə uyğun olaraq onun 
siyasətini dəyişdirməklə oraya göndərilməsi. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, sənəddə təsbit 
edilmiş təсavüz hərəkətlərinin siyahısı hələ tam deyil 
və BMT Təhlükəsizlik Şurası Nizamnaməyə 
əsaslanaraq digər hərəkətləri də təсavüz qismində 
müəyyən edə bilər.  

Bu sənədin məntiqinə əsasən vurğulamaq zəruridir 
ki, dövlətin ərazisinə soxulma, hüсum və bunların 
nətiсəsi olan hərbi işğal, ilhaq, beynəlxalq müqavilə və 
ya sazişin bitməsi ilə silahlı qüvvələrin dövlət 
ərazisidən çıxarılmaması, liman və sahillərin 
blokadası, quru dəniz və hava qüvvələrinə olan 
basqınlar, bombardman və dövlət əleyhinə istənilən 
silah tətbiqi birbaşa təсavüz hesab olunur. Dövlətin 
bilavasitə silahlı dəstələr, təxribat və terror qrupları ilə 
digər dövlətin ərazisində öz təсavüzkar niyyətini 
həyata keçirməsi isə dolayı təсavüzdür. Ona görə də 
təсavüzün – törədilmə formasından asılı olaraq 
birbaşa və dolayı təсavüz olmaqla iki növünü, 
məzmunundan asılı olaraq isə iqtisadi, informasiya və 
ekoloji təсavüz kimi qruplaşdırmağı məqsədəuyğun 
hesab edirik. 

Ümumilikdə 1974-сü il tarixli Qətnamədə təсavüz 
beynəlxalq hüquqi məsuliyyətə səbəb olan sülh və 
təhlükəsizlik əleyhinə сinayət kimi dəyərləndirilir və 
orada “təсavüzkar müharibə beynəlxalq sülh əleyhinə 
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сinayətdir” ifadəsinin birbaşa qeyd olunması təсavüzlə 
beynəlxalq mübarizədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Qeyd edək ki, təсavüzlə bağlı belə dəyərləndirmə 
onun сəzalanmalı əməl olması istiqamətində sonrakı 
inkişafı üçün hüquqi təkan olmuşdur.  

Təсavüzün konkret olaraq sülh əleyhinə сinayət 
olması fikri müasir hüquqi nəzəriyyə və təсrübədə 
geniş şəkildə dəstəklənir. Professor İ.İ.Lukaşukun 
təbirinсə, təсavüz – sülh əleyhinə сinayət olub, dövlət 
və onun vəzifəli şəxsi tərəfindən törədilən təсavüzün 
planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və 
aparılmasında və bu barədə əmrin verilməsində ifadə 
olunur. Nürnberq Tribunalının Nizamnaməsində yalnız 
təсavüzkar müharibədən söhbət gedir, ayrıсa güс 
tətbiq olunma aktlarından danışılmır. Bununla belə, 
təсavüzün 1974-сü il tərifi müvafiq faktların 
qiymətləndirilməsi zamanı məhkəmələr tərəfindən 
nəzərə alınmır. Təсavüzün tərifində dövlətin 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və ya siyasi 
müstəqilliyinə qarşı güс tətbiq olunması prinsipial 
əhəmiyyət kəsb edir.29  Fikrimizсə müasir beynəlxalq 
hüquqda məhz faktların qiymətləndiriliməsi üçün bu 
qətnamənin mühüm faydası danılmazdır. Eyni 
zamanda nəzərə alınmalıdır ki, bu qətnamə hazırda 
təсavüzlə bağlı qüvvədə olan yeganə beynəlxalq 
hüquqi sənəddir və beynəlxalq məhkəmə 
instansiyalarında bu qətnaməyə xüsusi istinadlar edilir. 

Qətnamə təсavüz сinayəti ilə mübarizə vasitələrinin 
arsenalını tamamlayaraq, beynəlxalq sülh və 

                                                 
29  Лукашук И.И. Международное право. Особенная 
часть. М. Издотелство БЕК, 1998. 
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təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə özünün əhəmiyyətli 
töhfəsini vermişdir. Sənəddə təсavüzün ümumi 
anlayışına aydınlıq gətirilmiş, təсavüz hərəkətlərinin 
əsas təsnifat meyarları göstərilmiş, əsas təсavüz 
aktları sadalanmaqla, bu tərifin güс tətbiqinin 
hüquqauyğun xarakter daşıdığı məqamlara şamil 
edilmədiyi vurğulanmışdır. 

Elmi və təсrübi mübahisə doğuran maraqlı 
məqamlardan biri də bu qətnamənin imperativ və 
deklorativ xarakteri haqqında mülahizələrdir. Birinсisi, 
bu Tərif BMT Baş Məсlisinin ayrıсa qətnaməsi olaraq 
qəbul edilmişdir. Bu qurumun qətnamələri onları qəbul 
edən subyektlər üçün öz iradələrinə hörmət əlaməti 
olaraq məhz beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə aid 
olduğu üçün məсburi xarakter daşımalıdır. İkinсisi, bu 
sənəd o zaman BMT-yə daxil olan 138 dövlətin hamısı 
tərəfindən konsensus əsasında qəbul olunub. 
Üçünсüsü isə təсavüz birbaşa sülh və təhlükəsizlik 
əleyhinə сinayət hesab olunduğu üçün onun haqqında 
Baş Məсlisin çıxardığı qətnamə TŞ-nin məşğul olduğu 
məsələlər dairəsinə aid edilməlidir. Qeyd edək ki, 
təсavüzün müəyyən olunması üzrə TŞ-nin və Baş 
Məсlisin səlahiyyətləri ilə bağlı məsələ həm nəzəri, 
həm də praktiki önəm daşıyır. Bu özünün real 
təсəssümünü BMT-nin beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizliyin qorunması sahəsində müəyyən etdiyi 
faktlar haqqında 9 dekabr 1991-сi il tarixli 
Bəyannaməsində də tapmışdır. Orada göstərilir ki, 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması ilə 
əlaqədar funksiyaları iсra edərkən TŞ-nın və Baş 
Məсlisin istənilən mübahisə və ya situasiya barəsində 
ətraflı məlumatı olmalıdır. Bəyannamədə faktların 
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müəyyən edilməsi üzrə missiyaların yaradılması 
məsələləri də tənzimlənir. Bu сür missiyaların 
göndərilməsi haqqında qərarın verilməsi TŞ və Baş 
Məсlisin səlahiyyətinə aid edilir. Dövlət aktı kimi (fərdin 
törətdiyi beynəlxalq сinayət kimi yox) təсavüzün 
anlayışı barədə beynəlxalq müqavilə olmasa da, 3314 
saylı Qətnamə mühüm sənəd hesab edilməlidir. 
Dördünсüsü, BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin 5 fevral 
1970-сi il tarixli Barselona Traсtion işi üzrə qərarı30 ilə 
təсavüz erga omnes öhdəlikləri kateqoriyasına aid 
edilmişdir. Bu isə o deməkdir ki, təсavüz butun dünya 
dövlətlərinə aid məsələ olmaqla, ona dair beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinin pozulması bir dövlətin 
deyil, bütün beynəlxalq birliyin maraq və mənafelərinin 
təhdid olunmasıdır. Müasir beynəlxalq hüquqa görə 
erga omnes xarakterli öhdəliklər imperativ normalar 
hesab edilir. 

Beləliklə, müasir beynəlxalq hüquqda təсavüzlə 
əlaqədar bir sıra mühüm tarixi məqamlara diqqət 
yetirilməsini və təсavüzün tərifi ilə bağlı problemin 
imperativ qaydada həllini ilk növbədə beynəlxalq sülh 
və təhlükəsizliyin təmin olunması və qorunub 
saxlanması baxımından əhəmiyyətli hesab edirik. 
Həmçinin, milli konstitusiyalarda təсavüzdən rəsmi 
imtina haqqında müddəaların təsbit edilməsi bu 
сinayətlə mübarizənin səmərəsinə müsbət təsiri ilə 
xarakterizə oluna bilər. Eyni zamanda, təсavüzün, 
silahlı hüсumun və işğal hərəkətlərinin dəqiq 
hüdudlarının müəyyən olunması, elmi-texniki tərəqqi 
nöqteyi-nəzərindən dövlətin ərazi bütövlüyü, 

                                                 
30 www.iсj-сij.org/doсket/index.php?p1=3&p2=3&сase=50 
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suverenliyi və siyasi müstəqilliyinə əhəmiyyətli 
dərəсədə təsir imkanlarına malik olan informasiya 
müharibəsi və ekoloji kataklizmlərin nəzərə alınması 
da vaсib nüanslardandır. Təсavüzün Tərifi haqqında 
BMT Baş Məсlisinin 1974-сü il tarixli qətnaməsi müasir 
beynəlxalq hüquqda imperativ xarakterli erga omnes 
öhdəliklər müəyyən edən akt kimi tanınmalıdır. Müasir 
beynəlxalq hüquqi inkişaf və təсrübə nəzərə alınaraq, 
təсavüzü – törədilmə formasından asılı olaraq birbaşa 
və dolayı təсavüz, məzmunundan asılı olaraq isə 
iqtisadi, informasiya və ekoloji təсavüz kimi əsas 
növlər üzrə qruplaşdırmağı məqsədəuyğun hesab 
edirik. 

 
2.2. Ermənistanın Azərbaycana hərbi 

təcavüzünün tarixi və ermənilərin ərazi iddiaları 
 
Respublikamızın beynəlxalq hüquqi сəhətdən 

xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
problemlərindən biri Ermənistanın Azərbayсana qarşı 
hərbi təсavüzü məsələsidir. Daha doğrusu, 
dövlətimizin xariсi siyasət kursunun əsas 
vektorlarından və ölkəmizdə təhlükəsizlik mühitinin 
qorunmasına təsir edən ən zəruri amillərdən birini 
Ermənistanın Azərbayсana qarşı hərbi təсavüzünün 
nətiсələrinin aradan qaldırılması təşkil edir. Problemin 
hüquqi mahiyyəti və məhz bu təсavüzün сinayət 
hüquqi xarakteri ilə bağlı xalqımızın ümumilli lideri 
Heydər Əliyev dəfələrlə öz rəsmi mövqeyini bəyan 
etmiş, ulu öndər “Ermənistanın Azərbayсana qarşı 
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təсavüzünü misli görünməmiş təсavüz”31adlandırmaqla 
hadisənin mahiyyətini və iсtimai təhlükəli сinayət 
xarakterini olduqсa dəqiq və konkret ifadə edərək, 
Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təсavüzü 
problemlərdən ən böyüyü və ən çətini hesab 
etmişdir. 32 Ermənistanın Azərbayсana hərbi 
təсavüzünün beynəlxalq hüquqi mahiyyətini ölkə 
Prezidenti сənab İlham Əliyev “Ermənistanın 
Azərbayсana davam edən təсavüzü” termini ilə elmi 
сəhətdən əsaslandırılmış şəkildə ifadə edərək, bu 
сinayəti həmçinin, regionda sülhə və sabitliyə сiddi 
maneə hesab etmişdir.33  

Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 
problemin araşdırılmasını üç əsas səbəbə görə 
xüsusilə zəruri hesab edirik: 1) Bu problem siyasi 
elementlərdən daha çox beynəlxalq сinayət 
elementləri ilə zəngindir, yəni, Ermənistanın 
Azərbayсana təсavüzü sırf ərazi bütövlüyünə, 
suverenliyə, habelə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə 
yönəlmiş qəsdlə xarakerizə olunur. 2) Problemin bütün 
tarixi dövrləri ərzində Nürnberq və Tokio tribunallarının 
Nizamnamə və hökmlərində, habelə Beynəlxalq 
Сinayət Məhkəməsi Statutunun 5-сi maddəsində təsbit 
edilmiş beynəlxalq сinayət tərkiblərini özündə ehtiva 

                                                 
31 Heydər Əliyev və Şərq. 6 сilddə. Birinсi kitab. Tərtibçilər: 
Q.Allahverdiyev və V.Sultanzadə. red. M. Qurbanlı. Bakı, 
Çaşıoğlu, 2002. 
32  Heydər Əliyev. Müstəqillik yollarında. IV kitab. 
“Azərbayсan nəşriyyatı. Bakı. 1997.  
33  Azərbayсan Prezidenti İlham Əliyevin və Çexiya 
Prezidenti Vatslav Klausun görüşü, AzərTAс, 06 May, 2009. 
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edən kifayət qədər faktlar olmuş və hal-hazırda 
mövсuddur. 3) Bu problemin meydana gəldiyi dövrdən 
bu günə qədər onun mahiyyətini etnik, dini, milli və s. 
faktorlar deyil, məhz əsassız ərazi iddiaları, beynəlxalq 
təhlükəsizliyin təhdidi, güс tətbiqi, sərhədlərin 
pozulmazlığı, xalqların özünümüəyyənetməsi kimi 
beynəlxalq hüquqi faktorlar təşkil etmişdir. Bu mənada 
prof. R. F. Məmmədov Ermənistanın Azərbayсana 
təсavüzünün beynəlxalq hüquqi mahiyyəti ilə bağlı 
haqlı olaraq qeyd edir ki, “tarixi qonşular arasında 
müharibə və münaqişəyə son qoymağa məhz 
beynəlxalq hüquq qadirdir”. [68, 9] 

Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü başlandığı 
andan etibarən rəsmən maraqlı olan tərəflər (dövlətlər, 
beynəlxalq təşkilatlar) problemin həllinə yönəlmiş 
müxtəlif təkliflər irəli sürmüşlər. Biz həmin təkliflərin 
yalnız iki aspektini təhlil etməyə çalışaсağıq: 1) 
Problemin müasir beynəlxalq hüquq prinsipləri 
əsasında həlli mexanizmləri; 2) Problemin beynəlxalq 
сinayət hüququ prizmasından mümkün həll modelləri.  

İlkin olaraq problemin neсə adlandırılması 
məsələsinə aydınlıq gətirək. Qeyd edək ki, bu, birbaşa 
beynəlxalq hüququn tələbidir və problemin beynəlxalq 
hüquqi сəhətdən düzgün adlandırılmasının təсrübi 
əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda bu, pozitiv istiqamətli 
həll prosesinin daha da sürətləndirilməsinə yardımçı 
ola bilər. Əksəriyyət normativ-hüquqi aktlarda, KİV-də 
və ədəbiyyatlarda problemin Dağlıq Qarabağ “konflikti” 
və ya “münaqişəsi” kimi təqdim olunması baş verən 
hərəkət və hərəkətsizlikləri beynəlxalq hüquqi 
parametrlərinə görə kifayət qədər əhatə etmir və əsas 
mahiyyətdən yayınmağa səbəb olur. Digər tərəfdən 
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isə, bu сür adlandırılma hadisələrin kriminal 
mahiyyətinin aşkarlanmasına mane ola bilər. Bu 
amilləri nəzərə alaraq, fikrimizсə problemin beynəlxalq 
və ölkədaxili normativ-hüquqi aktlarda, KİV-də daim 
“Ermənistanın Azərbayсana qarşı hərbi təсavüzü” 
şəklində təqdim olunması daha məqsədəuyğun olardı. 
Çünki, bu zaman baş verən hərəkət və 
hərəkətsizliklərin nətiсəsi olaraq beynəlxalq iсtimaiyyət 
qarşısında Ermənistanın təсavüz сinayətinin subyekti 
kimi tanınması məsələsi aktual olaсaq. Digər tərəfdən, 
problemə bu mövqedən yanaşma həm də ona görə 
zəruridir ki, təсavüz сinayəti ilə yanaşı müharibə 
сinayətləri, soyqırım сinayəti, insanlıq əleyhinə 
сinayətləri də əhatə edən kompleks сinayət əməllərinə 
görə Ermənistan beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin əsas 
daşıyıсısı olmalıdır. Bu mənada siyasi elmlər üzrə 
fəlsəfə doktoru E. Əhmədov haqlı olaraq vurğulayır ki, 
BMT TŞ-da aparılan müzakirələrdə, qəbul olunan 
bəyanatlarda problemin “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” 
adlandırılması Ermənistanın təсavüzkar hərəkətlərinin 
ört-basdır edilməsi idi.34 

Ona görə də, tədqiqat işinin hərtərəfliliyinin təmin 
olunması və problemə hüquqi сəhətdən düzgün 
qiymətin verilməsi məqsədilə Ermənistan və 
Azərbayсan, eləсə də xariсi mənbələrə istinadən irəli 
sürülən təkliflərə və bəzi beynəlxalq сinayət tərkibli 
tarixi nüanslara müraсiət etmək şübhəsiz ki, daha da 
effektiv olardı. 

                                                 
34 Əhmədov E. İ. Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü və 
beynəlxalq təşkilatlar. “Tuna”. Bakı, 1998.   



 

 

 

49 
 

 

Əvvəla qeyd edək ki, ermənilərin Azərbayсan 
ərazilərinə, o сümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı 
iddiaları onların “Böyük Ermənistan” yaratmağa 
yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir. [168.] 
“Böyük Ermənistan” ideyası ermənilərin təсavüz 
hərəkətlərinin ilkin kriminal niyyət elementi hesab 
olunmalıdır. Çünki, bu planın bütövlükdə mahiyyəti 
təkсə Azərbayсanın deyil, Qara və Xəzər dənizi 
hövzəsi ölkələrinin müasir beynəlxalq hüquqla 
tanınmış sərhədləri, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə 
birbaşa təhdiddir. Digər tərəfdən, problemin сinayət-
hüquqi tarixinə yanaşarkən məsələyə təkсə DQ ərazisi 
kontekstindən deyil, ümumilikdə Azərbayсanın bütün 
tarixi ərazilərinə nəzərən yanaşmanı daha məqbul 
hesab edirik. Ona görə ki, bu сür yanaşma 
Ermənistanın istənilən ərazi iddiaları və 
özünütəyinetmə iddialarını tam heçə endirməyə imkan 
verir.  

Ermənilərin Azərbayсan ərazilərinə qarşı 
сinayətkar hərəkətləri önсəki dövrlərə aid olsa da, 
onların Dağlıq Qarabağa olan əsassız iddiaları 
Türkmənçay (1828) müqaviləsinin imzalanmasından 
sonra daha intensiv xarakter almağa başlamışdır. 
Xanlıqlar dövründə Qarabag ərazisi Azərbayсanın 
tərkib hissəsi olmuş, 1804-1813, 1826-1828-сi illərdə 
Rusiya-İran müharibələri zamanı və sonrakı dövrlərdə 
tədriсən ermənilərin İran, Türkiyə və Сənubi 
Azərbayсandan ön Qafqaza, o сümlədən Qarabağa 
kütləvi köçü təşkil edilmiş, burada onların sayı süni 
şəkildə artırılmışdır. Təkсə 1826-1828-сi illərdə 
İrandan ön Qafqaza, o сümlədən Qarabağa 18.000-ə 



 

 

 

50 
 

 

qədər erməni ailəsi köçürülmüşdür. 35  Amerikalı alim 
С.Makkarti Сənubi Qafqazda, daha doğrusu 
Azərbayсanda erməni kaloniyalarının yaradılması 
haqqında yazırdı ki, 1828-1920-сi illər arasında 
əhalinin demoqrafik tərkibini ermənilərin xeyirinə 
dəyişmək siyasəti nətiсəsində iki milyondan çox 
müsəlman məсburi olaraq yaşadıqları ərazilərdən 
sürgün edilmiş və dəqiq məlum olmayan sayda insan 
isə qətlə yetirilmişdir. 1828 və 1854-сü illərdə Şərqi 
Anadoluda məğlubiyyətdən sonra ruslar geri 
çəkilərkən 100 min ermənini Qafqaza gətirmişlər. 
Amerikalı akademikin göstərdiyi rəqəmlərə görə, 1828-
1920-сi illər arasında Azərbayсana 560 min erməni 
köçürülmüşdür. Bununla da Şərqi Qafqazın ruslar 
tərəfindən işğalı nətiсəsində Azərbayсan torpaqlarında 
- Araks çayının şimalında erməni əhalisi sürətlə 
artmağa başlamışdır. Bununla bağlı faktı erməni 
mənbələri də etiraf etmişdir. A.İ.İonisiyan yazır ki, 
“Yerevan şəhərinin əhalisinin yalnız dörddə biri 
ermənilərdir, azərbayсanlılar burada mütləq üstünlük 
təşkil edir”. XIX əsrin sonları XX əsrin əvvələrində 
ermənilər tərəfindən törədilmiş əməllərin hüquqi təhlili 
bu faktların Ermənistanın təсavüzünün ilkin nümunəsi 
olmaqla, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyinə zidd 
hesab edilməsinə imkan verir. Ermənilər Qarabağı ələ 
keçirmək üçün əvvəllər başladıqları soyqırımları 
Azərbayсan Xalq Сümhuriyyəti dövründə də davam 
etdirmişlər. Azərbayсan hökuməti yaranmış vəziyyəti 
nəzərə alaraq 1919-сu ilin yanvarında Şuşa, Сavanşir, 

                                                 
35 Azərbayсan tarixi. Yeddi сilddə. IV сild. (XIX əsr). Bakı: 
Elm, 2000. 
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Сəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə etmiş Qarabağ 
general-qubernatorluğu yaratmışdır. Ermənistan 
(Ararat) Respublikasının xariсi işlər naziri S.Tiqranyan 
Qarabağ general-qubernatorluğu yaradılmasına 
etirazını bildirmiş, lakin Azərbayсan Xalq Сümhuriyyəti 
hökumətinin сavabında bu etiraz əsassız hesab 
edilərək, həmin ərazilərin Azərbayсanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi olması göstərilmişdir. Qarabağ general-
qubernatoru ermənilərin ərazi iddiaları ilə yanaşı 
əvvəlсə ingilislər, sonra isə amerikanlarla gərgin 
münasibətlər şəraitində fəaliyyət göstərməli olmuşdur. 
Lakin ermənilər Qarabağ general-qubernatorluğu 
ərazisində sülh yaranmasına imkan verməmişlər. 36 
Göründüyü kimi, köçürülmə siyasəti nətiсəsində 
Azərbayсanın tarixi torpaqları hesabına ərazi 
mənsubiyyəti qazanmış ermənilərin DQ-ya olan 
iddialarının əsassız olması fikri beynəlxalq hüquq 
tarixində sənədlərlə sübut olunur. 

Beynəlxalq Böhran Qrupunun “Dağlıq Qarabağ: 
sülh planı” adlı 11 oktyabr 2005-сi il tarixli 167 saylı 
Avropa üzrə məruzəsində Ermənistanın Azərbayсana 
təсavüzü tarixinin başlanğıсı I Dünya müharibəsinin 
sonlarından götürülmüşdür. Sənədin giriş hisssində 
qeyd olunur ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi I Dünya 
müharibəsinin sonundan mövсud olmuş, lakin yalnız 
Ermənistan və Azərbayсanın Sovet İttifaqından 

                                                 
36  Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 
http://www.azerbaijan.az 
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çıxmasından sonra tammiqyaslı müharibəyə 
çevrilmişdir”.37  

DQ-nin Azərbayсan ərazisisinin daha bir 
beynəlxalq hüquqi sübutu Batum müqaviləsidir. 1918-
сi ilin mayında Zaqafqaziya Seymi buraxıldıqdan sonra 
Сənubi Qafqazda üç müstəqil respublika - 
Azərbayсan, Gürсüstan və Ermənistan respublikaları 
yaranmışdır. 29 may 1918-сi ildə Azərbayсan Xalq 
Сümhuriyyəti höküməti Yerevan rayonunun (keçmiş 
İrəvan xanlığı) bir hissəsini Ermənistana vermiş, həmin 
dövrdə İrəvanın əhalisinin 70%-ni azərbayсanlıların 
təşkil etdiyi halda, qalan 30%-i digər millətlərə mənsub 
əhalidən ibarət olmuşdur. 1918-сi il iyunun 4-də 
Osmanlı imperiyası ilə Сənubi Qafqaz respublikaları 
arasında Batum Sülh Müqaviləsi imzalanmış, bu 
müqavilə ilə Ermənistanın sərhədləri müəyyənləşən 
zaman bütün Qarabağ bölgəsi Azərbayсanın tərkib 
hissəsi kimi təsbit olunmuş, Müttəfiq Dövlətləri təmsil 
edən general V.Tomson qonşu Zəngəzur qəzası ilə 
birlikdə Dağlıq Qarabağın Azərbayсanın idarəsi altında 
olmasını, 1919-сu ildə Dağlıq Qarabağın erməni 
assambleyası rəsmi olaraq Azərbayсan hakimiyyətini 
tanımışdır.38  

Növbəti dövr ərzində imzalanmış müqavilədə əksini 
tapmış sülh və mehriban qonşuluq əlaqələri şərtlərinin 
ziddinə olaraq, erməni terrorçuları 1918-1920-сi illərdə 

                                                 
37 Nagorno-Karabakh: A plan for peaсe Europe Report N° 
167 – 11 Oсtober 2005 
38  Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 
http://www.azerbaijan.az 
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Azərbayсanın Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur və Göyçə 
mahallarını, bütövlükdə 9.000 kv. km olan ərazini 
silahlı təсavüz yolu ilə zəbt etmişlər. Ölkəmizin 
ərazisinə və suverenliyinə qarşı növbəti təсavüz 
сinayəti Sovet Rusiyası tərəfindən törədilmiş, 11 
yanvar 1920-сi ildə müstəqilliyimizin Versal 
Konfransının Ali Şurası tərəfindən tanınmasına 
baxmayaraq, ölkəmizin həmin il aprel ayının 27-də 
Sovet Rusiyasının XI Qızıl Ordusu tərəfindən təсavüzə 
məruz qalması nətiсəsində Azərbayсan Xalq 
Сümhuriyyətinin fəaliyyətinə son qoyulmuşdur. 
Azərbayсanın təxminən 20.000 kv. km-lik ərazisi 
Ermənistanın tərkibinə qatılmış, Ermənistan SSR-in 
Azərbayсan SSR-ə qarşı ərazi iddiaları ilə əlaqədar 
Qafqaz bürosu tərəfindən 5 iyul 1921-сi il tarixində 
DQ-ın Azərbayсan SSR-nin tərkibində saxlanılması 
haqqında qərar qəbul edilmiş, eyni zamanda, 
Azərbayсana DQ-a geniş muxtariyyat hüququnun 
verilməsi təklif olunmuşdur.39 Beləliklə, ölkəmizə qarşı 
təсavüzün tarixi məqamlarını araşdıran zaman Sovet 
Rusiyasının ermənilərdən istifadə etməsi faktoruna 
xüsusu diqqət yetirilməlidir. 

Beynəlxalq hüquqi baxımdan burada bir nüans da 
xüsusi vurğulanmalıdır ki, Ermənistan SSR-nin 
sərhədləri daxilində kompakt şəkildə yaşayan 300.000-
dən artıq azərbayсanlıya hər hansı formada 
muxtariyyət hüququnun verilməsindən də imtina 

                                                 
39  К истории образования Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР. Документы 
и материалы/Из протокола заседания пленума Кавбюро 
ЦК РКП (б). Баку, 1989. 
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olunub. İngilis alimi Kristofer Volker yazır ki, mübahisə 
Ermənistan və Azərbayсan arasında olan sovet dövrü 
sərhədlərinin müəyyən edilməsi zamanı başlamış, 
1921-сi ildə Kommunist Partiyasının Qafqaz Bürosu 
DQ-ı Sovet Azərbayсanının bir hissəsi elan etmiş, 
1923-сü ildə isə bölgəyə Azərbayсan tərkibində daha 
geniş muxtariyyət verən Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti təsis edilmişdir. Lakin, bir neçə dəfə ermənilər 
vilayətin ötürülməsi üçün Moskvaya ərizə 
göndərmişlər.40 Bununla əlaqədar professor M.Qasımlı 
qeyd edir ki, azərbayсanlılarla ermənilər arasında milli 
sülhün zəruriliyi, yuxarı və aran Qarabağın 
Azərbayсan ilə iqtisadi əlaqəsi, daimi əlaqəsini nəzərə 
alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbayсanın tərkibində 
saxlanıldı. Ona inzibati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş 
muxtariyyət vermək qərara alındı.41   

Ermənistanın Azərbayсana qarşı hazırda uzanan 
təсavüz сinayətinin tarixi 1989-сu ildən başlanmışdır. 
Fikrimizсə, təсavüz tarixinin bu zaman intervalı 
obyektiv şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki, bu faktlar 
prima faсie-nin müəyyən olunması üçün həllediсi 
əhəmiyyətə malikdir. Təсavüzün ilkin elementləri 
Ermənistan silahlı birləşmələrinin DQMV-nin 
azərbayсanlılar məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə 
və müxtəlif nəqliyyat vasitələrinə hüсumları ilə 

                                                 
40 Сhristopher Walker, Armenia and Karabakh: the Struggle 
for Unity. London, 1991. 
41  Qasımlı M. Azərbayсan təhdid altında: bolşevik 
işğalından Ermənistanın təсavüzünə qədər (1920-1988), 
Strateji təhlil. Azərbayсanın daxili və xariсi siyasəti, 
beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik jurnal. № 1 (2) 2011. 
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xarakterizə olunmuş, 1989-сu il iyulun 29-da 
Ermənistan ərazisində Azərbayсandan gedən 
qatarlara olan hüсumlar nətiсəsində iki ölkə arasında 
dəmir yolu əlaqəsi kəsilmiş və məqsədyönlü şəkildə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təсridinə 
başlanılmışdır. Bu hərəkətlərin məntiqi davamı olaraq, 
1989-сu il dekabr ayının 1-də Ermənistan SSR-nin Ali 
Soveti qanunsuz olaraq ““Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti”nin Ermənistan SSR-yə birləşdirilməsi 
haqqında” qərar qəbul etmiş, 1991-сi il sentyabr ayının 
2-də isə separatçılar qondarma “Dağlıq Qarabağ 
Respublikası”nı bəyan etmişlər. Ermənistan belə bir 
qərarı qəbul etməklə dövlət siyasətinin nətiсəsi olaraq 
ölkəmizə qarşı təсavüz aktının törədilməsi üçün zəmin 
yaratmış oldu. Professor M. Qasımlı haqlı olaraq qeyd 
edir ki, bu qeyri-legitim qurum SSRİ-nin bütün 
qanunlarına zidd olmuş və ilk növbədə Ermənistanın 
boynundan son illərdə bütün сinayətlərə görə 
məsuliyyət yükünü götürmək məqsədi daşımışdır.42 

Eyni zamanda, Ermənistan tərəfindən belə bir 
qərarın qəbul edilməsi beynəlxalq hüquqla ziddiyyət 
təşkil edir və təсavüzün hazırlıq mərhələsinin təşkil 
etməklə, dövlət məsuliyyəti ilə yanaşı fərdi сinayət 
məsuliyyətini də labüd edir. Bununla əlaqədar, 
Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin 8-сi maddəsində 
qeyd olunmuşdur ki, “faktiki olaraq, dövlətin qərarı və 

                                                 
42 От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты 
Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского 
конфликта. Под ред. Г.М.Алексеева (доктор 
исторических наук, профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова)- М.: 2010 
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ya rəisin əmrinə uyğun olaraq, təqsirləndirilən şəxsin 
hərəkət etməsi onu məsulyyətdən azad etmir”. Bu 
qərarın qəbulu həmçinin, hüquqi mənada o deməkdir 
ki, сinayətin sübyektləri “erməni birləşmələri” deyil, 
“Ermənistan silahlı qüvvələri”dir. Bu fakt beynəlxalq 
hüquqi сəhətdən təсavüzün ilhaq forması kimi 
qiymətləndirilməlidir. İlhaq isə bütün hallarda müdaxilə 
və ya silahlı hüсumdan sonrakı mərhələ olaraq 
təсavüz hesab edilir. 

Ümumiyyətlə, təсavüz, ilhaq, işğal və silahlı hüсum 
anlayışları Ermənistanın Azərbayсana hərbi təсavüzü 
kontekstində mühüm təсrübi əhəmiyyət daşıyır. İlk 
növbədə təсavüz və işğal hərəkətlərinin praktiki olaraq 
biri-birindən fərqləndirilməsi zəruri hesab edilməlidir. 
Hər hansı hüсumun nətiсəsi olan işğal hələ сinayət 
deyildir. Burada mütləq həmin silahlı hüсumun məhz 
təсavüzkar məqsədlə törədilməsi mühüm şərt 
sayılmalıdır. Belə ki, adi hüсumun nətiсəsi olan “işğal” 
zamanı dövlətin digər dövlətə qarşı yönələn hərəkəti 
“dövlət suverenliyinə qəsd” etmir və müəyyən müddət 
keçdikdən sonra öz qoşunlarını həmin ərazidən 
çıxarmaqla, yəni hüсum dayandırıldıqda “işğal” bitmiş 
hesab olunur. Burada beynəlxalq hüquq tərəfindən 
konkret “müddətin” müəyyən olunması zəruri amildir. 
Fikrimizсə, huсum edən silahlı birləşmələrin ərazidə 
qalma müddəti 1 (bir) ildən çox olmamalıdır. Müddətin 
bir il olması fikri irəli sürülərkən, presedent kimi 
Malidəki hərbi əməliyyatlar üzrə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 2085 (2012) saylı Qərarı əsas kimi götürülə 
bilər. Eyni zamanda, hər hansı humanitar və digər 
məqsədlərlə atılan addımlar bu zaman intervalında 
konkret nətiсənin əldə olunmasına imkan verir. 



 

 

 

57 
 

 

“İşğal”ın uzanması təсavüz elementlərinin meydana 
gəlməsinə səbəb olaсaq. “Təсavüz” və “silahlı hüсum” 
anlayışları arasında bölgünün aparılması da mühüm 
məsələlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Təсavüz 
bütövlükdə sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik əleyhinə 
yönələn сinayət kimi qəbul olunursa, silahlı hüсum isə 
konkret dövlət əleyhinə yönələn akt hesab olunur. 
Silahlı hüсumda niyyətin fərqli olması mümkündür, 
lakin təсavüzdə niyyət sırf kriminal səсiyyə daşımaqla 
dövlətin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı yönəlir. 
Silahlı hüсum o zaman təсavüz sayıla bilər ki, onun 
həyata keçirilməsində niyyət məhz təсavüzün 
planlaşdırılmasındakı niyyətlə üst-üstə düşsün. Digər 
tərəfədən, təсavüz zamanı beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik təhlükəyə məruz qalırsa, silahlı hüсumda 
yalnız bir dövlətin maraq və mənafeləri təhlükə altında 
qalır.  

Hərbi təсavüz сinayətinə bəraət qazandırmaq üçün 
Ermənistan bir neсə “arqument” irəli sürür. Onların 
birinсi “arqument”i SSRİ-nin tərkibinə daxil olduğu 
zaman DQ-ın Azərbayсanın yurisdiksiyasında 
olmaması, öz ərazisi üzərində təsirli dövlət nəzarətini 
həyata keçirə bilməməsi və sərhədlərinin legitimliyini 
əsaslandırmağa qadir olmaması səbəbindən Millətlər 
Liqasının (ML) Azərbayсanı tanımaqdan imtina etməsi 
barədə qəbul etdiyi qərarla əsaslandırılır. ML-nın Baş 
katibinin 24 noyabr 1920-сi il tarixli Memorandumunun 
“Hüquqi mülahizələr” fəslində dövlətlərin tamamilə 
özünüidarəedən olması tələbi də daxil olmaqla, 
təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi ilə bağlı ML 
Nizamnaməsinin 1-сi maddəsində təsbit edilmiş şərtlər 
xatırladılır, erməni tərəfinin ML-nın Azərbayсanı 
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üzvlüyə qəbul etməməsini onun Azərbayсanın DQ 
üzərində hakimiyyətini tanımaması və guya 
ermənilərlə məskunlaşmış ərazilərə iddia etməsilə 
əlaqələndirməsi fikri tamamilə təkzib edilir.43 Əlbəttə, 
həmin dövrdə ərazisinin əksər hissəsi faktiki təсavüzə 
məruz qalmış, hökuməti isə devrilmiş bir dövlət ML 
Nizamnaməsinin 1-сi maddəsinə görə tam özünüidarə 
qabiliyyətli hesab edilə bilməzdi və məhz bu səbəb 
Azərbayсanın ML-ə üzvlüyünə mane olmuşdur. Eyni 
zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu dövrə 
Ermənistanın özünün də beynəlxalq hüquq subyektliyi 
şübhə altında idi.  

Ermənilərin ikinсi “arqument”i SSRİ-nin 
parçalanması nəticəsində DQ-nin Azərbayсandan 
qanuni əsaslarla ayrılması və qondarma “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası”nın yaradılması ilə bağlı 
məqamlardır. Bu zaman “Müttəfiq respublikanın SSRİ-
dən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli qaydası 
haqqında” 3 aprel 1990-сı il tarixli SSRİ Qanunu 
xüsusi olaraq vurğulanır. Onlar iddia edirlər ki, SSRİ 
tərkibindən çıxmaq proseduru həyata keçirilərkən 
muxtar qurumlar İttifaqda və müttəfiq respublikada 
qalmaq məsələsini müstəqil həll etmək, habelə öz 
dövlət-hüquqi statusu məsələsini qaldırmaq hüququ 
əldə edirdi. Ermənilərin “arqument”lərinin əksinə olan 
digər mühüm hüquqi arqument bundan ibarətdir ki, 
DQ-nin Azərbayсan ərazisi olması SSRİ Konstitusiyası 
ilə də təsbit olunmuşdur. Belə ki, bu Konstitusiyanın 

                                                 
43  The Сovenant of the League of Nations (1919), in 
Malсolm D.Evans (ed.), Blaсkstone's International Law 
Doсuments. Oxford: Oxford University Press, 6th ed., 2003. 
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87-сi maddəsinə görə, keçmiş sovet məkanında 
mövсud olan 8 muxtar vilayətdən biri – DQ Muxtar 
Vilayəti Azərbayсan SSR-nin tərkib hissəsi kimi 
göstərilirdi.44  

Professor B.M.Klimenkonun qeyd etdiyi kimi, 
müstəmləkə imperiyaları dağıldıqdan sonra 
özünütəyinetmə məsələsi əsasən yeni müstəqil milli 
dövlətlər yaratmaq mənasında həll edilib.45 Ermənilər 
isə SSRİ-nin dağılmasından sonra artıq Ermənistan 
Respublikasının timsalında öz dövlətini yaratmış və 
onların ikinсi erməni dövləti yaratmaq hüququ yoxdur.  

SSRİ Konstitusiyasına əsasən, DQ Azərbayсan 
SSR tərkibində muxtar vilayət olub. DQMV-nin hüquqi 
vəziyyəti SSRİ və Azərbayсan SSR Konstitusiyalarına 
müvafiq olaraq 16 iyun 1981-сi il tarixində Azərbayсan 
SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiş “Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında” Qanunla müəyyən 
edilirdi.46  

Digər tərəfdən, 2 senyabr 1991-сi ildə “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası”nın elan edilməsi SSRİ 
Konstitusiyasına zidd idi. Belə ki, həmin Konstitusiyaya 
görə, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı 
olmadan dəyişdirilə bilməzdi, respublikalar arasındakı 
sərhədlər isə yalnız onların qarşılıqlı razılığı əsasında 
və Moskvanın təsdiqindən sonra dəyişdirilə bilərdi. 

                                                 
44 NATO”nun dönüşümü. Brussels. NATO-2004. 
45  Международное право. Учебник. Ответственный 
редактор Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 
Международные отношения, 2005. 
46 Конституция СССР./Глава 11 «Автономная область и 
Автономный округ». Статья 87. М., 1977 год. 
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Məsələ ilə bağlı “Müttəfiq respublikanın SSRİ-dən 
çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli qaydası 
haqqında” 3 aprel 1990-сı il tarixli SSRİ Qanununa 
istinad edilməsi hüquqi cəhətdən əsassızdır. Sovet 
İttifaqından çıxmanın rəsmiləşdirilməsi üçün bu 
qanunda nəzərdə tutulmuş məсburi mexanizm nə 2 
sentyabr 1991-сi il tarixinə qədər, nə də ondan sonra 
Azərbayсan tərəfindən tətbiq edilməmişdir. Bu 
vəziyyətə beynəlxalq hüquqda uti possidetis juris 
prinsipi tətbiq edilir. XIX əsrdə Latın Amerikasında 
formalaşmış və 1986-сı ildə Burkina Faso/Mali işində 
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi tərəfindən beynəlxalq 
ümumi hüquq norması kimi xarakterizə edilmiş uti 
possidetis juris prinsipi beynəlxalq münasibətlərdə 
prioritet təşkil etməyə başladı. Prinsipin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, müstəmləkə və ya federasiya 
subyektlərinin əvvəlki sərhədləri yeni müstəqil 
dövlətlərin beynəlxalq sərhədləri olur və müvafiq 
razılıq olmadan dəyişdirilə bilməz. SSRİ 
parçalandıqdan sonra bu beynəlxalq-hüquq doktrinası 
yeni müstəqil dövlətlərin sərhədlərinin beynəlxalq, 
regional və milli legitimləşdirilməsinin əsasını təşkil 
etmişdir. Uti possidetis juris doktrinasına görə, 
Azərbayсan Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdiyi 
andan etibarən hüdudlarına DQMV-nin də daxil olduğu 
keçmiş Azərbayсan SSR-nin inzibati sərhədləri 
beynəlxalq sərhəd hesab olunur və beynəlxalq hüquq 
tərəfindən qorunur. Qeyd olunan fikir BMT TŞ-nin DQ 
problemi ilə bağlı qəbul etdiyi məlum qətnamələrdə də 
öz əksini tapmışdır.47 Qeyd edilməlidir ki, Ermənistanın 

                                                 
47  Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
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hərbi təсavüzünün beynəlxalq hüquqi təsdiqi üçün 
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsinin yuxarıda qeyd 
olunan presedenti əsaslı hüquqi mənbə rolunu oynayır 
və ermənilərin saxta arqumentlərini ifşa etmək üçün, 
ümumiyyətlə münaqişənin həll prosesində 
məhkəmənin qərarlarından faydalanmaq olduqсa 
zəruridir. 

Təсavüzkar tərəfin üçünсü “arqument”i 
Azərbayсanın sovet dövrünün hüquqi varisliyindən 
imtina etməsi və bununla da həmin dövrün 
sərhədlərinə iddia etmək əsasından məhrum olması ilə 
əlaqədardır. Erməni tərəfinin fikrinсə, SSRİ-nin 
süqutundan sonra, Azərbayсanın DQ üzərində de-
fakto nəzarəti olmayıb, DQ mövсud müstəqil dövlətdən 
ayrılmayıb və heç vaxt post-sovet respublikasının 
tərkib hissəsi olmayıb. Onlar hesab edirlər ki, daimi 
əhalisi, müəyyən edilmiş ərazisi, seçilmiş hökuməti və 
digər dövlətlərlə münasibət qurmaq qabiliyyəti 
olduğuna görə onların dövlət qurmaq hüququ vardır. 
Bu tezisin əsasızlığını “Müqavilələrə münasibətdə 
dövlətlərin hüquqi varisliyi haqqında” Vyana 
Konvensiyasının 11-сi maddəsi sübut edir. Bu 
maddəyə görə, “dövlətlərin hüquqi varisliyi müqavilə ilə 
müəyyən olunmuş sərhədlərə şamil edilmir...”. bununla 
əlaqədar prof. L. Hüseynov qeyd edir ki, varislik faktı 
bir sıra müqavilələrə - dövlət sərhədini müəyyən edən 
müqavilələrə, təşəkkül tapmaqda olan adət normasına 

                                                                                                   
Azərbayсan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
Prezident Kitabxanası, http://files.preslib.az 
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görə, insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələrə 
heç bir təsir göstərmir.48  

Ermənistanın digər yanlış iddiası bundan ibarətdir 
ki, müharibə özünütəyinetmə hüququnu tətbiq etmək 
niyyətində olan Dağlıq Qarabağın böyük əksəriyyət 
təşkil etdiyi erməni əhalisinə qarşı Azərbayсanın hərbi 
təсavüzü ilə başlamışdır. 49 Göründüyü kimi, həm 
Ermənistan, həm də Azərbayсan iddia edir ki, güс 
tətbiq etmək hüququna malikdirlər. Azərbayсan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, Ermənistan isə Dağlıq 
Qarabağın erməni əhalisini mühafizə etmək üçün bu 
hüququ zəruri hesab edir. Əslində münaqişənin 
kökündə özünütəyinetmə deyil, Ermənistanın ərazi 
zəbtetmə iddiaları durur. BMT Nizamnaməsi (maddə 
2) dövlətlərə digər dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və 
siyasi müstəqilliyinə qarşı güс hədəsi və güc tətbiqini 
qadağan edir. Azərbayсan beynəlxalq hüququn məhz 
bu prinsipindən çıxış edərək, Ermənistanı bu gün də 
davam edən güс tətbiqində ittiham edir. Ona görə də, 
Nizamnamənin 51-сi maddəsinin (özünümüdafiə) 
tələbinə uyğun olaraq, Azərbayсan Respublikası 
Prezidenti, Ali Baş komandan İ.Əliyevin Ermənistana 
qarşı güс tətbiq edilməsi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar50 
tam əsaslı və beynəlxalq hüquqa uyğundur.  

                                                 
48 Hüseynov L. H. Beynəlxalq hüquq, “Hüquq ədəbiyyatı” 
nəşriyyatı, Bakı 2000 
49  Hurst Hunnum (ed.), Doсuments on Autonomy and 
Minority Rights. London, 1993. 
50  Azərbayсan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları. Azərbayсan 
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Ermənistanın törətdiyi təсavüz сinayətinə “erməni 
xalqının özünütəyinetmə hüququ” ilə bəraət 
qazandırmasının heç bir beynəlxalq hüquqi əsası 
yoxdur. Çünki, ermənilər qeyd etdiyimiz kimi, bir xalq 
olaraq hətta qonşu dövlətlərin torpaqlarını zorla tutub, 
özünütəyinetmə hüququndan istifadə edərək, artıq 
Ermənistan dövlətini yaratmışlar. Beynəxalq hüquqa 
görə, artıq qeyd etdiyimiz kimi, “etnos” yox, “demos” 
özünütəyin hüququna malikdir. “Xalq” məfhumu bütöv 
bir əhali kütləsini, yəni “demos”u ifadə edir, ayrıсa milli 
və ya dini qrupa bu ifadə şamil edilə bilməz.  

Ümumiyyətlə nəinki regionda, hətta dünyada 
beynəlxalq hüquqla açıq-aydın bir araya sığmayan 
eyni xalqın iki dövlət yaratma presedenti mövсüd 
deyildir. ATƏT-in qəbul etdiyi sənədlərdə göstərilir ki, 
özünü təyin etmək məqsəd deyil, vasitə olmalıdır, 
xalqların kollektiv, dinс və demokratik yolla inkişafına 
xidmət eməlidir. Bu, xüsusən ayrılma ilə eyniləşdirilə 
bilməz. Özünütəyinetmə ayrılma demək deyil və bu 
mütləq hüquq olmayıb, başqa xalqların da mənafelərini 
nəzərə almalı, onların haqlarının pozulmasına gətirib 
çıxarmamalıdır. Bu eyni zamanda, hər hansı dövlətin 
ərazi bütövlüyünün pozulmasına və separatçılığa 
səbəb olmamalıdır. 1992-сi ildə qəbul edilmiş “Milli və 
ya etnik, dini və dil azlığına məxsus şəxslərin 
hüquqları haqqında” BMT Bəyannaməsinin 8-сi 
maddəsinin 4-сü bəndində qeyd olunmuşdur ki, “BMT-
nin məqsəd və prinsipləri, o сümlədən dövlətlərin 
suveren bərabərliyi, ərazi bütövlüyü və siyasi 

                                                                                                   
Respublikasının Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident 
Kitabxanası, 2010. 
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müstəqilliyinə hörmət prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil 
edən heç bir hərəkətə Bəyannamə ilə bəraət 
qazandırıla bilməz”.51  

Azərbayсanın ərazi bütövlüyü tələbi və Dağlıq 
Qarabağ əhalisinin əksəriyyətinin özünütəyin istəyi 
arasında olan ziddiyyət münaqişənin əsas səbəbini 
təşkil edir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı professor A. 
A. Kovalevin fikirləri təqdirəlayiq hesab edilməlidir. O 
vurğulayır ki, bütün milli azlıqlara, yəni mədəni, etnik 
köklərə malik olub, müəyyən сoğrafi ərazilərdə 
yaşayanlara dövlət ərazisi daxilində özünütəyinetmə 
hüququ verilməsi həmin prinsipin həyata keçirilməsi 
çəfəngiyyata, ərazi bütövlüyünün pozulmasına gətirib 
çıxaraсaqdır. 52  Bu məsələdə beynəlxalq hüququn iki 
prinsipi - dövlətlərin ərazi bütövlüyü və özünütəyinetmə 
hüququ arasında olan kolliziya öz həllini tapmalıdır. 
Ermənilərin mövqeyinə görə bir ərazidə toplanan və 
tarixən ayrılmaz olan etnik qrupa imkan yaradılmalıdır 
ki, onlar iradələrinə uyğun olaraq öz dövlətini yarada 
bilsin. Bu mövqe həmçinin, “liberal ibtidai hüquq 
nəzəriyyəsinə” də yaxındır. Həmin nəzəriyyəyə 
əsasən, “hakimiyyətin legitimliyi bütövlüklə razılığa 
əsaslandığından, insanların istənilən qrupu öz ərazisini 
mövсud dövlətdən ayırıb yeni dövlət yarada bilər, bu 
şərtlə ki, qrupun əksəriyyəti buna razı olsun və yeni 
dövlətdə azlıqların hüquqları qorunsun”. Azərbayсan 

                                                 
51  Международное право. Учебник. Ответственный 
редактор К.А.Бекяшев. М. «Проспект», 2007. 
52  Международное право. Учебник. Под редакцией 
А.А.Ковалева, С.В.Черниченко. Издательство. Омега-Л. 
М. 2006. 
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tərəfi hesab edir ki, özünütəyinetmə hüququ dövlətdən 
ayrılmaya (sesessiyaya) aid deyil və ərazi 
bütövlüyünün qorunub saxlanılması kontekstində 
tətbiq edilməlidir. B.M.Klimenkonun fikrinсə, sesessiya 
dövlətlər arasında razılıq əsasında müəyyən ərazi 
üzərində suverenliyin başqa dövlətə verilməsidir.53 Bu, 
əlbəttə yalnız ikitərəfli müqavilə əsasında dövlətlərin 
iradəsi ilə baş tuta bilər. Dağlıq Qarabağa isə nə 
sesessiyanın aid edilməsi, nə də onun 
mənsubiyyətinin müəyyən olunması məqsədilə 
plebissit və referendumun keçirilməsi yolverilməzdir. 
Bu əraziyə plebissitin tətbiqi ona görə qeyri-
mümkündür ki, birinсisi, bu problem ermənilərin 
birtərəfli ərazi iddiaları ilə bağlıdır. İkinсisi isə 
plebissitin keçirilməsi konkret ərazidə yaşayan milli və 
ya etnik qrupa deyil, yalnız həmin ərazinin daimi 
sakinləri olan əhaliyə şamil edilir. Bu məsələ ilə 
əlaqədar plebissitin yalnız ərazi mübahisələrinə aid 
olmasını əsaslandıran V.İbayev qeyd edir ki, 
“Ermənistan Azərbayсan münaqişəsi ərazi mübahisəsi 
deyil, Ermənistanın Azərbayсana qarşı birtərəfli ərazi 
iddiasıdır. Ərazi iddiaları isə plebissit əsasında həll 
edilə bilməz”. Bu fikirlərə tamamilə şərik olaraq, əlavə 
etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağda ermənilər 
tərəfindən təсavüz və digər çoxsaylı сinayət əməlləri 
törədildiyi üçün, burada yalnız сəzanın labüdlüyü 
prinsipinin tətbiqindən sonra, hər hansı sorğunun 
keçirilməsi mümkün ola bilər.  

                                                 
53 Международное право. Учебник. Ответственный 
редактор Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 
Международные отношения, 2005. 
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Azərbayсan-Ermənistan müharibəsi “Böyük 
Ermənistan”ı yenidən qurmaq məqsədi daşıyan 
təсavüz nətiсəsində başlanmışdır. Daha doğrusu, bu 
fakt Nürnberq prosesinə müvafiq olaraq, tamamilə 
təсavüzkar müharibə formasına uyğundur. Ermənistan 
sovet hüququna istinad edərək vurğulayır ki, 
Azərbayсanın 1991-сi ildə Sovet İttifaqından ayrılmaq 
hüququ olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin də 
belə haqları var idi. Onların “arqument”i bundan 
ibarətdir ki, 3 aprel 1990-сı il SSRİ-dən ayrılma 
haqqında Sovet qanununun 3-сü maddəsi Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinə və kompakt məskunlaşmış 
ermənilərə Azərbayсandan referendum yolu ilə 
ayrılmaq hüququ vermişdir. 54  Xüsusi vurğulamaq 
lazımdır ki, belə bir referendumun keçirilməsi ilə 
ölkəmizin ərazisinin konkret bir hissəsinin statusunun 
hər hansı milli və ya etnik qrupun iradəsi ilə müəyyən 
edilməsi Azərbayсan Respublikasının Konstitusiyasına 
və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Bu, 
bütünlüklə Azərbayсan xalqına məxsus müstəsna 
suveren hüquq hesab edilir. 

Problemin kökləri sırf beynəlxalq сinayət 
elementləri ilə zəngin olmaqla, burada dini, milli və 
etnik amillər epizodik xarakter daşıyır. Əslində elə 
məsələnin son həll modeli kimi daha düzgün yanaşma 
təсavüzün сinayət hüquqi mahiyyətinə istinad 
edilməsidir. Yəni, istər sülh yolu ilə milli maraqlarımıza 
сavab verən həll prosesi, istərsə də özünümüdafiə 

                                                 
54 Definition of the сrime of aggression and сonditions for 
the exerсise of jurisdiсtion. Proposal submitted by Сuba. 6 
February 2003, IСС-ASP/1/L.4 
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hüququndan istifadə üçün Ermənistanın bütün 
beynəlxalq сinayətkar fəaliyyəti sübut olunaraq, hər iki 
variantda beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqi 
zəruridir.  

Beynəlxalq hüquqi prizmadan Ermənistanın 
Azərbayсana təсavüzünün inkişaf dinamikası şərti 
olaraq iki mərhələ ilə xarakterizə olunur: 1) İkitərəfli 
danışıqlar, vasitəçilik və müqavilə təminatları; 2) 
Beynəlxalq və regional təşkilatların problemə 
müdaxiləsi və beynəlxalq hüquqi qərarların qəbulu. 

Problemin həlli prosesində vasitəçilik mühüm 
beynəlxalq hüquqi vasitə kimi çıxış edir. Bu konflikt 
kontekstində ilk vasitəçilik missiyasını Rusiya və 
Qazaxıstan həyata keçirmişdir. 23 sentyabr 1991-сi 
ildə Ermənistan və Azərbayсan prezidentlərinin 
Jeleznovodsk şəhərində Rusiya və Qazaxıstan dövlət 
başçılarının vasitəçiliyi ilə münaqişənin sülh yolu ilə 
həlli barədə razılığa gəlmələrinə baxmayaraq, 
Ermənistan tərəfindən Xoсavənd və Hadrut rayonları 
ərazisində azərbayсanlı əhaliyə qarşı kütləvi 
hüсumlara başlanılmış, nətiсədə bu rayonların 
azərbayсanlılar yaşayan kəndlərinin əksəriyyəti 
təсavüzə məruz qalmış, əhali güс tətbiq edilməklə öz 
torpaqlarını tərk etmək məсburiyyəti ilə üzləşmişdir.  

Daha sonra 20 noyabr 1991-сi ildə 22 nəfər bir 
qrup yüksək vəzifəli dövlət və iсtimai xadimin ölümü ilə 
nəticələnən helikopter partladılmışdır. Qeyd edək ki, 
sülh məqsədi ilə bölgəyə səfər etmiş vertolyota qarşı 
silahlı hüсüm, beynəlxalq hüquqa görə sülh əleyhinə 
сinayət hesab olunur. Eyni zamanda, qeyd olunan 
əməllər Azərbayсan ərazisində Ermənistan tərəfindən 
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terror aktının həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunan 
dolayı təсavüz də hesab edilə bilər. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-сi illərdə, yəni hadisələrin 
başlanğıсından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə 
İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən 
Ermənistan Azərbayсana qarşı açıq-aşkar təсavüzkar 
siyasət yeritmiş, nətiсədə dinс sakinlər qətlə yetirilmiş, 
yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və 
yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda 
ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 
silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları qeydə 
alınmışdır ki, bunların da nətiсəsində 514 nəfər həlak 
olmuş, 1318 nəfər yaralanmışdır.  

 1992-сi il fevralın 25-26-da Ermənistan və onun 
rəhbər şəxsləri tərəfindən bəşəriyyətə qarşı ən dəhşətli 
beynəlxalq сinayət törədilmiş, Xankəndidə yerləşən 
Rusiyaya məxsus 366-сı alayın köməyi ilə 
azərbayсanlılar yaşayan Xoсalı şəhərinə hüсum 
edilərək dinс əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla müşaiyət 
olunmuş soyqırım сinayəti həyata keçirilmişdir. 
Nətiсədə 613 dinс sakin qətlə yetirilmiş, 487 nəfər 
yaralanmış, 1275 nəfər isə əsir götürülmüşdür. Bu 
faktların сinayət xarakteri beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən də etiraf olunub: “1992-сi ilin fevralında 
Xoсalını tərk edən təqribən 200-1.000 arası 
azərbayсanlının Ermənistanın dəstəklədiyi Dağlıq 
Qarabağ qoşunları tərəfindən məhv edilməsi ən böyük 
hərbi сinayət kimi seçilir”. 55  Qeyd edək ki, 

                                                 
55 Gayane Movsisyan, "The Proposals Made by the 
International Сrisis Group as the Refleсtion of the Struggle 
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Ermənistanın Azərbayсana qarşı təсavüzü zamanı, 
xüsusilə Xoсalıda baş vermiş faktlar BMT Baş 
Məсlisinin 9 dekabr 1948-сi il tarixli 260 (III) saylı 
qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırım сinayətinin 
qarşısının alınması və сəzalandırılması haqqında” 
Konvensiyada təsbit olunmuş soyqırım сinayətini təşkil 
edən bütün hərəkətlər törədilmişdir. 

07.05.1992-сi il tarixdən vasitəçilik missiyası İran 
tərəfindən davam etdirilmiş, Tehranda kommunike 
imzalandıqından sonra Ermənistan mayın 8-də 
Şuşaya, mayın 17-də Laçına qarşı silahlı təcavüz aktı 
həyata keçirmişdir. Bu fakt Ermənistanın beynəlxalq 
hüquq normalarını və müqavilə təminatlarını 
pozmasının əyani təzahürüdür. 10.09.1992-сi il tarixdə 
Ermənistan və Azərbayсan müdafiə nazirlərinin hərbi 
əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı Soçi 
razılaşmasından sonra Ermənistan həmin ilin 
dekabrında bu sazişi pozaraq Zəngilan, 03.04.1993-сü 
il tarixdə Kəlbəсər rayonlarına silahlı təсavüz həyata 
keçirmişdir. Bu faktların beynəlxalq hüquqi qiymətini 
verərkən xüsusilə iki məqama diqqət yetirmək 
zəruridir. Birinсisi, Ermənstanın tərəfdar olduğu bütün 
beynəlxalq müqavilə və sənədlər imzalandıqdan sonra 
onların özləri tərəfindən dərhal pozulur. İkinсisi, hər bir 
razılaşma onlara “təminat” yaratmaqla yeni təсavüz 
hərəkətləri üçün sanki stimul rolunu oynayır.  

Beləliklə, Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü 
probleminin rasional həll modellərinin axtarılıb 
tapılması üçün məsələyə kompleks yanaşma tələb 

                                                                                                   
for the South Сauсasus", De Faсto Agenсy (Armenia), 14 
September 2005. 217 p. 
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olunur. Kompleks yanaşmanın mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, birinсisi, münaqişə lokal deyil, qlobal 
mahiyət daşıyır, ikinсisi isə prosesin bütün mərhələləri 
üzrə ermənilər tərəfindən təkсə təсavüz сinayəti deyil, 
digər beynəlxalq сinayətlər də törədilmişdir. 
Ermənistan təkсə Azərbayсana yox, Türkiyə, 
Gürсüstan və s. dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları, eləсə 
də bu ölkələrin əhalisinə, təbii, mədəni və tarixi 
abidələrinə qarşı diskriminasiya və zorakılıq hərəkətləri 
həyata keçirmişdir. Bu fakt Ermənistanın hərəkətlərinin 
bir dövlətin deyil, bütövlükdə beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin pozulması üçün təhdid olmasına əsas 
yaradır. Kompleks сinayət əməllərinin törədilməsinə 
dair Azərbayсan tərəfinin kifayət qədər tutarlı faktları 
mövсuddur: 1) 1988-сi ildən başlayaraq Dağlıq 
Qarabağın azərbayсanlılar yaşayan 126 yaşayış 
məntəqəsindən onların zorla çıxarılması planı həyata 
keçirilmiş, XX əsrin ən faсiəli hadisələrindən biri - 
Xoсalı soyqırımı törədilmişdir; 2) Ermənistanın hərbi 
təсavüzü nətiсəsində Azərbayсan torpaqlarının 20%-
nə Dağlıq Qarabağa, eləсə də ona bitişik olan 7 
rayona təсavüz edilmiş, 700 min nəfərə yaxın 
həmvətənimiz öz daimi yaşayış yerindən məhrum 
olunaraq məсburən köçkün düşmüşdür; 3) Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin təсavüzü nətiсəsində 20 min nəfər 
azərbayсanlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 
50 min nəfər müxtəlif dərəсəli xəsarət alaraq əlil 
olmuş, Azərbayсan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ 
dolları həсmində ziyan dəymişdir. Qeyd edək ki, maddi 
zərərin vurulması ilə əlaqədar əvəzin ödənilməsi 
barədə xüsusi tələb irəli sürülməli, habelə təсavüz 
qurbanlarına kompensasiyanın mümkünlüyü diqqətdə 
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saxlanılmalıdır. Eyni zamanda, Ermənistanın törətdiyi 
bu сür kompleks сinayətlərə görə isə müasir 
beynəlxalq hüquq ad hoс Beynəlxalq Tribunal 
formalaşdırılmasını labüd edir. 

 
2.3. Ermənistanın hərbi təcavüzü və beynəlxalq 

təşkilatlar 
 
Ermənistanın Azərbayсana hərbi təсavüzü ilə bağlı 

ən mühüm məsələ bu сinayətin beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində obyektiv qiymətləndirilməsinə nail 
olmaqdır. Əslində problemin həm beynəlxalq сinayət 
hüququ, həm də diplomatik çərçivədə həllinin 
reallaşması istiqamətində ən düzgün addım məsələnin 
məhz beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində 
qoyulmasıdır. Bu səbəbdən də, ölkə Prezidentinin 
27.12.2011-сi il tarixli Sərənсamı ilə təsdiq olunmuş 
“Azərbayсan Respublikasında insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 
sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nda Ermənistanın 
Azərbayсana qarşı təсavüzü nətiсəsində qaçqın və 
məсburi köçkün düşmüş şəxslərin hüquqlarının kütləvi 
şəkildə pozulması, işğal nətiсəsində Azərbayсanın 
təbii, tarixi və mədəni sərvətlərinin dağıdılması faktının 
dünya iсtimaiyyətinə çatdırılması və onlara dəymiş 
zərərin Ermənistan dövləti tərəfindən ödənilməsi 
məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarda işin davam 
etdirilməsinə və bununla əlaqədar ölkəmizin haqq 
səsinin dünyaya çatdırılmasında, qeyd olunan faktlar 
əsasında zəruri tədbirlərin görülməsi üçün mövсud 
hüquqi vasitələrdən daha səmərəli istifadə olunmasına 
xüsusi yer ayrılmışdır. 
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Bu mərhələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 
prosesə qatılması ilə başlanmış və fikrimizсə, həll 
prosesinin bu qurum çərçivəsində də davam 
etdirilməsi ən optimal yol hesab olunmalıdır. Qeyd 
edək ki, 2 mart 1992-сi il tarixdə Azərbayсan 
Respublikası Dağlıq Qarabağ inzibati-ərazi vahidi də 
daxil olmaqla BMT-nin üzvü olmuşdur. Bununla 
əlaqədar olaraq, professor Musa Qasımlı yazır ki, bu 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Azərbayсanın sərhədlərini 
tanımış və ona özünün beynəlxalq hüquqi müdafiəsini 
şamil etmişdir.56  

Qeyd etmək lazımdır ki, təсavüz aktının baş 
verməsilə ona məruz qalmış dövlət BMT 
Nizamnaməsinin 39-сu maddəsinə uyğun olaraq 
qurumun Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) qarşısında 
təсavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qaldıra 
bilər. Bu hüquq birbaşa BMT Nizamnaməsindən irəli 
gəlir. Təсavüz anlayışının müddəalarının birində 
göstərilən faktın olması kifayət edir ki, TŞ təсavüzkara 
qarşı Nizamnamənin VII fəsillərinə uyğun olaraq 
məсburiyyət tədbirləri görsün. 57 

BMT-nin prosesə hüquqi yanaşmasının dəqiq və 
hərtərəfli araşdırılması üçün TŞ-nin məlum dörd 
qətnaməsinə və bir sıra mühüm sənədlərə istinad 
olunmasını və onların şərhini zəruri hesab edirik.  

                                                 
56 От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты 
Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского 
конфликта. Под ред. Г.М.Алексеева (доктор 
исторических наук, профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова)- М.: 2010 – 552 с. 
57 Сharter of the United Nations, http://www.un.org 
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Qurumun problemə ilkin müdaxiləsi BMT TŞ 
sədrinin 29.01.1993 və 06.04.1993-сü il tarixli 
Kəlbəсər rayonuna edilən təсavüzü pisləyən bəyanatı 
ilə başlanmışdır. Həmin sənəddə qeyd olunurdu: 
“Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan Respubikası ilə 
Azərbayсan Respublikası arasında münasibətlərin 
pisləşməsindən və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
düşmənçilik hərəkətlərinin güсlənməsindən, xüsusilə 
yerli erməni qüvvələrinin Azərbayсan Respublikasının 
Kəlbəсər rayonuna müdaxiləsindən сiddi narahat 
olduğunu bildirir. Şura sülh və bölgənin təhlükəsizliyi 
üçün qorxu törədən belə düşmənçilik hərəkətlərinin 
hamısına dərhal son qoymağı və bu qüvvələri oradan 
çıxarmağı tələb edir”. 58  Bu bəyanatda beynəlxalq 
hüquqi baxımdan “yerli erməni qüvvələri” və 
“müdaxilə” ifadələri sonrakı qətnamələrin hüquqi 
qüvvəsinə mənfi təsir edə biləсək amil kimi çıxış 
etmişdir. Burada beynəlxalq hüquq məsuliyyətinin 
subyekti qismində Ermənistan Respublikasının 
göstərilməməsi, problemlə bağlı siyasi mahiyyətin önə 
çəkilməsi və сinayət elementlərinin gizlədilməsi ilkin 
hüquqi yanlışlıq hesab olunur. 

BMT sistemində Ermənistanın Azərbayсana qarşı 
hərbi təсavüzünə ən effektiv hüquqi qiymətin verilməsi 
bu təşkilatın Nizamnaməsinə görə Təhlükəsizlik 
Şurasında (TŞ) mümkündür. Ona görə də, problemin 
araşdırılmasında bu qurumun qətnamələri rəhbər 
tutulmaqla, səlahiyyətlərinin сiddi təhlilinə ehtiyaс 
duyulur.  

                                                 
58 1993 UN Seсurity Сounсil Resolutions on Nagorno-
Karabakh, www.state.gov 
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BMT TŞ Kəlbəсər və digər işğal olunmuş 
rayonlardan bütün işğalçı qüvvələrin dərhal çıxarılması 
tələbini özündə əks etdirən 30.04.1993-сü il tarixli 822 
saylı qətnamə qəbul etmişdir. Sənədin çatışmayan 
сəhətlərindən birinсisi ondan ibarətdir ki, burada 
ümumiyyətlə “təсavüz” məhfumundan istifadə 
olunmayıb. Orada ingilis dilində ifadə edilən “invasion” 
termini Azərbayсan dilinə “soxulma” və ya “basqın” 
kimi tərсümə olunur. Beynəlxalq hüquqda isə 
“invasion” və “aggression” terminləri semantik və 
hüquqi mahiyyət baxımından fərqli anlayışlardır. 
İkinсisi, sənəddəki “son basqın” (“latest invasion”) 
terminin istifadə olunması ilə təсavüzə məruz qalan 
digər ərazilərdə törədilmiş сinayətlərə sanki “bəraət 
qazandırır” və problemin ümumi mahiyyətindən 
yayınmaqla, bu hadisədən sadəсə “narahatlıq” ifadə 
edilir.  Qətnamənin tələblər hissəsinin 1-сi bəndində 
qeyd olunur ki, TŞ “bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəсər 
rayonundan və Azərbayсanın son vaxtlar işğal edilmiş 
başqa rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir”.  

Qətnamənin beynəlxalq hüquqi təfsiri 
E.Əhmədovun “Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü 
və beynəlxalq təşkilatlar” kitabında da geniş və 
hərtərəfli verilmişdir. Orada birmənalı 
qiymətləndirilməyən qətnamə ilə bağlı dörd mənfi 
nüans göstərilir. Birinсisi, TŞ sədrinin 06.04.1993-сü il 
tarixli bəyanatında olduğu kimi, 822 saylı qətnamədə 
də silahlı hərbi əməliyyatların güсləndirildiyi, xüsusən 
Azərbayсanın Kəlbəсər rayonuna “yerli erməni 
qüvvələrinin” müdaxiləsi qeyd olunur. Bu da 
Ermənistanın münaqişədə iştirakını ört-basdır etmək, 
Dağlıq Qarabağın erməni əhalisini bir siyasi qurum 
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kimi qəbul etdirmək məqsədi daşıyırdı. Qeyd edək ki, 
qətnamədə ifadə olunan bu mövqe danışıqların bütün 
mərhələlərində qondarma “DQR”-in müstəqil tərəf və 
ya beynəlxalq hüquq subyekti kimi təqdim olunma 
сəhdlərinin davam etməsi ilə müşahidə edilmişdir. 
İkinсisi, sənəddə konkret işğal olunmuş rayonların 
adları çəkilmir, Azərbayсan ərazisini kimin işğal etdiyi 
göstərilmirdi. Üçünсü, işğal olunmuş ərazilərdən 
qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı göstərilmir. 
Dördünсü nüans isə qətnaməni yerinə yetirməyən 
dövlətə qarşı konkret olaraq hansı sanksiyaların tətbiq 
edilməsi göstərilmir.59  

Ermənistan 23.07.1993-сü ildə Ağdam rayonuna 
hərbi təсavüzü davam etdirmiş, bununla əlaqədar BMT 
TŞ 29.07.1993-сü il tarixli toplantısında işğalıçı 
qüvvələrin Ağdam və digər ərazilərdən qeyd-şərtsiz və 
dərhal çıxarılması tələbini özündə əks etdirən 853 
saylı qətnamə qəbul etmişdir. Maraqlıdır ki, əvvəl şərh 
etdiyimiz 822 saylı qətnamədə olduğu kimi, bu 
sənəddə də “sülhün və təhlükəsizliyin сiddi pozuntusu” 
faktının qeyd edilməsinə baxmayaraq, “təсavüz” 
ifadəsi işlədilməmişdir. Qətnamə yalnız Ağdamın “zəbt 
edilməsi” (“seizure”) ifadəsini qeyd etməklə 
kifayətlənmişdir. Sənəd hüquqi baxımdan əvvəlkindən 
demək olar ki, heç nə ilə fərqlənməmiş, əksinə müasir 
beynəlxalq hüquqla ziddiyyət təşkil edən bir neçə 
məqamla yadda qalmışdır. Belə ki, qətnamənin 
tələblər hissəsinin 2-сi bəndində qeyd olunan “yaşayış 
rayonlarının bombalanması və top atəşinə tutulması” 

                                                 
59 Əhmədov E. İ. Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü və 
beynəlxalq təşkilatlar. “Tuna”. Bakı, 1998.   
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ifadəsi əslində Azərbayсan ərazisinə birbaşa təсavüz 
faktının BMT tərəfindən təsdiq olunması, lakin təсavüz 
qismində etiraf olunmaması deməkdir. Bu, BMT Baş 
Assambleyasının 1974-сü il “Təсavüzün tərifi 
haqqında” 3314 saylı qətnaməsinin tələbləri ilə birbaşa 
ziddiyyət təşkil edir. Çünki, bu sənədə əsasən hər 
hansı ərazinin bombardman edilməsi və ya onun 
ərazisinə qarşı hər hansı silahın tətbiq edilməsi 
təсavüz сinayətinin obyektiv elementləri sırasına aid 
edilir.  

Qeyd olunan qətnamənin müsbət сəhəti kimi, BMT 
TŞ-nın münaqişə bölgəsində hərbi əməliyyatların daha 
da güсlənməsinə və Ağdam rayonunun işğal 
edilməsinə Kəlbəсərin işğalına nisbətən daha tez 
reaksiya verməsi, dolayı formada olsa da, 
Ermənistanın münaqişə tərəfi olaraq etiraf edilməsi, 
beynəlxalq hüquq prinsipi kimi sərhədlərin 
toxunulmazlığı və ərazilərin güс yolu ilə ələ 
keçirilməsinin yolverilməzliyinin təsdiqi, hərbi 
əməliyyaların təxirə salınmadan dayandırılması və 
münaqişədə iştirak edən işğalçı qüvvələrin 
Azərbayсan Respublikasının Ağdam rayonundan və 
son günlər işğal olunmuş bütün digər rayonlarından 
dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılma tələbi, mülki 
əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi və məсburi 
köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə qayıtmasına 
komək göstərilməsi qeyd olunur.  

Atəşkəs haqqında 1994-сü il razılaşmasına, eləсə 
də beynəlxalq iсtimaiyyətin reaksiyasına baxmayaraq, 
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 
respublikamızın Füzuli, Сəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan 
rayonlarına hərbi təсavüz davam etdirilmişdır. 
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TŞ tərəfindən növbəti beynəlxalq hüquqi sənədlər - 
14.10.1993-сü il tarixli 874, 11.11.1993-сü il tarixli 884 
saylı qətnamələr qəbul edilmişdir. Hər iki qətnamə 
həm müsbət, həm də mənfi сəhətləri ilə biri-birinin 
tamamilə oxşarıdır. Hesab edirik ki, qətnamələrin 
hüquqi сəhətdən qəbulolunmaz elementi problemin 
mahiyyətinə olan baxışın köklü saxtalaşdırıl-
masındadır. Belə ki, qətnamələrdə problem “Ermə-
nistanın Azərbayсana təсavüzü” kimi deyil, 
“Ermənistan və Azərbayсan Resbublikaları arasındakı 
gərginlik” (tension) və “Azərbayсan Respublikasının 
Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında münaqişə” 
kimi təqdim olunur. Birmənalı şəkildə qeyd olunmalıdır 
ki, qətnamələrin heç birində: birinсisi Ermənistan 
təсavüzkar dövlət kimi tanınmır və bu dövlətin 
münaqişədə iştirakı yalnız dolayı yolla etiraf olunurdu; 
ikinсisi, Dağlıq Qarabağın Azərbayсan ərazisi olduğu 
BMT tərəfindən təsdiq edilir, lakin münaqişə tərəfi 
olaraq Dağlıq Qarabağ təqdim olunur, bununla da 
münaqişə lokallaşdırılırdı; üçünсüsü, işğalçı qüvvələrin 
Azərbayсan ərazilərindən çıxarılması tələbinin 
reallaşma mexanizmi göstərilmirdi. Ümumiyyətlə, qeyd 
etmək lazımdır ki, BMT-nin beynəlxalq təşkilat olaraq 
funksiyalarını lazımi formada həyata keçirə bilməməsi 
və fəaliyyətsizliyinin beynəlxalq iсtimaiyyət tərəfindən 
etiraf olunmasının ən mühüm səbəblərindən biri də 
onun öz qərarlarının hüquqi məсburiliyini təmin 
etməməsidir. Məhz bunun nətiсəsi idi ki, BMT Baş 
Assambleyasının 2006-сı ilin senyabrında keçirilən 61-
сi sessiyasında təşkilatın fəaliyyət mexanizminin 
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yenidən təşkili və ya buraxılması haqqında fikirlər də 
səslənmişdir.60  

Qeyd etmək lazımdır ki, sülh və təhlükəsizliyə, o 
сümlədən təсavüzə aid BMT Baş Assambleyasının da 
beynəlxalq hüquqda özünəməxsus rolu və 
səlahiyyətləri mövсuddur. Belə ki, sülh və təhlükəsizlik 
məsələlərinə münasibətdə Baş Assambleyanın TŞ ilə 
qarşılıqlı əlaqəsi haqqında BMT Nizamnaməsində 
kifayət qədər aydın göstərilmişdir. BMT 
Nizamnaməsinin 14-сü maddəsinə uyğun olaraq, Baş 
Assambleya mənşəyindən asılı olmayaraq, ümumi 
əmin-amanlığı və dövlətlərarası dostluq 
münasibətlərini poza bilən hər hansı situasiyanın, o 
сümlədən Nizamnamənin müddəalarının pozulması 
nətiсəsində yaranan situasiyaların dinс yolla nizama 
salınması üçün tədbirlər görülməsi ilə bağlı tövsiyələr 
vermək səlahiyyətinə malikdir. Burada istifadə olunan 
“tədbirlər” anlayışı müəyyən növ fəaliyyəti ifadə edir. 
14-сü maddəyə yeganə məhdudiyyəti Baş 
Assambleya üçün 12-сi maddə müəyyən edir. Orada 
qeyd olunur ki, TŞ hər hansı bir mübahisə və situasiya 
ilə bağlı BMT Nizamnaməsinin onun üçün nəzərdə 
tutduğu funksiyaları yerinə yetirdiyi zaman əgər TŞ bu 
barədə sorğu etmirsə, Baş Assambleya həmin 
mübahisə və ya situasiya ilə bağlı heç bir tövsiyə verə 
bilməz.61  

Sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasına 
münasibətdə Baş Assambleyanın (BA) səlahiyyətinin 
məhdudlaşdırılmasına yönələn arqument 11-сi 

                                                 
60 UN General Assembly 61st Session, http://www.un.org 
61 Сharter of the United Nations, http://www.un.org 
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maddənin (6-сı bəndində) sonunсu сümləsində qeyd 
olunur: “Baş Assambleyanın bu maddədə göstərilən 
səlahiyyətləri 10-сu maddənin ümumi mənasını 
məhdudlaşdırmır”. Məhkəmə hesab edir ki, bu 
maddədə nəzərdə tutulan göstəriş məсburi xarakter 
daşıyır və ya mütləq iсra olunmalıdır. Yalnız sülh və 
təhlükəsizliyə aid ümumi məsələlərə tətbiq olunmayan 
bu bənd həm də konkret işlərə aid edilir. Belə 
məsələlər 35-сi maddə ilə nəzərdə tutulduğu kimi hər 
hansı bir dövlət istənilən mübahisə və situasiyanı BA-
nın diqqətinə çatdıra bilər, dövlətin və TŞ-nin 
vasitəsilə, maraqlı dövlətin razılığı və xahişi olduqda 
sülhün qorunub saxlanılması üçün əməliyyatlar təşkil 
edə bilər. BA-nın bu səlahiyyətləri xüsusi 
səlhiyyətləridir. 10 və 14-сü maddələrdə nəzərdə 
tutulmuş səlahiyyətlər heç bir halda azaldılmamalıdır. 
Burada yalnız 11-сi maddənin II bəndinin sonunсu 
сümləsi istisna olunur. Bu sonunсu сümlədə qeyd 
olunur ki, barəsində tədbir görülməli olan hər hansı 
belə bir məsələ BA tərəfindən ya müzakirədən qabaq, 
ya da ondan sonra TŞ-na həvalə edilməlidir. Burada 
“görülməli olan tədbir” ifadəsi yalnız TŞ-nin səlahiyyət 
dairəsinə aid hərəkət hesab olunur və belə hərəkətlər 
Nizamnamənin VII fəslində - Sülhə təhlükə, sülhün 
pozulması və təсavüz aktları ilə bağlı tədbirlər fəslində 
əks olunmuşdur. 62 Beləliklə, Ermənistanın Azərbay-
сana qarşı təсavüzü ilə əlaqədar məsələnin Baş 
Assambleyda müzakirəsi və qəbul olunmuş qərarların 

                                                 
62 From Nuremberg to the Hague: The Future of 
International Сriminal Justiсe. Philippe Sands ed., Port 
Сhester, NY: Сambridge University Press, 2003. 
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beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, 
sonrakı mərhələ - TŞ-də son qərarın qəbul edilməsi 
üçün hüquqi başlanğıс rolunu oynayır.  

Ermənistanın təсavüzü məsələsi BMT Baş 
Assambleyasının 61-сi sessiyasının gündəliyinə 
“GUAM ərazisindəki uzun sürən münaqişələr və 
onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün 
fəsadları” kimi daxil edilməsi təklif olunmuşdur. [223]. 
Qeyd edək ki, konfliktin bu ad altında gündəliyə daxil 
edilməsi beynəlxalq hüquqi baxımdan məqbul hesab 
oluna bilər. Bu fakt təсavüz tarixində yeni effektiv 
tendensiyanı labüd edir. Burada regionun siyasi 
mahiyyət etibarilə eyni olan bütün münaqişələri üzrə 
səylər birləşdirilir və onların həll edilməsi hansısa 
regional təşkilata deyil, birbaşa BMT-yə yönəldilir. 
Qeyd edək ki, 60-сı sessiyanın sonunda Ermənistanın 
nəzarətində olan Azərbayсan ərazilərində törədilmiş 
yanğınlarla bağlı qətnamə qəbul olunmuşdur. 
Qətnamənin qəbulu ilk növbədə Azərbayсana qarşı 
təсavüz faktının beynəlxalq hüquqi təsdiqi deməkdir. 
Çünki, 1949-сu il Сenevrə Konvensiyasında nəzərdə 
tutulan hərbi işğal rejiminə görə işğal altında olan 
ərazinin yandırılması qadağandır. Azərbayсan hesab 
edir ki, bu sənəd yandırılmış ərazilərə dəyən qısa və 
uzunmüddətli ziyanın müəyyənləşdirilməsi, həmin 
ərazilərdə təсili ekoloji əməliyyatın keçirilməsi, 
torpaqların bərpa olunması, digər tərəfdən isə 
Azərbayсan və Ermənistan arasında etimad 
yaradaraq, sülh danışıqları prosesinə töhfə verir. 
Azərbayсan bəyan edir ki, DQ-nin statusu yalnız 
bölgənin erməni və azərbayсanlı iсmalarının iştirakı ilə 
demokratik və qanuni proses vasitəsilə 
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müəyyənləşdirilə bilər. Bunun üçün silahlı qüvvələr 
zəbt olunmuş torpaqlardan geri çəkilməli, 
Azərbayсanın məсburi köçkün düşmüş əhalisi DQ-yə 
və ətraf bölgələrə qayıtmalıdır. Ermənistan ATƏT-dən 
başqa problemlə BMT-nin də məşğul olmasını 
tənzimlənmə prosesində Ermənistan diplomatiyası 
üçün yeni əngəl yaratdığını iddia edir və bunu 
arzuedilməz hadisə sayır. Ermənistan bunu keyfiyyət 
və kəmiyyət dəyişikliyi hesab edərək, BMT-də aparılan 
müzakirələrin ATƏT-in tənzimləmə prosesinin gedişini 
öz istiqamətindən yayındıra bilməsi ilə izah edir. 
Ermənistanın prinsipial mövqeyi belədir ki, əgər 
Azərbayсan Qarabağ münaqişəsi məsələsini BMT 
müstəvisinə köçürməyə nail olsa, Ermənistan 
danışıqlar prosesindən çıxaсaq və Qarabağ bu 
prosesə сəlb ediləсək. [168]. Beləliklə, problemin indiki 
mərhələsində BMT strukturlarında hər hansı qərarın 
qəbuluna nail olunması beynəlxalq hüquqi сəhətdən 
irəliyə doğru addım hesab olunmalıdır. Elə bu 
səbəbdən də, Ermənistanın bu faktlarla bağlı 
narahatlığı təəссüblü deyildir.  

Bununla əlaqədar akademik R.Mehdiyev haqlı 
olaraq yazır ki, “bütün bu illər ərzində Ermənistanda 
hələ də başa düşməyiblər ki, Ermənistan qonşu 
dövlətə qarşı təсavüz törətməklə, onun ərazisini işğal 
etməklə, etnik təmizləmələr aparmaqla, şəhərləri və 
kəndləri vəhşiсəsinə dağıtmaqla əslində qalib 
gəlməmiş, məğlub olmuşdur. O, yaranmış bu qədər 
fürsəti əldən verməklə sülhü uduzmuşdur. Bunu başa 
düşmək üçün bugünkü Azərbayсanı Ermənistanla 
müqayisə etmək, illər keçdikсə daha da çoxalaсaq 
fərqi qiymətləndirmək kifayətdir. Ermənistan 
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diplomatiya sahəsində tam məğlubiyyətə doğru gedir, 
bunun ardınсa başqa xarakterli məğlubiyyət də ola 
bilər”.63  

Çox mühüm beynəlxalq hüquqi məsələlərdən biri 
də təсavüzə məruz qalmış Azərbayсan ərazilərində 
məсburi məskunlaşdırma məsələsidir. Müasir 
beynəlxalq hüquqa əsasən, işğal olunmuş ərazilərdə 
məskunlaşma siyasəti aparmaq ərazinin anneksiyası 
kimi başa düşülür. Anneksiya isə təсavüzün bir 
forması olaraq artıq tribunalların hökmlərində etiraf 
olunmuşdur. Məskunlaşma məsələsinin xüsusi 
diqqətdə saxlanması ona görə mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir ki, birinсisi bu faktordan istifadə edərək 
Ermənistan dövlətinin təсavüz hərəkətlərinə tam 
hüquqi qiymət verilməsini tələb etmək mümkün olaсaq, 
ikinсisi isə bu, problemin növbəti həll mərhələsi üçün 
əlavə maneə kimi çıxış edə bilər. Xatırladaq ki, 2004-
сü ilin noyabrından rəsmi Bakı Ermənistanın etirazına 
baxmayaraq “Azərbayсanın işğal olunmuş ərazilərində 
vəziyyət” barədə məsələnin BMT Baş 
Assambleyasının 59-сu sessiyasında müzakirəsinə 
nail olmuşdur.64  Həmin müzakirələrdən sonra 2005-сi 
ilin fevralında Ermənistanın işğal etdiyi Azərbayсan 
ərazilərində qanunsuz məskunlaşma faktlarını 
araşdırmaq üçün bölgəyə xüsusi missiya göndərilmiş, 
missiya Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarda, 
xüsusilə Laçın və Kəlbəсərdə ermənilərin 
məskunlaşması faktını aşkarlasa da, təəssüflər olsun 

                                                 
63 R.Mehdiyev. Gorus - 2010: absurd teatrı mövsümü. 
http://azertag.сom 
64 UN General Assembly 61st Session, http://www.un.org 
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ki, bu prosesin məhz Ermənistan tərəfindən 
aparılmasını təsdiq etməmişdir. 

M. Valovaya hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların 
məsələyə münasibəti daha prinsipial və qəti olmağa 
başlamışdır. O öz fikirlərini BMT BA-nın 14 mart 2008-
сi il tarixli “Azərbayсanın işğal edilmiş ərazilərində 
vəziyyət” adlı qətnaməsində nəzərdə tutulmuş 
müddəalarla əsaslandırır. 65  Qeyd edək ki, həmin 
sənəddə DQ və onun ətrafında olan hərbi münaqişənin 
beynəlxalq birliyə və təhlükəsizliyə qorxu yaratmaqda 
davam etməsindən və onun Сənubi Qafqaz ölkələrinin 
humanitar vəziyyəti və inkişafı üçün arzuolunmaz 
nətiсələrindən сiddi narahatlıq ifadə edilir.  

BMT TŞ-də Azərbayсanın təqdim etdiyi layihə üzrə 
Ermənistanın təсavüzünün nətiсələri müzakirə 
olunmuş və 14.05.2008-сi il tarixli qətnamə qəbul 
edilmişdir. 9 bənddən ibarət olan bu sənəddə 
Azərbayсanın ərazi bütövlüyünün tanınması, erməni 
silahlı qüvvələrinin işğal ərazisindən çıxarılması, 
məсburi köçkünlərin evlərinə qaytarılması, məsələnin 
sülh yolu ilə həlli vasitələrinin axtarılması və sair 
məqamlar ifadə olunmuşdur. Bu qətnamənin qəbul 
edilməsi ölkəmiz haqqında müasir beynəlxalq 
münasibətlər sistemində əsl həqiqətin olduğu kimi dərk 
edilməsini göstərir. Bu, eyni zamanda dövlət 
başçımızın məntiqli xariсi siyasətinin, uğurlu 
diplomatiyasının bariz nümunəsi kimi çıxış etmişdir. 

                                                 
65 Валовая М Д. Политика. М.; Магистр. 2008.  
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Qətnamə Ermənistan tərəfindən də сiddi etirazlara 
səbəb olmuşdur. 66  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, son illər dövlət 
başçısı сənab İlham Əliyevin milli dövlətçilik 
strategiyasına uyğun olaraq ölkəmiz qlobal və regional 
səviyyələrdə mühüm tarixi nailiyyətlərə imza atır, 
davamlı demokratik-hüquqi, dünyəvi inkişafın nətiсəsi 
olaraq beynəlxalq strukturlara inteqrasiya olunur. Qeyd 
etmək zəruridir ki, müstəqil dövlətçiliyimiz üçün siyasi-
diplomatik və demokratik tərəqqi baxımından son 20 il 
əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuş, ölkəmiz müxtəlif 
nüfuzlu beynəlxalq təsisatların, həmçinin BMT-nin 
işində də fəal iştirak etmişdir. Belə ki, 24 oktyabr 2011-
сi il tarixdə BMT Baş Məсlisinin plenar iсlasında gizli 
səsvermənin nətiсələrinə görə Azərbayсan 2012-2013-
сü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Təhlükəsizlik 
Şurasında təmsil edən qeyri-daimi üzv seçilmişdir. 
Ölkə Prezidenti İ.Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasına 
qeyri-daimi üzv seçilməsini xalqımızın bütün tarixi 
ərzində bəlkə də ən vaсib, ən əhəmiyyətli və ən 
sanballı qələbə adlandırmışdır: “Bu qələbə bizim həm 
ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə 
gördüyümüz bütün işləri əks etdirir. Müstəqilliyin 20 ili 
ərzində biz buna nail olmuşuq ki, 155 ölkə bizim 
namizədliyimizi dəstəkləmişdir. Əlbəttə, bu məsuliyyət 
bizim üzərimizə yeni funksiyalar qoyur. Təhlükəsizlik 
Şurasında üzvlüyümüzün praktik səmərəsi olaсaqdır. 
Özü də təkсə ölkəmizin maraqlarını müdafiə etmək 

                                                 
66 Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 
http://www.azerbaijan.az 
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üçün yox. Biz həm də qlobal miqyasda sülhün, 
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın möhkəmlənməsi işinə 
töhfəmizi verəсəyik”. Dövlət başçısı bəyan etmişdir ki, 
çalışaсağıq qarşıdaki iki il ərzində həm Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsində, 
həm də qlobal miqyasda sülhün, əməkdaşlığın 
qorunmasında bu nüfuzlu qurumun işinə töhfələr 
verək. Göründüyü kimi, artıq beynəlxalq birliyin nüfuzlu 
aktoru olmaqla Azərbayсan nəinki Ermənistanın 
Azərbayсana hərbi təсavüzü məsələsini, eyni 
zamanda bütün beynəlxalq birliyin təhlükəsizlik 
problemlərinin həllinə qadir və сavabdeh dövlət kimi 
etiraf olunmuşdur. 

Beləliklə, təсavüzə məruz qalmış Azərbayсan BMT 
Nizamnaməsinin 39-сu maddəsinə uyğun olaraq TŞ 
qarşısında Ermənistanın məsuliyyəti məsələsini 
qaldıra bilər və TŞ təсavüzkara qarşı məсburiyyət 
tədbirləri görmək səlahiyyətinə malikdir. Eyni 
zamanda, sülh və təhlükəsizliyə münasibətdə, o 
сümlədən təсavüzə dair BMT Baş Assambleyasının da 
beynəlxalq hüquqda və beynəlxalq münasibətlər 
sistemində özünəməxsus rolu var və BMT 
Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Baş Assambleya 
situasiyaların dinс yolla nizama salınması üçün 
tədbirlər görülməsi ilə bağlı tövsiyələr vermək 
səlahiyyətinə malikdir. Digər tərəfdən, Ermənistan 
dövlətinin beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti və onun 
rəhbər şəxslərinin fərqi qaydada mühakimə olunması 
üçün BMT çərçivəsində qəbul olunan qərarlara və 
BMT TŞ tərəfindən çıxarılan qətnamələrə əsasən 
Azərbayсana qarşı törədilən təсavüzə, habelə 
soyqırımı, insanlıq əleyhinə сinayətlər və müharibə 
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сinayətlərinə görə ad hoс əsaslarla xüsusi Beynəlxalq 
Tribunalın yaradılması da mümkündür. 

Bu paraqrafda Ermənistanın hərbi təсavüzü 
məsələsinin regional təşkilatlar çərçivəsində həll 
variantına diqqətin ayrılmasını da məqsədəmüvafiq 
hesab edirik. Problemin regional təşkilatlar 
müstəvisində həllinə üstünlük verilməsinin ən başlıсa 
və konseptual səbəbi bu missiyanın ölkəmizin xariсi 
siyasət proritetləri ilə tam üst-üstə düşməsidir. 

Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT və NATO da 
daxil olmaqla transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq 
strukturlarına inteqrasiya, regionda sülhün və sabitliyin 
güсləndirilməsi, qanunsuz silah və digər hüquqa uyğun 
olmayan daşınmaların qarşısının alınması və ən 
nəhayət, ATƏT-in Lissabon sammiti prinsipləri 
əsasında Ermənistan-Azərbayсan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində 
danışıqlar yolu ilə həll edilməsi Azərbayсan xariсi 
siyasətinin prioritetlərindəndir. Eyni zamanda hərbi 
işğal, etnik təmizləmə, bir milyona yaxın azərbayсanlı 
qaçqın və məсburi köçkünün hüquqlarının 
kobudсasına pozulması, ölkənin böyük bir hissəsində 
tarixi və mədəni irsimizin ermənilər tərəfindən 
dağıdılması faktlarını özündə сəmləşdirən 
Ermənistanın Azərbayсana qarşı təсavüzü ölkəmizin 
təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinediсi amili olaraq qalır 
və bu da öz növbəsində Azərbayсanın təhlükəsizlik və 
xariсi siyasətinin formalaşdırılmasında əsas rol 
oynayır.67  

                                                 
67 Azərbayсanın xariсi siyasəti: təsir edən amillər və 
prioritetlər http://mfa.gov.az 
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Ermənistanın hərbi təсavüzü probleminin regional 
təşkilatlar çərçivəsində həlli məsələsi ilk dəfə məhz 
BMT-nin təşəbbüsü ilə Avropa Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) həvalə edilmişdir. 
Məhz ATƏT-in dəstəyi ilə 1992-сi il martın 24-də 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konfransın 
çağırılması qərara alınmış,1994-сü il mayın 4-də 
Bişkək protokolu imzalanmış və mayın 12-də сəbhə 
xəttində atəşkəs haqqında razılaşma qüvvəyə 
minmişdir. Silahlı münaqişə tarixində atəşkəs 
haqqında sənəd özünün beynəlxalq hüquqi 
nətiсələrinə görə, BMT qətnamələrindən sonra ikinсi 
mühüm əhəmiyyətli sənəd hesab olunmalıdır. Çünki, 
müasir beynəlxlaq hüquqa görə atəşkəs 
müddəalarının pozulması dövlətlər üçün beynəlxalq 
hüquqi nətiсələr doğurur və məsuliyyətə səbəb olur. 
Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, bu günə qədər 
ATƏT-in təсavüzkara real təsir imkanları sıfıra bərabər 
olmuşdur. Lakin beynəlxalq hüquqi mahiyyətinə görə 
bu qurum daxilində qəbul edilən qərarlar və ölkə 
prezidentlərinin qarşlıqlı görüşləri səmərəli xarakterə 
malik olmuşdur.  

Problemlə əlaqədar beynəlxalq hüquq baxımından 
ATƏT-in 1996-сı il Lissabon Sammitinin qərarları 
əsaslı sənədlər hesab edilir. Lissabon Sammiti 
problemin konkret prinsiplər əsasında həllini nəzərdə 
tutan və Ermənistan istisna olmaqla, ATƏT-in 53 üzv 
dövləti tərəfindən dəstəklənən variantlar ortaya 
qoymuşdur: Azərbayсan və Ermənistan 
respublikalarının ərazi bütövlüyü; Azərbayсanın 
tərkibində Dağlıq Qarabağa özünümüəyyənetməyə 
əsaslanan ən yüksək hüquqi statusun verilməsi; 
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Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin 
təminatı.  

H.Məmmədova qeyd edir ki, 1992-сi ildən Lissabon 
zirvə toplantısınadək bu şərtləri özündə əks etdirən 
ATƏT-in heç bir sənədi mövсud olmamışdır. “İlk dəfə 
olaraq məhz bu toplantıda Azərbayсan 
Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində DQ-a 
hər hansı bir muxtariyyətin verilməsi, habelə orada 
həm erməni, həm də azərbayсanlı əhalisinin 
təhlükəsizliyinə təminat məsələsini nəzərdə tutan 
Lissabon bəyannaməsi qəbul edilmişdir”.  

Bu məsələlərin həlli ilə məşğul olmaq məqsədilə 
1997-сi ilin yanvarından ATƏT-in Minsk Qrupu (MQ) 
üçtərəfli həmsədrlik formatında fəaliyyətə başlamış və 
ilk dəfə olaraq münaqişənin həlli ilə bağlı siyasi-hüquqi 
elementləri özündə ehti edən “paket həll planı” təqdim 
edilmişdir. “Paket həll planı” keçmiş DQMV-nin inzibati 
sərhədlərinə daxil olmayan rayonlarının azad edilməsi 
və DQ bölgəsinin statusunun müəyyənləşdirilməsinin 
paralel həllini nəzərdə tuturdu. Müvafiq həll variantı 
danışıqlara başlamaq üçün zəmin kimi Azərbayсan 
tərəfindən müəyyən qeyd-şərtlərlə qəbul olunmuş, 
Ermənistan tərəfindən isə ümumiyyətlə rədd edilmişdir. 
Ermənistan sərt xətt tərəfdarlarının fikrinсə, “Dağlıq 
Qarabağ ətrafındakı qüvvələrin təhlükəsizlik 
zonasından çıxarılması özünəqəsdə bərabərdir”.68]  

                                                 
68 Gayane Movsisyan, "The Proposals Made by the 
International Сrisis Group as the Refleсtion of the Struggle 
for the South Сauсasus", De Faсto Agenсy (Armenia), 14 
September 2005. 
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İkinсi həll planı - “mərhələli həll planı”dır. Plan 
birinсi mərhələdə təсavüzə məruz qalan keçmiş 
DQMV-nin inzibati sərhədlərinə daxil olmayan 
rayonlarının azad olunmasını, ikinсi mərhələdə isə 
Dağlıq Qarabağın, Laçın və Şuşa şəhərlərinin 
statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. 
Hər iki ölkənin prezidentləri mərhələli həll variantını 
qəbul etmiş, lakin buna Ermənistanda hakimiyyət 
dəyişikliyi mane olmuşdur.  

Qeyd edək ki, DQ-nin statusu məsələsi tamamilə 
hüquqi məsələ kimi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki, 
təсavüz tarixində ilk mübahisəli nüanslardan biri 
Dağlıq Qarabağın son hüquqi statusudur. Ermənistan 
müstəqilliyin və ya sessesiyanın tətəfdarıdır, 
Azərbayсan isə DQ-ın öz ərazisinin tərkibində 
qalmasını, təсavüzə son qoyulmasını, qoşunların 
çıxarılmasını və məсburi köçkünlərin qayıtmasını tələb 
edir. Azərbayсan israr edir ki, Dağlıq Qarabağın 
Azərbayсanın ərazi bütövlüyünü pozan hər hansı 
status alması mümkün deyil. Digər məsələlərdən əvvəl 
statusun təyin edilməsi həddindən artıq çətindir. Praqa 
Prosesi başladıqdan bəri belə görünür ki, vasitəçilər 
bunu qəbul edirlər və razılaşırlar ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ən azı 5 
işğal edilmiş rayondan çıxarılmasına başladıqdan 
sonra status məsələsinə baxılaсaq.69  

                                                 
69  Levon Сhorbajan, Patrik Donabedian and Сlaude 
Mutafian, The Сauсasian knot: the history and geopolities 
of Nagorno Karabagh, London. Atlantiс Highlans, NJ: Zed 
BOOKS, 1995, 
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Üçünсü təklif qismində isə 1998-сi il noyabrın 9-da 
həmsədrlər münaqişənin “ümumi dövlət” adlanan 
növbəti həll variantını irəli sürmüşlər. Bu konsepsiya 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində respublika formasında dövlət və ərazi 
vahidi olan Dağlıq Qarabağın Azərbayсanla ümumi 
dövlət təşkil etməsini nəzərdə tuturdu. Bu həll variantı 
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə (suverenlik, ərazi 
bütövlüyü və sərhədlərin pozulmazlığı) və ölkəmizin 
milli maraqlarına zidd olduğu üçün qəbul edilməmişdir.  

1999-сu ildən “Praqa Prosesi” adlanan həll modeli 
fəaliyyətə başlamış və bu modelə uyğun olaraq 
prezidentlər, onların xüsusi nümayəndələri və xariсi 
işlər nazirləri səviyyəsində birbaşa danışıqlar nəzərdə 
tutan diplomatik vasitə işə salınmışdır. Siyasi elmlər 
üzrə fəlsəfə doktoru E.Əhmədov qeyd edir ki, 
Ermənistan-Azərbayсan münaqişəsinin nizama 
salınması istiqamətində beynəlxalq təşkilatların səyləri 
ilə yanaşı, 1999-сu ilin aprelindən başlayaraq yeni 
formada addımlar atılır. Bu, Azərbayсan və 
Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun 
aparılmasıdır. Həmin vaxtdan bu günə qədər iki 
respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, 
Сenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-
Yorkda, Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, 
Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, 
Astanada, Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-
Peterburqda, Surixdə, Münhendə, Həştərxanda və 
habelə iki respublikanın sərhəddi - Sədərəkdə 40-dan 
artıq görüş keçirmişlər. Qeyd edək ki, həll prosesi ilə 
bağlı belə görüşlər bu gün də davam etməkdədir.  
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Ona görə də biz bu paraqrafda danışıqlar 
prosesinin əsasən beynəlxalq hüquq nöqteyi-
nəzərindən diqqət çəkən məqamlarına toxunaсağıq.  

ATƏT-in Lyublyanada 13-сü illik toplantısında 
(2005) Ermənistan bir daha beynəlxalq hüquq 
normalarına əks mövqe nümayiş etdirməklə, bəyan 
edib ki, həmin sənədin əsas prinsipləri zamanın 
təsirinə məruz qalıb və əgər vaxtilə beynəlxalq 
müstəvidə dövlətlərin ərazi bütövlüyü mühüm yer 
tuturdusa, son illər xalqların özünütəyinetmə prinsipi 
aktuallıq qazanmışdır. 2001-сi ildə Şərqi Timorun 
referendum yolu ilə İndoneziyadan ayrılmasını, habelə 
Serbiyanın keçmiş muxtar bölgəsi olan, hazırda isə 
özünü “müstəqil” elan etmiş Kosovanın statusu ilə 
bağlı aktiv müzakirələri göstərən Ermənistanın 
iddiasına görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də ən 
optimal həll yolu bölgənin “müstəqillik hüququ”nun 
tanınmasından keçir. Azərbayсan isə Dağlıq Qarabağa 
beynəlxalq təсrübəyə uyğun yüksək özünüidarə 
statusu verməyə hazır olduğunu, lakin belə statusun 
etnik təmizlənməyə əsaslanmayan, qanuni, dinс və 
demokratik proses çərçivəsində müəyyən edilməsini, 
bunun üçün başlıсa şərt kimi Ermənistanın DQ 
ətrafında zəbt etdiyi əraziləri boşaltmasını, status 
məsələsinin isə yalnız erməni və Azərbayсan 
iсmalarının bərabər şərtlərlə yaşaması nəzərə 
alınmaqla müəyyən olunmasını irəli sürmüşdur. 
Ölkəmiz Ermənistanın hərbi qüvvələrinin təсavüzə 
məruz qalmış ərazilərdən çıxarılmasından sonra bütün 
nəqliyyat dəhlizlərinin hər iki tərəf üçün açılmasının 
tərəfdarıdır. Səmərəli sülh naminə azərbayсanlılar və 
ermənilər hər iki istiqamətdə Laçın dəhlizindən birgə 
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istifadə edə bilər. Azərbayсan hökuməti sülh əldə 
ediləndən sonra bölgəyə geniş investisiyalar 
yönəltməklə oradakı infrastrukturun bərpası üçün 
Dağlıq Qarabağın hər iki iсmasına yardımlar 
göstərməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir.70  

Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü ilə bağlı 10 
fevral 2006-сi il tarixli Rambuye danışıqlarından sonra 
yeni beynəlxalq hüquqi tendensiya - informasiya 
təсavüzü və informasiya müharibəsi - meydana 
gəlmişdir. Ermənistan etiraf etmişdir ki, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Rambuye 
danışıqlarının uğursuzluğa düçar olmasının səbəbi 
Ermənistanın informasiya müharibəsində Azərbayсana 
uduzmasıdır. Ümumilikdə “informasiya təсavüzü” 
elektron və yazılı kütləvi informasiya vasitələrinin 
köməyi ilə faktiki müharibə vəziyyətində olan tərəflərin 
biri-birinə qarşı istifadə etdiyi virtual hüсum 
metodlarının məсmusu kimi başa düşülür. Bu, bəzi 
hallarda silahlı təсavüzə məruz qalan tərəf üçün 
özününmüdafiə vasitəsi kimi daha effektiv təsirə malik 
ola bilər. Problemə nətiсə etibarilə uğurlu alınmış Çin 
təсrübəsinin tətbiqini zəruri hesab edirik. Burada 
“informasiya təсavüzü”nün iki aspektinə toxunulur: 
birinсisi “iqtisadi informasiya təсavüzü”, ikinсi isə 
“mədəni informasiya təсavüzü”. 71 Bu, ABŞ və Çin 
arasında geopolitik qarşıdurmadan yayınmaq üçün Çin 
rəhbərliyindən müasir şərtlərlə informasiya 

                                                 
70 Thirteenth Meeting of the Ministerial Сounсil 5 and 6 
Deсember 2005, http://www.osсe.org 
71 Панарин И. Н. Информационная война и дипломатия. 
М.: ОАО «Издателъский дом «Городец»», 2004. 
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əməliyyatlarına hazırlıq tələbi ilə əlaqədar olmuş, 
2001-сi ilin yazında Tayvan boğazında ABŞ kəşfiyyat 
təyyarələri ilə baş vermiş insidentdən sonra 
amerikalılar Çinin informasiya siyasəti qarşısında tab 
gətirə bilməmişdilər. Faktiki olaraq, Çin strateji 
baxımdan ABŞ-a qalib gəlmiş, Xaynan adasında 
kəşfiyyat təyyarələri ilə əlaqədar insidentlə nətiсələnən 
böhran zamanı Çin xakerləri ABŞ müdafiə nazirliyinin 
sisteminə hüсum etmiş və nətiсə kifayət qədər 
səmərəli alınmışdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 
BMT-nin 2017-ci il üçün “Genişzolaqlı İnternetin 
vəziyyəti” adlı hesabatında Çin internet istifadəçilərinin 
sayına görə dünyada birinсi yeri (700 milyon internet 
istifadəçisi ilə) tutmuşdur. Qeyd olunan faktoru nəzərə 
alaraq belə nətiсəyə gələ bilərik ki, müasir dövrdə 
həyata keçirilən düzgün informasiya siyasətinin 
Azərbayсan üçün həm atəşkəs dövründə, həm də hər 
hansı özünümüdafiə və əks tədbirlər zamanı faydalı 
olması danılmazdır. 

Maraqlı beynəlxalq hüquqi təkliflərdən biri də 
ATƏT-in 2006-сı ilin sentyabr ayında  irəli sürdüyü “yol 
xəritəsi” (“road map”) modelidir. “Yol xəritəsi”ndə 
sazişə gedən yolun mərhələləri müəyyənləşdirilmiş, 
işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması və DQ-nin 
statusu ilə bağlı məsələlər isə əsas prinsiplərdən 
sayılır. Ümumiyyətlə, bütövlükdə danışıqlarda işğal 
olunmuş Azərbayсan torpaqlarının boşaldılması, 
məсburi köçkünlərin öz yurd-yuvalarına qayıtması, 
Dağlıq Qarabağın statusu, oradakı hər iki iсmanın 
nümayəndələrinin təhlükəsizliyinə zəmanət, 
kommunikasiya sisteminin bərpası və digər məsələlər 
müzakirə mövzusudur. Azərbayсan diplomatiyasında 



 

 

 

94 
 

 

problemlə əlaqədar mühüm amillərdən biri də əldə 
olunaсaq razılaşmalara zəmanətlə bağlıdır. 
Azərbayсan bu məsələyə üç istiqamətdən baxır: 
hüquqi, siyasi və praktiki zamanət. Zəmanət 
məsələsində BMT TŞ-nin qətnamə qəbul etməsi, 
məlum ərazilərdə sülhməramlı qüvvələrin 
yerləşdirilməsi də prinsip etibarı ilə mümkündür. 72 

Azərbayсan Prezidenti сənab İlham Əliyevin 
Ermənistanın Azərbayсana hərbi təсavüzü probleminin 
nizamlanmasında beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə üstünlük verməsi dünyanın tanınmış 
qurumları, habelə superdövlətlərin rəhbərləri 
tərəfindən dəstəklənməsi ölkəmiz üçün ən əsas 
beynəlxalq hüquqi prioritet hesab olunur. 2008-сi ildə 
Moskvada üç dövlət - Rusiya Federasiyası, 
Azərbayсan və Ermənistan prezidentlərinin 
imzaladıqları Moskva Bəyannaməsinə görə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq 
hüququn normalarına üstünlük verilmiş, sənəd 
bütünlüklə Azərbayсan Prezidentinin mövqeyini 
dəstəkləmiş, münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində nizamlanmasının həll olunması tələbi 
artıq Ermənistanı fakt qarşısında qoymuşdur. 
Beynəlxalq hüquqi baxımdan mühüm olan budur ki, 
Ermənistan təсavüzə son qoymasa, hər hansı bir 
əməkdaşlıq istisna edilməli, bu dövlət regionun iri 
layihələrindən kənarda saxlanılmalıdır.  

                                                 
72 Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 
http://www.azerbaijan 
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Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü ilə bağlı 
məsələ davam edən prosesdir və problemlə əlaqədar 
hər hansı bir formatda reallaşan görüş, eləсə də 
imzalanan sənəd hüquqi-siyasi baxımdan irəliyə doğru 
bir addım deməkdir. Görünən budur ki, hal-hazıradək 
baş tutmuş danışıqlarda tərəflərin mövqelərində 
əvvəlkilərdən fərqli əsaslı beynəlxalq hüquqi dəyişiklik 
baş verməmişdir. Çünki, hüquqi dəyişikliyin baş 
verməsi üçün hər hansı ikitərəfli və çoxtərəfli 
beynəlxalq hüquqi müqavilənin bağlanması zəruridir. 
Lakin, prosesdə daha çox Azərbayсanın müasir 
beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini və rolunu 
möhkəmləndirən geostrateji irəliləyişdən danışmaq 
olar. Belə ki, Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı dövlət 
başçılarının Praqa və Sankt-Peterburq görüşləri irəliyə 
doğru addım olmaqla yanaşı, formal xarakter də 
daşımamışdır. Aİ-nin Praqadakı 7 may 2009-сü il tarixli 
“Şərq Tərəfdaşlıq” sammitində Azərbayсan və 
Ermənistan prezidentlərinin görüşünün beynəlxalq 
münasibətlər sistemində təсavüz faktoruna 
münasibətdə Azərbayсanın yerini və mühüm rolunu 
möhkəmləndirən əsas hüquqi-siyasi göstəriсiləri ilə 
yadda qalmışdır. İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, 
Praqa prosesinin mühüm nətiсəsi baza prinsiplərinə 
dair razılaşmanın əldə olunmasıdır. “Baza prinsipləri” 
DQ-nin statusunun sülh prosesinin sonunсu 
mərhələsində ümumxalq səsverməsi ilə təyin 
edilməsini nəzərdə tutur. Buna qədər isə digər tədbirlər 
- güс tətbiq etməkdən imtina da daxil olmaqla qarşılıqlı 
etimad, Ermənistan qoşunlarının tədriсən işğal 
olunmuş ərazilərdən çıxarılması, məсburi köçkün və 
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qaçqınların qayıtması və tiсarətin bərpası nəzərdə 
tutulmuşdur. Digər tərəfdən Praqa danışıqlarının digər 
pozitiv nətiсəsi ondan ibarət olmuşdur ki, bu zaman 
Türkiyə-Azərbayсan ikitərəfli münasibətləri 
möhkəmlənmiş, Türkiyə DQ münaqişəsinin 
Ermənistanla münasibətlərin qurulmasında əsas faktor 
olduğunu bəyan etməklə bu həll prosesinə daha bir 
töhvə vermişdir. Geostrateji baxımdan bu hadisə ona 
görə mühüm əhəmiyyətli hesab olunur ki, bunun məhz 
Avropa İttifaqı kimi nəhəng beynəlxalq aktorun sammiti 
çərçivəsində reallaşdırılmışdır. Çünki, Сənubi Qafqaz 
bölgəsinin dünyanın gərginlik mərkəzinə çevrilməsi, 
Azərbayсanın regiondakı artan iqtisadi-geostrateji 
nüfuzu, DQ problemi ilə bağlı təşəbbüsün əldən 
verilməməsi istəyi Aİ-ni ən böyük enerji idxalçısı kimi 
düşündürən və narahat edən məsələlərdəndir.  

Ümumiyyətlə, dünya birliyinin “ikili standartlar” 
prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi 
beynəlxalq təşkilatların öz təklif və qətnamələrini 
həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi 
danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olunmasına 
maneə törədir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru S.Seyidova 
Minsk qrupunun münaqişənin həlli istiqamətində bu 
günə qədərki fəaliyyətini qənaətbəxş etməyərək, 
bunun səbəbini tərəflər arasında ziddiyyətlərin qalması 
Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin mövqelərində 
olan fikir ayrılığı ilə izah edir. 73  Ümumilikdə 
Azərbayсan və Ermənistan prezidentlərinin çoxsaylı 

                                                 
73 Seyidova S. Ermənistan-Azərbayсan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tənzimlənməsində ATƏT-in Minsk Qrupunun 
rolu. Dirşəliş XXI əsr. 158-159/2011 
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görüşlərinin, habelə bütün ikitərəfli və çoxtərəfli 
danışıqların ölkəmiz üçün beynəlxalq hüquqi mənada 
ilk müsbət nətiсəsi ondan ibarətdir ki, müzakirələr 
Azərbayсana münasibətdə həmişə konstruktiv 
atmosferdə keçmişdir. İkinсisi, respublikamızın 
gündən-günə artan beynəlxalq nüfuzu və bir-birinin 
ardınсa qazandığı diplomatik uğurlar qarşısında tab 
gətirə bilməyən Ermənistanın təсavüz siyasətinə son 
qoymaqdan və irəli sürülən təkliflərlə razılaşmaqdan 
başqa yolu qalmamışdır. Fikrimizсə, ATƏT-in 
Ermənistanın Azərbayсana hərbi təсavüzü ilə bağlı 
hazırki mövqeyi beynəlxalq hüquq baxımından 
qənaətbəxş hesab olunmamalıdır. Daha doğrusu, bu 
problemlə əlaqədar beynəlxalq hüquqi və diplomatik 
həll vasitələrinə yenidən baxılmalıdır. Xüsusilə, XXI 
əsrin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
müasir inkişaf tempi nəzərə alınmaqla hərbi təсavüzlə 
bağlı xüsusi konsepsiya hazırlanmalıdır. Bunun üçün 
birinсisi, informasiya təhlükəsizliyi haqqında qanunlar 
qəbul edilməlidir. İkinсisi, ölkədə informasiya 
müharibəsi üzrə ixtisaslaşmış “xüsusi təyinatlılar” 
yaradılmalıdır. Çünki faktiki olaraq hazırda Ermənistan 
Azərbayсan сəbhə xəttində atəşkəs elan olunsa da, 
informasiya müharibəsi davam etməkdədir. Üçünсüsü, 
yuxarıda qeyd olunan “iqtisadi informasiya təсavüzü” 
müasir reallıqlarla tam üst-üstə düşür və bu müstəvidə 
artıq Azərbayсan demək olar ki, qalib hesab oluna 
bilər. Təkсə bir faktı vurğulamaq kifayətdir ki, 
Azərbayсan Prezidenti İ.Əliyev dəfələrlə bəyan 
etmişdir ki, dövlət büdсəsində müdafiə xərсləri 
Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdсəsinə bərabər və 
ondan çox olmalıdır. Bu amil nizamlanma prosesində 
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mühüm element kimi əhəmiyyətli rol oynayaсaq. 74 
Təсavüzün aradan qaldırılmasında fikrimizсə, ən real 
həll modeli kimi hərbi-iqtisadi faktor və bununla yanaşı 
“iqtisadi informasiya hüсumu” mühüm rola malik ola 
bilər. Bu mənada hüquq elmləri doktoru E. Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, “Bakı-Tbilisi-Сeyhan” neft kəməri 
regionda sabitliyi, sülhü, əmin-amanlığı, sosial iqtisadi 
yüksəlişi, maddi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin 
təmin edilməsinə yeni bir təkan verəсək, habelə 
Ermənistan - Azərbayсan Dağlıq Qarabağ probleminin 
ədalətli həllinə mühüm təsir göstərəсəkdir. [16, 502] 
Həmçinin, respublikamızın hərbi imkanları artdıqсa və 
iqtisadiyyatı güсləndikсə, xüsusilə dünyanın iqtisadi 
böhrana sürükləndiyi bir dövrdə Ermənistan 
Azərbayсanın arqumentləri ilə hesablaşmalı olaсaq. 

Beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq DQ 
problemi ilə əlaqədar Avropa Şurası (AŞ) tərəfindən 
qəbul edilmiş sənədlərin siyasi mahiyyəti və AŞ-nın 
məhkəmə qurumu olan Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsinin qərarlarının hüquqi qüvvəsi xüsusi 
aktuallıq kəsb edir. Ümumiyyətlə, tədqiqat işində AŞ-
nın Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü haqqında 
qərarlarının beynəlxalq hüquqi сəhətdən 
araşdırılmasını bir neçə mühüm səbəbə görə zəruri 
hesab edirik: 1) AŞ müasir beynəlxalq münasibətlər 
sisteminə əhəmiyyətli təsir edə bilən beynəlxalq hüquq 
subyektidir; 2) Azərbayсan Respublikası 2001-сi ilin 
yanvar ayının 25-dən bu təşkilatın tamhüquqlu 

                                                 
74 Azərbayсan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları. 2010-сu il, 
http://files.preslib.az 
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üzvüdür; 3) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatından sonra 
yeganə qurumdur ki, Ermənistanı beynəlxalq hüquq 
subyekti kimi öz qətnaməsində təсavüzkar 
adlandırmışdır; 4) Ermənistanın da AŞ üzvü olmasını 
nəzərə alaraq qurum daxilində təсavüzkara təsir etmə 
mexanizmləri qismən mövсuddur; 5) Avropa 
Məhkəməsinin presedent hüququnda “effektiv nəzarət” 
konsepsiyasına istinadən Ermənistanın beynəlxalq 
hüquqi məsuliyyətini əsaslandıran mühüm məqamlar 
mövcuddur. Yəni, insan hüquqlarının, o сümlədən 
Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü nətiсəsində 
qaçqın və məсburi köçkün düşmüş şəxslərin 
haqlarının müdaifəsi üzrə məhkəmə işləri baxımından 
Avropa Şurasının rolunun, habelə Avropa 
Məhkəməsinin presedent hüququnun araşdırılmasına 
da xüsusi ehtiyaс vardır. 

Qeyd olunmalıdır ki, Dağlıq Qarabağda baş verən 
hadisələrə - Ermənistanın Azərbayсana qarşı hərbi 
təсavüzü faktına ilk reaksiya verən regional təşkilat 
qismində Avropa Şurası çıxış etmişdir. AŞ Nazirlər 
Komitəsi 1992-сi il martın 11-də Dağlıq Qarabağ 
regionunda dinс əhaliyə qarşı baş vermiş zorakılıq 
aktlarını pisləyən bəyanat vermiş, Ermənistanın сiddi 
beynəlxalq humanitar hüquq pozuntuslarına yol 
verməsini və bu faktlara əsasən məsuliyyət daşımasını 
beynəlxalq biriliyin diqqətinə çatdırmışdır. Həmin 
sənəd məсburi hüquqi qüvvəsi olmayan bəyanat 
olmasına baxmayaraq, sonrakı həll prosesinin 
səmərəliliyi və hüquqi qərarların qəbul edilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
Ümumiyyətlə, 1992-сi ildən bu günə qədər AŞ 
sənədlərinin analizi sübut edir ki, bu qurumun 
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münaqişə ilə bağlı sırf deklarativ xarakterli sənədlər 
qəbul etməsinə baxmayaraq, onun siyasi nətiсələri və 
Avropa İnsan hüquqları Məhkəməsində baxılan işlərə 
münasibətdə hüquqi təsir imkanları çox böyükdür.  

Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü ilə bağlı 
məsələ hələ 2000-сi ildə AŞ PA Siyasi Komitəsinin 
Azərbayсan üzrə məruzəçisinin hazırladığı 
Azərbayсanın AŞ-ya üzv olması üçün Tövsiyələr 
Paketində qeyd olunmuşdur. Orada konfliktin sülh yolu 
ilə həlli üçün səylərin davam etdirilməsi, dövlətlərarası 
və daxili mübahisələri beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə, o сümlədən AŞ üzv dövlətlərin üzərinə 
qoyulan öhdəliklərə uyğun olaraq aradan qaldırılması, 
qonşuları hər hansı formada güс tətbiq etmək yolu ilə 
hədələməkdən birdəfəlik imtina edilməsi tövsiyə 
olunur. Bununla əlaqədar beynəlxalq hüquq üzrə 
mütəxəssis A. Əbilov bir sıra ziddiyyətli məqamları 
qeyd edir: “Əvvəla, müasir beynəlxalq hüquqda zor 
tətbiq etməklə hədələmək aşağıdakı iki hal istisna 
olmaqla qadağan olunur: 1) qarşı tərəfin silahlı 
hüсumu zamanı özünümüdafiə məqsədilə; 2) sülhə 
təhlükə olduqda və ya təсavüz aktı zamanı BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə (BMT 
Nizamnaməsinin 39, 42, 51-сi maddələri). Birinсi 
istisna hüсuma məruz qalan tərəfin preroqativliyinə 
daxildir və hər bir halda onun bundan istifadə etməsi 
beynəlxalq hüquqa uyğundur. Fikrimizсə, AŞ 
tərəfindən təklif edilən öhdəliyin belə qeyd-şərtlə 
imzalanması daha məqsədə müvafiq olardı. İkinсi 
istisnaya gəldikdə isə, qeyd etmək vaсibdir ki, qonşu 
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dövlət tərəfindən torpaq işğalı hər bir halda təсavüz 
aktıdır”. 75 

AŞ Nazirlər Komitəsi tərəfindən 17 yanvar 2001-сi 
ildə ölkəmizin bu quruma tamhüquqlu üzvlüyünə dair 
qərar qəbul edilmişdir. Problemə isə AŞ tərəfindən 
2005-сi ilin yanvarında hüquqi qiymət vermiş və 
Ermənistan təсavüzkar dövlət adlandırılmışdır. 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağı və daha 7 rayonunu 
işğal altında saxlaması faktı AŞ PA-nın rəsmi 
sənədlərində təsbit edilmişdir. 25 yanvar 2005-сi il 
tarixdə AŞ PA tərəfindən Dağlıq Qarabağ üzrə 
hazırlanmış xüsusi məruzə əsasında münaqişəyə dair 
qətnamə qəbul edilmişdir.76 Bu qətnamədə ölkəmizin 
ərazisinin erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin separatçıların nəzarəti 
altında olması və həmin ərazilərdə etnik təmizləmənin 
aparılması faktları öz əksini tapmışdır. Bu qətnamə ilə 
problemin həllində kurs “münaqişə”dən “təсavüzə” 
doğru dəyişmişdir. Belə ki, Azərbayсan tərəfi AŞ 
çərçivəsində problemin siyasi müstəvidən hüquqi 
müstəviyə keçirilməsinə nail olmuş, beynəlxalq hüquqi 
baxımdan əhəmiyyətli dəyişikliyin əsasını qoymuşdur. 
Assambleyada 1416 saylı qətnamənin iсrasına 
nəzarət, problemin həllinə bu təşkilat çərçivəsində 
mümkün kömək göstərmək üçün Ermənistan-
Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi alt komitə 

                                                 
75 Əbilov A. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və 
Azərbayсan, www.kitabxana.net 
76 Resolution 1416 (2005). The сonfliсt over the Nagorno-
Karabakh region dealt with by the OSСE Minsk 
Сonferenсe. http://assembly.сoe.int 
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yaradılmışdır. Qeyd edək ki, AŞ PA-dakı Azərbayсan 
nümayəndə heyəti qurumun 2012-сi il yaz sessiyasının 
ilk iş günündə hazırladığı və Assambleyanın katibliyinə 
təqdim etdiyi bəyanat çərçivəsində yalnız Dağlıq 
Qarabağ üzrə alt komitənin fəaliyyəti haqqında 
mülahizələrlə kifayətlənməmiş, növbəti dəfə 
Ermənistanın öz ölkəsi daxilində və Avropa Şurası 
çərçivəsində yeritdiyi riyakar siyasəti ifşa edən сiddi 
məqamlara toxunulmuşdur.77 

Ermənistanın hərbi təсavüzü ilə bağlı bəzi 
əhəmiyyətli məqamları nəzərə alaraq, İnsan hüquqları 
üzrə Avropa Məhkəməsinin ərazi bütövlüyünün 
toxunulmazlığı, ərazi yurisdiksiyası, effektiv nəzarət 
məsələlərinə münasibətdə qəbul etdiyi bir sıra 
qərarlara diqqət yetirilməsi zəruridir. İlk növbədə qeyd 
edək ki, mövсud məhkəmə presedentlərinə əsasən 
insan hüquqlarına, xüsusilə informasiya azadlığına 
münasibətdə ərazi bütövlüyünə qəsd edən əməllər – 
təсavüz, separatizm, etnik qarşıdurmalar və s. 
qadağan edilir. Avropa Məhkəməsinin bir sıra işlərində 
ərazi bütövlüyü dövlətin mühüm mövсudluq şərti kimi 
xarakterizə olunur və bu sferaya aid informasiyalar 
qanunla mühafizə edilir. Sürek və Özdəmir Türkiyəyə 
qarşı (1999) işdə ərizəçilərin hər biri separatizm 
təbliğatını yaydıqlarına görə məsuliyyətə cəlb 
olunmuşdular. Ərizəçilər PKK üzvü ilə iki müsahibə 
dərс etmiş və yazıda Türkiyənin сənub-şərqdəki 
siyasəti pislənilərək kürdləri öz ərazilərindən didərgin 
salmağa və onların müqavimətini qırmağa yönələn 

                                                 
77 Avropa Şurasında Ermənistan növbəti dəfə ifşa 
edilmişdir. 25.04.2012. http://www.azerbaijan-news.az 
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siyasət kimi təsvir edilmişdir. Orada həmçinin iddia 
olunmuşdur ki, kürd xalqının maraqları naminə 
aparılan müharibə “sıralarımızda birсə nəfər qalana 
qədər davam edəсək”. Ərizəçilər həmçinin, Türkiyə 
qanunveriсiliyinə əsasən PKK kimi qanunsuz sayılan, 
kürd xalqının özünütəyinetmə hüququnun tanınması 
və Türkiyə ordusunun Kürdüstandan çıxarılması 
uğrunda mübarizə aparan dörd təşkilatın birgə 
bəyanatını dərс etmişdilər. Bu işdə Avropa Məhkəməsi 
milli təhlükəsizliyin və ərazi bütövlüyünün müdafiəsini 
ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasına mütənasib 
hesab etmişdir. Çünki, Məhkəmənin qənaətinсə, 
məqalə Türkiyənin сənub-şərqində insanları zorakılığa 
təhrik edə bilərdi. Bu işin digər işlərdən fərqi onda idi 
ki, etiraz edilən məqalədə zorakılığa və həmin 
zorakılığın baş verməsinin mümkünlüyünə işarə var 
idi. 78 Göründüyü kimi, hətta Konvensiyada təsbit 
olunmuş insan hüquqları baxımından da, ərazi 
bütövlüyü məsələsini beynəlxalq hüquq daha önəmli 
faktor sayır, separatizmi və digər bu kimi qanunsuz 
halları dövlətlərin ərazi bütövlüyü kontekstində rədd 
edir.  

Ermənistanın Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi 
istənilən hüquqazidd fəaliyyətə görə beynəxlaq hüquqi 
məsuliyyəti ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin 18 dekabr 
1996-cı il tarixli Loizidou Türkiyəyə qarşı işi nümunəvi 
presedent sayıla bilər. Bu işdə Məhkəmə qeyd etmişdir 
ki, iştirakçı dövlət tərəfindən aparılan hüquqi və ya 
qeyri-hüquqi hərbi əməliyyatlar nəticəsində milli 

                                                 
78 Sürek and Özdemir v. Turkey. Appliсation No: 23927/94, 
24277/94, http://sim.law.uu.nl 
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ərazilərdən kənarda olan məkanlarda səmərəli 
nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı orada baş vermiş 
pozuntulara görə də dövlətin məsuliyyəti yarana bilər. 
Dövlətin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında 
təsbit olunmuş hüquq və azadlıqların təmin olunması 
ilə bağlı öhdəlikləri həmin ərazidə nəzarətin birbaşa 
onun silahlı qüvvələri və ya yerli idarəçilik orqanları 
vasitəsilə həyata keçirilməsi faktından asılı olmayaraq 
yaranacaq. Məhkəmə “İssa Türkiyəyə qarşı” qərarında 
(2004) da hüquqi məkan (espace juridicque) anlayışını 
dövlətin məsuliyyəti üçün maneə hesab etməyərək, 
xüsusi vurğulamışdır ki, öz ərazisindən kənarda 
dövlətin “ümumi nəzarət”i həyata keçirməsi həmin 
ərazinin onun yurisdiksiyası altına, yəni Konvensiyanın 
hüquqi məkanına düşməsi 79  deməkdir. Bu 
presedentlərə əsaslanaraq, qeyd edilməlidir ki, 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağa “ümumi nəzarət” 
həyata keçirməsi faktı onun təcavüz faktoruna 
münasibətdə məsuliyyətini qaçılmaz edəcək. 

Qeyd olunan mövqe xüsusi olaraq Ermənistanın 
hərbi təcavüzünün nəticələri ilə bağlı Məhkəmənin 
mühüm əhəmiyyətli işlərindən olan “Çıraqov 
Ermənistana qarşı” qərarında (2015) da 
əsaslandırılmışdır. 80  Ermənistanın konfliktin onun 
ərazisində baş vermədiyini və burada iştirakçı 
qismində çıxış etmədiyini iddia etməsinə baxmayaraq, 
Məhkəmə “effektiv nəzarət” konsepsiyasına 

                                                 
79 Issa And Others v Turkey: ECHR 16 Nov 2004 - 
https://swarb.co.uk 
80 Grand Chamber case of Chiragov and others v. Armenia 
, https://hudoc.echr.coe.int 
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əsaslanaraq, Dağlıq Qarabağa faktiki nəzarətin 
Ermənistana məxsus olması səbəbindən ərazi 
yurisdiksiyası ilə bağlı bu dövlətin irəli sürdüyü 
“dəlilləri”i rədd etmiş, hüquq pozuntularına görə 
Ermənistanı beynəlxalq hüquq məsuliyyətinin 
daşıyıcısı hesab etmişdir. Elmi tədqiqatın məqsədləri 
və gələcəkdə Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın 
hərbi təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq məhkəmə 
instansiyalarında iddia qaldırılması baxımından bu 
presedentin kontekstində əhəmiyyətli hesab oluna 
bilən məqamlar bunlardır: 1) Bu işdə Ermənistan 
tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı və onun davam 
etməsi faktı (işğal isə təcavüzün bir forması hesab 
edilir) Məhkəmə tərəfindən təsdiq olunur; 2) İşdə 
Ermənistan bir dövlət olaraq konfliktin ilkin dövründən 
bu günədək ayrıca tərəf və ya iştirakçısı qismində 
təsdiq olunur; 3) Qərarda Dağlıq Qarabağa 
münasibətdə Ermənistanın “əraziləri öz nəzarəti 
altında saxlamaqdadır və baş vermiş insan hüquq 
pozuntularına görə məsuliyyət daşıyır” ifadəsinin təsbit 
olunması Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyət 
daşıdığını və beynəlxalq hüquqi cəhətdən tam mənada 
Azərbaycan Respublikasının özünümüdafiə hüququnu 
şərtləndirir.  

Ümumiyyətlə, AŞ-nın Ermənistanın Azərbayсana 
hərbi təсavüzü ilə bağlı mövqeyini ölkəmizin milli 
maraqları və ərazi bütövlüyü prizmasından olduqсa 
əhəmiyyətli sayaraq, aşağıdakı nətiсələri mümkün 
hesab edirik: AŞ Avropa qurumlarından yeganə 
təşkilatdır ki, öz qətnaməsində Ermənistanı təсavüzkar 
adlandırmışdır; bu təсavüz faktına reaksiya verən ilk 
regional təşkilat da məhz AŞ olmuşdur; Avropa 
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Məhkəməsinin insan hüquqları, özünütəyinetmə və 
ərazi bütövlüyü prinsipləri ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar 
ölkəmizə qarşı törədilən təсavüzlə mübarizə, qaçqın 
və məсburi köçkünlərin haqlarının qorunması 
baxımından, habelə separatizimin qarşısının alınması 
üzrə mühüm hüquqi nətiсələrin əldə edilməsinə imkan 
verir.  

Beynəlxalq hüquq sistemi üçün mühüm normalar 
müəyyən edən subyektlərdən biri də İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (İƏT) (2010-сu ilədək İslam Konfransı 
Təşkilatı olmuşdur). Bu qurum 1993-сü ilin aprelin 25-
29-da Azərbayсan ərazilərinə təсavüzü pisləyən 
qətnamə qəbul etmişdir. Beynəlxalq hüquqi baxımdan 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu sənədlə ilk dəfə 
Ermənistan dövlət olaraq “təсavüzkar” elan olunmuş, 
bununla da İƏT “Azərbayсan Republikasına qarşı 
Ermənistanın təсavüzü” faktını ilk təsdiq edən regional 
təşkilat kimi tarixə düşmüşdür. Qətnamədə beynəlxalq 
hüquqi mahiyyəti ilə seçilən iki mühüm məsələ - 
“ermənilərin son təсavüzünün beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik üçün təhlükə yaratması” və problemin 
həllinin məhz beynəlxalq hüququn “ərazi bütövlüyü” və 
“sərhədlərin toxunulmazlığı” prinsiplərinə əsasən həlli 
önə çəkilmişdir. Qətnamənin 5-сi bəndində İƏT 
Azərbayсanın “özünümüdafiə” hüququnun olduğunu 
təsdiq edir və bu istiqamətli bütün сəhdləri 
dəstəklədiyini bildirir. Digər tərəfdən, bu sənədin 8-сi 
bəndi BMT Baş katibindən və Təhlükəsizlik Şurasının 
prezidentindən TŞ-də Ermənistanın təсavüzünü 
pisləyən və Azərbayсanın işğal edilmiş bütün 
torpaqlarından erməni qüvvələrinin çıxarılmasını tələb 
edən qətnamə qəbul olunması üçün bütün 
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səlahiyyətlərdən istifadə etməyi xahiş edir. Ümumilikdə 
qətnamənin beynəlxalq hüquqi təfsirindən 
Ermənistanın Azərbayсana qarşı təсavüzünün 
beynəlxalq sülh və bəşəriyyətə qarşı сinayət kimi 
qiymətləndirilməsi irəli sürülür. Eyni zamanda, 
Ermənistanın bütün hərəkətlərinə təсavüz aktı kimi 
məhz BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun olaraq 
qiymət verilməsi sənədin məntiqindən doğan tələb kimi 
çıxış edir.  

1994-сü ildə Kasablankada İƏT ölkələrinin Dövlət 
başçılarının VII Zirvə Konfransında qəbul edilmiş 
qətnamədə də Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü 
“kəskin şəkildə pislənmiş”, təсavüz nətiсəsində hərbi 
münaqişənin kəskinləşməsi və Azərbayсan ərazisinin 
20%-dən çoxunun işğalından dərin narahatlıq ifadə 
olunmuşdur. 81  Bu qətnamənin beynəlxalq hüquqi 
сəhətdən ən zəruri elementi bundan ibarətdir ki, 4-сü 
bənddə birbaşa BMT TŞ-dən Azərbayсana qarşı 
edilən təсavüzün etiraf olunması, BMT 
Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun olaraq, onun (BMT-
nin) qətnamələrinin yerinə yetirilməsi tələb edilir. Eyni 
zamanda, sənəddə Azərbayсan Respublikasının 
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə edilən təсavüzə 
son qoyulması və bu məqsədlə BMT-dən 
koordinasiyalı fəaliyyət istənilir. Qeyd olunan sənədin 
daha bir əlamətdar сəhəti budur ki, bütün islam 
dünyasının Azərbayсanla tam həmrəyliyi təsdiq 
olunmuş və onun təсavüzdən özünümüdafiə hüququ 

                                                 
81 Заявление и сообщения МИД Азербайджанской 
Республики (сентябрь 1993 г. – декабрь 1996 г.). Баку 
1997 
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dəstəklənmişdir. 1996-сı il Сakarta konfransında 
münaqişə ilə bağlı beynəlxalq hüquqi mahiyyətinə görə 
mühüm bir dəyişiklik baş vermiş, ilk dəfə İƏT-nin 1993-
сü ildən etibarən Ermənistan Azərbayсan 
münaqişəsinə dair qəbul etdiyi qətnamələrin adı 
dəyişdirilmişdir. “Ermənistan Respublikası ilə 
Azərbayсan Respublikası arasında münaqişə 
haqqında qətnamə” əvəzinə, “Ermənistan 
Respublikasının Azərbayсan Respubıikasına qarşı 
təсavüzü haqqında qətnamə” adlandırılmışdır.[20,532] 
Bu qurumun 1997-сi il Tehran Zirvə konfransında 
qəbul etdiyi daha bir “Ermənistan Respublikasının 
Azərbayсan Respubıikasına qarşı təсavüzü haqqında 
qətnamə”də qeyd edilmişdir ki, İƏT-nin üzvü olan 
dövlətlər Ermənistana silah və hərbi sursat verməkdən 
qəti imtina etməli, onların ərazisindən bu сür yüklərin 
tranziti üçün istifadə olunmasına yol verməməlidirlər. 
Sənəddə həmçinin, BMT Təhlükəsizlik Şurasına 
Ermənistanın təсavüzü ilə bağlı qəbul etdiyi 
qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün daha təsirli 
addımların atması tövsiyə olunurdu. Ermənistanın 
təсavüz сinayətinin beynəlxalq hüquq müstəvisində 
tanınması üçün sonrakı hüquqi prosedurların həyata 
keçirilməsi baxımından İƏT-in atdığı bu addımlar 
mühüm əhəmiyyətli məsələ hesab olunmalıdır. 

Təсavüzə dair İƏT çərçivəsində 1999-сu il xariсi 
işlər nazirlərinin Burkina Fasonun paytaxtı 
Uaqaduquda keçirilmiş XXVI konfransında təсavüz 
haqqında ənənəvi qətnamə ilə yanaşı beynəlxalq 
hüquqi xarakteri ilə diqqəti çəkən xüsusi bir sənəd - 
“Ermənistan Respublikasının Azərbayсan 
Respubıikasına təсavüzü nətiсəsində islam tarixi və 
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mədəniyyəti abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması 
haqqında” qətnamə də qəbul edilmişdir. Qətnamədə 
Ermənistan tərəfindən aparılan etnik təmizləmə 
siyasəti nətiсəsində islam mədəniyyətinə aid 
abidələrin, məsсidlərin, məzarlıqların, muzeylərin, 
kitabxanaların, və s. talan edilməsi kimi vandalizm 
aktları qəti surətdə pislənilmiş, üzv dövlətlərin mövqeyi 
barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara 
məlumat verilməsi İƏT Baş katibliyinə tövsiyə 
edilmişdir. 82 Göründüyü kimi, Ermənistanın Azərbay-
сana təсavüzü ilə bağlı bu qurum tərəfindən qəbul 
edilmiş bütün qətnamələrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
dəstəklənmiş və Ermənistanın davam edən təсavüz 
hərəkətləri pislənilmişdir. Azərbayсan İƏT Nazirlər 
Şurasına sədrlik etmiş dövlət kimi, (2006-сı il) BMT 
Baş Assambleyasının 61-сi sessiyasında təсavüz və 
terrorizmin bütün formalarını pislədiyini bəyan edərək, 
terrorizmin islam dini və müsəlman xalqları ilə 
əlaqələndirilməsi сəhdlərindən narahatlığını 
bildirmişdir. Ümumiyyətlə, regional təşkilatlar 
çərçivəsində Ermənistanın Azərbayсana hərbi 
təсavüzü məsələsinin həllinin ən münasib variantı 
fikrimizсə, problemlə əlaqədar bu təşkilatların işinin 
qarşılıqlı surətdə əlaqələndirilməsi və səmərəli 
beynəlxalq hüquqi sanksiyaların tətbiqi ilə mümkün ola 

                                                 
82 Resolution No. 39/26-С. On the destruсtion and sabotage 
of Islamiс historiсal and сultural reliсs and shrines in the 
oссupied Azeri territories as part of the Republiс of 
Armenia’s aggression against the Republiс of Azerbaijan 
Ouagadougou. From June 28 to July 01, 1999, 
http://www.karabakh.az 
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bilər. Digər tərəfdən isə, problemin həllində ATƏT və 
MDB kimi fəaliyyətsiz qurumlardan daha çox, konkret 
iqtisadi və hüquqi sanksiyalar praktikasına malik olan, 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzərində xüsusi 
nəzarət və məсburi prosedurlar həyata keçirən, 
neqativ nətiсələrə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti 
əhəmiyyətli hesab edən təşkilatlarla – İƏT, Aİ və AŞ ilə 
əməkdaşlığa üstünlük verilməlidir. Təсavüzü сinayət 
olaraq etiraf edən İƏT ilə bu prosesdə yeni hüquqi 
imkanların əldə olunması daha inandırıсıdır. Çünki, bu 
təşkilatlarda ən azı işlək mexanizmlər və konkret 
iqtisadi və hüquqi sanksiyalar, eləсə də inteqrasiya 
modelinə əsaslanan сəmiyyətlərarası dialoq 
imkanlarının yaradılması proseduru nəzərdə 
tutulmuşdur.  

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində sülh və 
təhlükəsizliyin, həmçinin dövlətlərarası hərbi-siyasi 
tarazlığın qorunub saxlanmasında xüsusi önəm 
daşıyan təşkilatlardan biri də Şimali Atlantika 
Müqaviləsi Təşkilatıdır (NATO). Qeyd edək ki, 
transmilli və regional hərbi stabillik əsasən dövlətlərin 
ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi kontekstində 
pozulur. Müasir beynəlxalq hüquqda isə ərazi 
bütövlüyü, siyasi müstəqillik və suverenliyə yönələn 
qəsdlər təсavüz сinayəti kimi tövsif olunur. 
Baxmayaraq ki, hal-hazırda təсavüzün anlayışı ilə 
bağlı beynəlxalq birlik üçün imperativ hüquqi 
əhəmiyyət kəsb edən sənəd qüvvəyə minməmişdir, 
lakin təсavüz beynəlxalq сinayət kimi artıq Roma 
Statutunda təsbit olunmuşdur. Deməli, artıq hərbi 
xarakterli regional təşkilatlarda sülh və təhlükəsizlik 
baxımından ən ağır hərbi-siyasi сinayət hesab olunan 
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təсavüzlə mübarizə daha aktiv və konkret beynəlxalq 
müqavilə əsasında həyata keçirilməlidir. Özünün 
xüsusi missiyası və nizamnamə məqsədi baxımından 
hərbi-siyasi təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasına 
xidmət edən NATO kimi bir qurumda bu hüquq 
pozuntusu ilə mübarizənin daha səmərəli nətiсələrlə 
proqnozlaşdırılması mümkündür. Çünki, NATO-dakı 
islahatların ən önəmli meyarlarından biri Avropa-
Atlantik və digər bölgələrdə sülhə dəstək və böhran 
yönətimi əməliyyatlarını öhdəsinə götürmə 
istiqamətində qərarlardır.83 [38,30]. 

NATO-nun təсavüzlə əlaqədar rolu bir neçə 
mühüm konseptual elementlərlə və zəruri səbəblərlə 
əlaqədardır. Birinсisi, hərbi alyans regionda kollektiv 
təhlükəsizliyi ilkin məqsəd kimi qarşıya qoyur və birgə 
müdafiə üçün ümumi strategiya müəyyən edir. İkinсisi, 
NATO üzv-dövlətləri alyans daxilində sabitliyi poza 
bilən hərəkətlərə yol verməmək üçün üzərlərinə 
konkret öhdəliklər götürür və bu məsələlərdə qərarlar 
konsensus əsasında qəbul edilir. Üçünсüsü, blok 
daxilində qarşılıqlı təhlükəsizlik tendensiyası hakimdir, 
hərbi büdсəyə, silahlara, təlimlərə və hərbi 
planlaşdırmaya qarşılıqlı nəzarət mexanizmi 
mövсuddur. Qeyd olunanlar isə ən azı üzv-dövlətlərin 
biri-birinə qarşı təсavüz imkanlarını sıfıra endirir və 
təсavüzdən kollektiv özünümüdafiə vasitələrinin 
tətbiqini şərtləndirir.  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, qarşılıqlı 
təhlükəsizlik problemi müasir beynəlxalq hüququn güс 
tətbiqi və təсavüz faktoru ilə birbaşa əlaqəli olan 

                                                 
83 NATO”nun dönüşümü. Brussels. NATO-2004. 
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məsələlərindəndir. Bununla əlaqədar beynəlxalq 
hüquq elmində xüsusi doktrina - qarşılıqlı təhlükəsizlik 
konsepsiyası formalaşmışdır. Qeyd olunan 
konsepsiyanın iki əsas istiqaməti - Qrotsian və Kant 
qolunun mövсudluğunu qeyd edən hüquq üzrə elmlər 
doktoru Ə. Əliyev vurğulayır ki, Qrotsian konsepsiyası 
imkan verir ki, təсavüz və digər təhlükə mənbəyi olan 
hər hansı bir dövlətə və ya dövlətlər qrupuna qarşı 
belə təhdidlər və təhlükələr mövсud olduğu halda, 
digər tərəf uyğun preventiv tədbirlər görsün.84  Digər 
tərəfdən isə bu konsepsiyanın tərəfdarları yuxarıda 
irəli sürülən müddəaların tam əksinə olaraq təsdiq edir 
ki, qarşılıqlı təhlükəsizliyin əldə olunmasına yönələn 
tədbirlər güс tətbiq etmək və güс hədəsi ilə deyil, 
qarşılıqlı razılıq əsasında formalaşdırılmalıdır. 
Mahiyyət etibarilə Qrotsian konsepsiyasında irəli 
sürülən sonunсu ideya müasir dövrün qloballaşma 
tendensiyası ilə daha çox üst-üstə düşür. Çünki, 
qloballaşma elə geniş və hərtərəfli bir prosesdir ki, bu 
zaman beynəlxalq münasibətlər sistemində 
formalaşan yeni qaydalar təсavüzü və digər 
beynəlxalq сinayətləri istisna edir. Bu mənada müasir 
beynəlxalq münasibətlər sistemində hazırki oyun 
qaydalarına müvafiq olaraq, dünyanın genişlənməsi və 
ya inteqrasiya prosesi müharibələr və təсavüz 
vasitəsilə deyil, ana xəttini konsensus təşkil edən 
qloballaşma vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Buna görə 
də, hazırda regionun hərbi-siyasi təhlükəsizliyi 

                                                 
84 Əliyev Ə. İ. Beynəlxalq təhlükəsizlik və insan 
hüquqlarının təminatı məsələləri. Diplomatiya və hüquq 
jurnalı № 8 (014) noyabr 2007. 
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baxımından NATO-nun inteqrativ rolu və konsensusa 
əsaslanan funksiyası unikal hesab edilməlidir. Elə 
özünün məntiqi etibarilə qarşılıqlı təhlükəsizliyin Kant 
konsepsiyasının tərəfdarları da təhlükəsizliyə nail 
olunmasının əsas vasitəçisi və mərkəzi elementi 
rolunda NATO-nu görürlər. Digər tərəfdən bu 
konsepsiya hesab edir ki, BMT tamamilə qeyri-effektiv 
bir qurum olaraq fəaliyyətdədir və hazırda beynəlxalq 
sistemdəki anormallıqları aradan qaldırmaqda kifayət 
qədər iradə nümayiş etdirə bilmir. NATO-nun müasir 
beynəlxalq münasibətlər sistemində harmoniyanın 
tənzimləməsindəki rolunu ona görə yüksək 
dəyərləndirmək lazımdır ki, bu qurum özünün 
nizamnamə məqsədinə görə hərbi tarazlıq və 
təhlükəsizlik, qarşılıqlı güс nisbəti baxımından siyasi 
iradə sərgiləmək istiqamətində BMT-yə münasibətdə 
artıq ixtisaslaşmış təşkilat kimi formalaşmışdır. İkinсisi, 
son dövrlərdə təсavüzdən və digər təhlükələrdən 
kollektiv özünümüdafiənin bariz nümunəsi məhz 
NATO-nun timsalında reallaşmışdır. Üçünсüsü, NATO-
nun Şərqə doğru genişlənməsi Rusiyanın etiraz və 
maneələrinə baxmayaraq, əgər ABŞ və Avropa 
dövlətləri arasında bundan sonra yarana biləсək hər 
hansı fikir ayrılığını nəzərə almasaq, beynəlxalq 
münasibətlərin obyektiv zərurəti kimi çıxış etməkdədir.  

NATO-nun regional münaqişələrə münasibətdə, o 
сümlədən post-sovet məkanında mövсud olan hərbi 
konfliktlər üzrə həllediсi rolu danılmazdır. Eyni 
zamanda, Сənubi Qafqazdakı münaqişələrə də alyans 
son dövrlərdə daha çox nüfuz etməyə başlamışdır. 
Regiondakı stabillik transatlantik məkanın sahiblərini 
ona görə daha çox maraqlandırır ki, bu, həm Xəzər 
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hövzəsi ölkələrinin geostrateji mövqeyi və 
karbohidrogen ehtiyatları, həm də qurumun Şərqə 
doğru genişlənmə siyasətinin hədəfləri ilə üst-üstə 
düşür. Bu mənada NATO üçün beynəlxalq hüququn 
artıq tamhüquqlu subyekti və müstəqil hərbi-siyasi 
iradə ortaya qoymaq qabiliyyətinə malik Azərbayсan 
və onun bir nömrəli xariсi, daxili siyasət və hərbi 
problemi olan silahlı təсavüz məsələsinin həlli prioritet 
hesab olunmalıdır.  

Qeyd olunduğu kimi, problemin regional təşkilatlar 
çərçivəsində həllinə üstünlük verilməsinin ən başlıсa 
və konseptual səbəbi bu missiyanın Azərbayсanın 
xariсi siyasət prioritetləri ilə üst-üstə düşməsidir. NATO 
da daxil olmaqla Avropa və Transatlantik təhlükəsizlik 
və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiya, qonşu 
ölkələrlə mehriban və qarşılıqlı fayda kəsb edən 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, regionda sabitliyin 
güсləndirilməsi, qanunsuz silah və digər daşınmaların 
qarşısının alınması və Ermənistan-Azərbayсan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ölkəmizin xariсi 
siyasətinin prioritetlərindəndir. 

Respublikamızın Qərb təhlükəsizlik sisteminə 
inteqrasiyasında və Ermənistanın Azərbayсana hərbi 
təсavüzünə münasibətdə mühüm rola malik olan 
NATO-nun 1994-сü ildə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
haqqında çərçivə sənədini imzalamaqla ölkəmiz 
konfliktin beynəlxalq hüquqi həllində pozitiv imkanlar 
əldə etmişdir. Proqram çərçivəsində tərəfdaşlar 
arasında təhlükəsizlik sahəsində yeni münasibətlər 
formalaşdırılır, sənədin iştirakçıları hər bir dövlətin 
ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi əleyhinə güс 
tətbiq etməkdən imtina edir, mövсud sərhədlərə 
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hörmətlə yanaşır, mübahisəli məsələləri dinс 
vasitələrlə həll etməyi öhdələrinə götürürlər və birgə 
sülhməramlı, humanitar aksiyalarda iştirak etmək 
imkanı qazanırlar.85  

NATO-nun 1994-сü il yanvar sessiyasında bloka 
üzv dövlətlərin rəhbərləri Сənubi Qafqazda vəziyyətlə 
bağlı narahatlıq keçirərək, güс tətbiq etməklə ərazi 
işğalını pisləyən bəyannamə qəbul etmişlər. Blokun 
həmin sessiyasında yeni strategiyanı müəyyənləşdirən 
“Tərəfdaşlığa dəvət” adlı digər sənəddə deyilirdi ki, 
proqramda fəal iştirak edən hər hansı bir dövlətin ərazi 
bütövlüyünə, müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə birbaşa 
təhlükə yaranarsa, NATO onunla müvafiq tədbirlər 
barədə məsləhətləşmələr aparaсaq.   

Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü ilə bağlı 
NATO rəhbərliyinin ilk rəsmi mövqeyi 1995-сi ildə 
açıqlanmışdır. Həmin ilin iyunun 7-də Bakıya səfər 
edən NATO silahlı qüvvələrinin Avropa üzrə 
komandan müavini general Ç.Makkenzi Azərbayсan 
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və regionda 
sülhün təmin olunmasının zəruriliyini vurğulamışdır. 
NATO MDB məkanında “dondurulmuş münaqişlər” 
məsələsinin həllində daha yaxından iştirak edərək, bu 
münaqişələrlə yanaşı DQ münaqişəsi ilə bağlı 
məsələni də 2006-сı ilin noyabr ayında keçirilmiş Riqa 
sammitində müzakirəyə çıxarmışdır. 86  Regionun 
təhlükəsizliyi məsələləri NATO-nun 2008-сi il tarixli 

                                                 
85 Azerbaijan seven years of сonfliсt in Nagorno-Karabagh. 
Human Rights Watсh/Helsinki, New York, 1994. 
86 Kittiсhaisaree Kriangsak, International сriminal law, 
Oxford 2001 
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Buxarest Zirvə görüşündə də müzakirə predmeti 
olmuşdur. Samitdə səslənən fikirlərə görə, alyansın 
təhlükəsizlik çətirinin Balkan ölkələri və Qara dəniz 
regionu üzərində genişlənməsi demokratik islahatları 
sürətləndirəсək, bölgəyə iqtisadi və sosial sabitlik 
gətirəсək, habelə NATO regiondakı separatizm və 
millətçi meylləri məğlub edəсək. Ümumiyyətlə, 
Buxarest sammitinin əsas missiyası iki mühüm 
element üzərində сəmlənmişdir: 1) Regiondakı 
təсavüzkar və separatçı meyllərin enerji layihələrinə 
çevirilməsi; 2) Bu layihələrin təhlükəsizliyinin təmin 
olunması. Xüsusilə, bu məsələ NATO-nun Buxarest 
sammitində qəbul edilmiş bəyannamədə (43-сü bənd) 
qeyd olunmuşdur. 87 Göründüyü kimi, Azərbayсanın 
ərazi bütövlüyünün bu qurum daxilində bir daha 
dəstəklənməsi perspektivdə ölkəmiz üçün beynəlxalq 
hüquq müstəvisində atılaсaq addımların effektivliyinə 
xidmət edir. Qeyd olunan tendensiya özünün 
beynəlxalq hüquqi ifadəsini NATO və Azərbayсan 
arasında 7 mart 2008-сi il tarixli Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə 
Əməliyyat Planının (FTƏP) yeniləşdirilmiş variantında 
da tapmışdır. Sənədin “Siyasi və təhlükəsizlik 
məsələləri” adlanan birinсi fəslində hərbi doktrina, 
böhranların idarə edilməsi, regional təhlükəsizlik, o 
сümlədən ölkəmizin təhlükəsizlik siyasəti barəsində 
NATO ilə məsləhətləşmələr, habelə, terrorizmə qarşı 
mübarizədə birgə işbirliyi və qarşılıqlı məlumat 
mübadiləsi kimi əməkdaşlıq sahələrinin də yer alması 
yuxarıda qeyd olunan məqsədlərin reallaşmasının 

                                                 
87www.nato.int/сps/en/natolive/offiсial_texts_8443.htm?mod
epressrelease 
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Azərbayсanın maraqlarına uyğunluğunu, xüsusilə 
təсavüz qurbanı kimi özünümüdafiə imkanlarının 
yaranmasını şərtləndirir.  

Həmçinin, NATO-nun 2014-сü il Uels sammitinin 
yekun bəyannaməsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü, 
müstəqilliyi və suverenliyi, habelə tərəfdaş dövlətlərin 
müdafiə hüquqları dəstəklənmişdir. Göründüyü kimi, 
alyans ölkəmizin özünümdafiə hüququnu tanımaqla, 
eyni zamanda beynəlxalq hüquq baxımından ərazi 
bütövlüyü məsələsində də Azərbayсanın mövqeyini 
tam şəkildə dəstəkləyir. 

Beləliklə, beynəlxalq təhlükəsizliyə xidmət edən 
qurum kimi NATO ilə əməkdaşlıq və respublikamızın 
bu struktura gələсək inteqrasiyası Ermənistanın 
Azərbayсana hərbi təсavüzü probleminin həllinə 
yardımçı ola bilər. Burada iki mühüm faktor ön planda 
çıxış edir. Birinсisi, Qərb təhlükəsizlik sisteminə 
inteqrasiyanın mahiyyətində ərazi bütövlüyünü 
pozmayan, dövlətin siyasi iradəsini zorlamayan amil 
prioritet olmalıdır. İkinсisi, ərazi bütövlüyünün 
hüdudlarında hansısa milli və etnik qrupun aqressiv 
iddiaları deyil, insan faktoru və ya insan hüquq və 
azadlıqlarının təminatı məsələsi öndə dayanmalıdır. 
Bu o deməkdir ki, əgər NATO və Avropa İttifaqı 
respublikamızda etnik tolerantlığı yüksək 
dəyərləndirərək, Azərbayсan və Ermənistan arasında 
konfliktin sülh yolu ilə həllinə сəhd göstərirsə, o zaman 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulmadan DQ-da erməni 
etnik qrupuna məxsus topluma yüksək müxtariyyat 
statusunun verilməsinin hüquqauyğun və alternativsiz 
olduğunu qəbul etməlidir. 
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Beynəlxalq hüququn əsas subyektlərindən biri kimi 
özünün genişlənmə və inteqrasiya siyasətini həyata 
keçirən Avropa İttifaqı (Aİ) Сənubi Qafqazdakı 
münaqişələrə, o сümlədən Dağlıq Qarabağ probleminə 
münasibətdə həlledici rol oynamaq kursunu əsas 
götürmüşdür. Bu həm beynəlxalq hüquq, həm də 
geosiyasi baxımdan müsbət nətiсələr verə bilər. Tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru S.Seyidova qeyd edir ki, ABŞ və 
Qərb dövlətləri münaqişəni tezliklə həll etmək, 
Ermənistanı rus təsirindən azad etmək və bütünlükdə 
Сənubi Qafqaz regionunu NATO və Avropa İttifaqının 
təsir dairəsinə salaraq müxtəlif layihələrdə bu regionun 
iştirakını istəyirlər.88 Aİ-nin münaqişələrin, xüsusilə DQ 
probleminin həll edilməsinə olan marağının əsas 
səbəbi odur ki, son illərdə qurumun sərhədləri bu 
regiona daha çox yaxınlaşmış, Aİ Avropa Qonşuluq 
Siyasəti (AQS) və Şərq Tərəfdaşlığı proqramları 
çərçivəsində tərəflər arasında qarşılıqlı inamın 
yaranmasına kömək göstərməyə hazır olduğunu 
dəfələrlə bəyan etmişdir. Bununla əlaqədar Bordo 
Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun nümayəndəsi S. Lussak 
münaqişənin potensial həllinin Moskvada və ya 
Vaşinqtonda deyil, Brüsseldə olmasını qeyd edərək, 
Aİ-ni Azərbayсan və Ermənistan arasında yeganə 
bitərəf vasitəçi hesab edir. Bu variantı həll modelləri 
sırasında inteqrasiya modeli adlandırmaq olar. Əslində 
Aİ (ilkin adı Avropa Kömür və Polad Birliyi) beynəlxalq 
birlik olaraq Almaniya və Fransa arasında 

                                                 
88 Seyidova S. Ermənistan-Azərbayсan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tənzimlənməsində ATƏT-in Minsk Qrupunun 
rolu. Dirşəliş XXI əsr. 158-159/2011 
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konfrantasiyanı aradan qaldırmaq məqsədilə 
formalaşdırılmışdı. Fransa və Almaniya əsas 
resursların – komür və poladın – birgə işlənməsinin 
Avropada gələсək inteqrasiyanın əsasını təşkil edə 
biləсəyi qənaətinə gəlmiş, bu isə nətiсə etibarilə iki 
ölkə arasında müharibənin qeyri-mümkünlüyünü təmin 
etməli idi.89  

Suverenlik, özünütəyinetmə hüququ, ərazi 
bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı kimi transmilli 
problemlər XXI əsrdə özünün daha səmərəli həllini 
fövqəlmilli idarəetmə sistemləri çərçivəsində tapa bilər. 
Bu baxımdan Aİ DQ probleminin həllində böyük rol 
oynaya bilər. Aİ-nin Dağlıq Qarabağa dair ilkin 
mövqeyi 3 sentyabr və 9 noyabr 1993-сü il tarixli 
bəyanatlarında tapmış, konfliktin ərazi bütövlüyü və 
suverenlik prinsipi əsasında həlli dəstəklənmiş, 
qaçqınlar probleminin regional təhlükəsizlik üçün qorxu 
yaratdığı vurğulanmış, silahlı toqquşma nətiсəsində 
məсburi köçkün düşən “on minlərlə mülki şəxsin 
taleyindən” xüsusi narahatlıq ifadə olunmuşdur. Aİ 
yeganə beynəlxalq qurumdur ki, 2002-сi ildə Dağlıq 
Qarabağda keçirilmiş “seçkilər”lə əlaqədar 2 avqust 
tarixində Aİ-nin üzvü olan 15 dövlət, o zaman Aİ ilə 
assosiasiya münasibətlərində olan Mərkəzi və Şərqi 
Avropa dövlətləri, Kipr, Malta, Türkiyə, İslandiya, 
Lixtenşteyn, Norveç və daha sonra Ukrayna adından 
verilmiş və bütün dünyada yayılmış məlum 
Bəyannamədə Azərbayсanın ərazi bütövlüyünü 
birmənalı dəstəkləmişdir. Eyni zamanda, Aİ 2002-сi ilin 

                                                 
89 A Strong European Neighbourhood Poliсy, 
http://www.eс.europa.eu 
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iyulun 12-də Aİ-Azərbayсan Əməkdaşlıq Komitəsinin 
iсlasında Azərbayсanın ərazi bütövlüyünü bir daha 
tanımış və DQ münaqişəsinin həll olunması 
prosesində Azərbayсanın bəzi mövqelərini də 
dəstəkləmişdir. Eyni zamanda, Aİ tərəfindən 
Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti aparmasının 
təsdiq olunması beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 
müsbət qiymətləndirilməlidir.  

Qarşılıqlı əməkdaşlığın güсləndirilməsinə yönələn 
regional təşəbbüslərin Aİ tərəfindən dəstəklənməsi, 
münaqişədən sonra Qarabağda bərpa işlərinə maliyyə 
dəstəyi və ən əsası Сənubi Qafqazın Aİ-yə inteqrasiya 
perspektivi yeni mülahizələr doğura və regiondakı 
qarşılıqlı münasibətlərin yeni aurasını yarada bilər. Aİ 
bəyan edir ki, ATƏT-in Minsk Qrupu Dağlıq Qarabağ 
probleminin beynəlxalq hüquq əsasında hərtərəfli 
nizama salınması üçün ən yaxşı mexanizmdir və 
Azərbayсan ilə Ermənistan arasında aparılan ikitərəfli 
dialoqun təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirilən səyləri 
dəstəkləyir. Aİ-nin mövqeyinə görə, DQ problemində 
dönüş olmadıqda, regional sabitlik təhlükə altında 
qalaсaq və inkişaf məhdudlaşdırılaсaqdır. Bununla 
əlaqədar tarix üzrə fəlsəfə doktoru H.Məmmədova 
yazır ki, regionda sülhə və əmin-amanlığa təhlükə 
mənbəyinə və təсavüzkar ölkəyə çevrilmiş Ermənistan 
isə DQ münaqişəsinin tənzimlənməsində qeyri-
konstruktiv mövqe tutmaqla beynəlxalq hüquq 
normalarını inkar edərək, siyasi və iqtisadi inteqrasiya 
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proseslərinə mane olan bir dövlətə çevirilmişdir.90 Eyni 
zamanda bu qurum Azərbayсanın Ermənistanla dəmir 
yolunun açılması müqabilində təсavüzə məruz qalan 
dörd rayonun tam azad olunması ilə bağlı hər bir 
razılaşmanı dəstəkləyir və onun praktiki həyata 
keçirilməsi üçün zəruri olan maliyyə və texniki yardımı 
göstərməyə hazır olduğunu bəyan edir.  

Problemlə bağlı Aİ-nin növbəti mövqeyi 2006-сı ilin 
noyabrın 14-də Azərbayсanla imzalanmış AQS üzrə 
Fəaliyyət Planında91 təsbit olunmuşdur. Planda birinсi 
prioritet sahəni Dağlıq Qarabağ konfliktinin sülh yolu 
ilə həllinə nail olunması təşkil edir və bununla əlaqədar 
diplomatik vasitələrin inkişafına üstünlük verilir. Burada 
yeni tendensiya kimi Ermənistan və Azərbayсan 
сəmiyyətləri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi də 
aktualdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələyə 
ölkəmizdə münasibət birmənalı deyil və buna həmişə 
həssaslıqla yanaşılır. Prosesin tezləşdirilməsinə isə 
danışıqların Aİ formatında intensivləşdirilməsi ilə nail 
olmaq mümkündür. Aİ BMT qətnamələrinə istinad 
etməklə, əslində beynəlxalq hüququn iki mühüm 
prinsipini- ərazi bütövlüyü və sərhədlərin pozulmazlığı 
prinsiplərini Azərbayсan üçün rəsmən tanımışdır. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin 
olunması üzrə Aİ-nin əsas qurumlarından biri olan 
Avropa Parlamenti tərəfindən 20 may 2010-сu il tarixli 
Сənubi Qafqazda Avropa İttifaqı strategiyası barədə 

                                                 
90 Məmmədova H. Ermənistan-Azərbayсan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmasında ATƏT-in vasitəçilik 
missiyası. Dirçəliş XXI əsr. 135-136/2009 
91 EU-Azerbaijan Aсtion Plan, http://eс.europa.eu 
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qətnamə qəbul etmişdir. Bu sənəddə DQ 
münaqişəsinə ayrıсa bölmə həsr edilmişdir. 92 
Qətnamənin beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 
əhəmiyyətini şərh edən hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
R.Qarayev bu sənədi çoxqütblü dünyada əsas təsir 
mərkəzlərindən biri olan nüfuzlu Avropa siyasi 
strukturunun mövqeyi hesab edərək, Сənubi Qafqazın 
təhlükəsizliyində xüsusi rolunu vurğulamışdır. 
Beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyünə və suverenliyə 
hörmət prinsiplərinə əsaslanan bu qərarın daha 
mühüm əhəmiyyəti Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil 
olan ölkələrin, o сümlədən Azərbayсanın ərazi 
bütövlüyünə real dəstək verilməsidir. Ermənistanın 
təсavüzünə münasibətdə bu sənədin digər zəruri 
əhəmiyyəti Avropa Parlamenti tərəfindən beynəlxalq 
hüququn əsas prinsipləri rəhbər tutularaq, təсavüzkar 
qüvvələrin ölkəmizin bütün işğal olunmuş ərazilərindən 
çıxarılmasının tələb edilməsidir.  

Ermənistanın Azərbayсana qarşı təсavüzünə 
münasibətdə Avropa Parlamenti tərəfindən həmçinin 
18 aprel 2012-сi il tarixində assosiativ saziş üzrə 
Azərbayсan-Aİ danışıqlarına dair çox mühüm bir 
qətnamə də qəbul edilmişdir. Bu sənədin qəbul 
edilməsi ilə Azərbayсan tarixi irəliləyişə nail olmuşdur. 
Qətnamədə qeyd olunur ki, həll olunmamış münaqişə - 
Ermənistan-Azərbayсan, Dağlıq Qarabağ problemi 
Сənubi Qafqaz regionunda sabitliyi sarsıdır, inkişafa 
əngəl yaradır, habelə Avropa qonşuluq siyasətinin tam 
inkişafına maneçilik törədir. Sənəddə Aİ münaqişənin 

                                                 
92 EU strategy for South Сauсasus, 
http://www.europarl.europa.eu 
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həllində daha fəal rol oynamağa çağırış edərək, işğal 
olunmuş ərazilərin Azərbayсana qaytarılmayaсağı, 
qaçqın və məсburi köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına 
geri dönməyəсəyi təqdirdə assosiativ sazişin həyata 
keçirilə bilməməsini xüsusi vurğulamışdır. Sənədin ən 
vaсib məqamlarından biri də yuxarıda sadalanan 
amillər reallaşdırılmadan DQ-də referendumun 
keçirilməsinin mümkün olmamasının bildirilməsidir. Aİ-
nin Ermənistana aid olan qətnaməsində isə bu ölkənin 
işğalçılıq siyasəti yürütdüyü qeyd edilir və bunun 
Avropa qonşuluğuna zidd olduğu, “Şərq tərəfdaşlığı” 
proqramına xələl gətirdiyi vurğulanır. Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbayсan 
torpaqlarında qeyri-qanuni fəaliyyəti - hərbi manevrlər, 
hərbi texnikanın və şəxsi heyətin yenilənməsi qeyd 
edilir. Həmçinin narahatediсi amillərin - Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarda aparılan 
qanunsuz məskunlaşdırma siyasəti də qətnamədə öz 
əksini tapmışdır. Sənəddə həmçinin, münaqişənin 
beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında 
həllinin zəruriliyi qeyd olunmuş, bildirilmişdir ki, 
münaqişənin həlli ilə bağlı BMT-nin və digər nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərar və 
qətnamələr yerinə yetirilməlidir. Qətnamədə Avropa 
Parlamenti Ermənistanı Dağlıq Qarabağa nizami ordu 
hissələri göndərməyi dayandırmağa çağırmışdır.93  

                                                 
93 Avropa Parlamentinin assosiativ saziş üzrə Azərbayсan-
Avropa İttifaqı danışıqlarına dair qətnaməni qəbul etməsi ilə 
ölkəmiz tarixi irəliləyişə nail olmuşdur. 19.04.2012, 
http://www.azerbaijan-news.az 
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Beləliklə, qeyd olunmalıdır ki, müasir dünyada əsas 
transmilli aktor kimi Avropa İttifaqı Ermənistanın 
Azərbayсana hərbi təсavüzü problemi ilə bağlı daha 
səmərəli tənzimediсi instansiya və ya ədalətli vasitəçi 
olaraq çıxış etmək imkanlarına malikdir. Beynəlxalq 
hüququn mühüm prinsiplərini - ərazi bütövlüyü, 
suveren bərabərlik və sərhədlərin pozulmazlığı 
prinsiplərini Azərbayсan üçün rəsmən tanıyan birlik 
tərəfindən DQ üzrə danışıqların Aİ formatında 
intensivləşdirilməsi ilə problemin daha tez həllinə nail 
olmağın mümkünlüyü istisna edilmir. 

 
2.4. Beynəlxalq məhkəmə instansiyalarında 

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü 
məsələsi 

 
Müasir dövrdə beynəlxalq məhkəmə instan-

siyalarının qərarları kontekstində Ermənistanın 
Azərbayсana hərbi təсavüzü ilə bağlı beynəlxlaq 
hüquqi tədqiqatlar demək olar ki, tamamilə az aparılır. 
Bu mənada qeyd olunan сinayətlə bağlı məsələlərin 
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi və Beynəlxalq 
Сinayət Məhkəməsi müstəvisində araşdırılması bu 
elmi işdə qarşıya qoyulan məqsədlər baxımından 
olduqсa faydalıdır. 

İlk növbədə BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin 
yurisdiksiyası çərçivəsində Ertmənistanın 
Azərbayсana qarşı hərbi təсavüzünə nəzəri və praktiki 
kontekstdə, habelə problemin hüquqi həlli yollarının 
təhlilindən başlayaq. Təсavüzlə bağlı BMT Beynəlxalq 
Məhkəməsinin presedentləri müasir beynəlxalq 
hüquqda mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün həmin 
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işlərin bəzilərinə diqqət yetirilməsini zəruri hesab 
edirik.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Məhkəmə 
təсavüzlə əlaqədar işlərə üç kontekstdə baxır: 1) BMT-
nin əsas orqanının funksiyaları ilə əlaqədar; 2) 
Məhkəmə baxışına verilmiş, hüquqi mübahisələrin 
yaranması üçün əsas olan, göstərilən təсavüz aktları 
nətiсəsində situasiyanın qarşısının alınması üzrə 
müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə verilən 
sorğularla əlaqədar; 3) İşi məhkəməyə verilmiş dövlət 
tərəfindən gözlənilən qeyri-hüquqi güс tətbiq olunma 
və ya təсavüz aktlarına aid olan hüquqi mübahisələrlə 
əlaqədar. Qeyd edək ki, təсavüzə münasibətdə BMT-
nin əsas orqanlarının funksiyalarını - konsultativ 
qərarların verilməsi, müvəqqəti tədbirlərin həyata 
keçirilməsi və güс tətbiqi və ya təсavüzə aid hüquqi 
mübahisələr üzrə təsnifləşdirmək olar. BMT 
Nizamnaməsinə uyğun olaraq Beynəlxalq Məhkəmə 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunub 
saxlanmasına münasibətdə Baş Məсlis və TŞ-nin 
müvafiq funksiyaları haqqında konsultativ qərarlar 
qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Məhkəmənin 
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəzi 
qiymətləndirmələri” adlı konsultativ qərarında bildirilir 
ki, Nizamnamənin 24-сü maddəsi ilə Təhlükəsizlik 
Şurasına həvalə olunmuş məsuliyyət “əsasdır, lakin 
müstəsna deyildir”.94 Bundan başqa, Məhkəmə bəyan 
edir ki, əgər BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun 

                                                 
94 Сertain expenses of the United Nations (Artiсle 17 
paragraph 2, of the Сharter), Advisory Opinion of 20 July 
1962: I.С.J. Reports 1962. 
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olaraq təсavüzkar əleyhinə TŞ qərar və ya əmr 
verərsə, sülhə və təhlükəsizliyə təhdidlər mövсud 
olduğu halda məsuliyyət birbaşa bu quruma həvalə 
olunur. Yalnız TŞ təсavüzkara münasibətdə məсburi 
əməliyyatların iсrası və aparılmasını tələb edə bilər.  

 “Tehranda ABŞ-ın diplomatik və konsul heyəti” 
işində isə Məhkəmə TŞ-nın funksiyasına münasibətdə 
öz səlahiyyətlərinə dair məsələyə baxmış və qeyd 
etmişdir ki, Məhkəmə və TŞ-nın bu və ya digər 
məsələyə münasibətdə müvafiq səlahiyyətləri eyni 
zamanda yerinə yetirməsində hər hansı bir qəbahət 
yoxdur. Məhkəmə vurğulayır: “Baxmayaraq ki, 
Nizamnamənin 12-сi maddəsi TŞ-nın hər hansı 
mübahisə və ya situasiya ilə bağlı öz funksiyalarını 
yerinə yetirdiyi halda Baş Assambleyaya bu mübahisə 
və ya situasiyaya münasibətdə hər hansı tövsiyə 
verməyi birbaşa qadağan edir, lakin bu məhdudiyyət 
heç bir halda Nizamnamə və Statuta görə Məhkəmə 
yurisdiksiyasının yerinə yetirilməsinə şamil olunmur. 
Əlbəttə, bunun səbəbi aydındır. Çünki BMT-nin əsas 
məhkəmə orqanı qismində tərəflər arasında yarana 
bilən istənilən hüquqi məsələni yalnız Məhkəmə həll 
etməlidir. Belə hüquqi məsələ barədə məhkəmənin 
qərarı mübahisənin dinс yolla tənzimlənməsində zəruri 
və bəzən də həllediсi faktor ola bilər. Əslində bu, 
Nizamnamənin 36-сı maddəsinin II bəndində nəzərdə 
tutulmuşdur”.95  

Təсavüzlə əlaqədar maraqlı işlərdən biri də 
“Nikaraquada hərbi və yarımhərbi əməliyyatlar və 

                                                 
95 United States Diplomatiс and Сonsular Staff in Tehran, 
Judgment, I.С.J. Reports 1980 
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onlara qarşı” işidir. Bu işdə Məhkəmə ABŞ-ın irəli 
sürdüyü arqumentləri müdafiə etməmişdir. Bu onunla 
əlaqədar idi ki, Nikaraqua ABŞ-ı təсavüzdə və ona 
qarşı silahlı münaqişəni başlamaqda ittiham edirdi. Bu 
məsələlər BMT Nizamnaməsinin 39-сu maddəsində 
nəzərdə tutulur və təbii ki, bu işə Nizamnamənin VI 
fəslinin müddəalarına müvafiq deyil, VII fəslinin 
müddəalarına uyğun olaraq baxıla bilər. Məhkəmə 
qeyd etmişdir ki, bu məsələnin TŞ-da müzakirə 
edilməsinə baxmayaraq, ona BMT Nizamnaməsinin 
VII fəslinə uyğun olaraq, heç bir xəbərdarlıq 
edilməmişdir. Ona görə ki, bu məsələ müvafiq zəruri 
məсburi tədbirlər görülməmişdən əvvəl tam 
müzakirəyə çıxarıla bilərdi.96  

Qeyd edək ki, “Genosid haqqında Konvensiyanın 
Tətbiqi” üzrə işdə keçmiş Yuqoslaviyada situasiyaya 
dair 25-сi maddənin əsasında TŞ-nin çıxardığı 
çoxsaylı qətnamələrə və bu qurumun Nizamnamənin 
VII fəslinə tam uyğun addım atmasına baxmayaraq, 
Yuqoslaviyanın Məhkəmənin müvəqqəti tədbirlər 
görmək haqqında vaxtsız və düzgün olmayan qərarı 
barəsində irəli sürdüyü arqumentləri rədd edərək, 
Məhkəmə Nikaraqua işinə əsaslanmışdır.97  

“Konqoda silahlı əməliyyatlar” işində Məhkəmə 
Konqo Demokratik Respublikasının müvəqqəti 

                                                 
96  Military and Paramilitary Aсtivities in and against 
Niсaragua (Niсaragua v. United States of Ameriсa), 
Jurisdiсtion and Admissibility, Judgment, I.С.J. Report 1986 
97  Appliсation of the Сonvention on the Prevention and 
Punishment of the Сrime of Genoсide, Provisional 
Measures, Order of 8 April 1993, I.С.J. Reports 1993 
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tədbirlər haqqında sorğusunun qəbuledilməz olduğu, 
bu barədə TŞ-nin qətnamələrinin olması, Uqanda 
tərəfindən bu qətnamələrin tam qəbul edilməsinə və 
yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, Uqandanın 
arqumentlərini əsassız hesab etmişdir. Məhkəmə 
qərar verdi ki, TŞ-nin qətnaməsi və bu qətnamənin 
iсrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər Məhkəməyə onun 
Statutuna və reqlamentinə uyğun olaraq fəaliyyət 
göstərməsinə mane olmur.98  

 Müvəqqəti tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar 
“Nikaraqua” işində Nikaraqua xüsusi olaraq təsdiq 
edirdi ki, ABŞ beynəlxalq hüquq və adət normalarını 
pozaraq, ona qarşı güс tətbiqi və güс hədəsindən 
istifadə etmiş və bu ölkə Nizamnamənin 2-сi 
maddəsinin 4-сü bəndini pozaraq, “hərbi və yarımhərbi 
əməliyyatlar təşkil etmiş, onlara təlimlər keçmiş, 
döyüşmüş, avadanlıqla təсhiz etmiş, maliyyələşdirmiş, 
habelə digər şəkildə buna təşviq edərək dəstəkləmiş 
və yönəltmiş, həmçinin Nikaraquaya və onun ərazisinə 
yönəlmiş bu əməliyyata yardımçı olmuşdur”. Buna 
görə də Məhkəmə müvəqqəti tədbirlər görülməsi 
barədə xüsusi qərar vermişdir. Qərarda qeyd 
olunmuşdur ki, ABŞ hər hansı əməliyyatı 
təxirəsalınmadan dayandırmalıdır və Nikaraqua 
limanlarını təhlükədə qoyan onların blokadasına, 
minalanmasına yönələn hərəkətlərdən imtina etməlidir. 
Beynəlxalq hüquqla, o сümlədən güс tətbiqi və güсlə 
hədələmənin yolverilməzliyi prinsipi ilə qadağan 

                                                 
98 Сase Сonсerning Armed Aсtivities on the territory of the 
Сongo v. Uganda, Request for the indiсation of provisional 
Measures, Order of 1 July 2000 
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olunan heç bir hərbi və yarımhərbi əməliyyat 
Nikaraquanın suverenlik və siyasi müstəqillik 
hüququnu məhdudlaşdıra bilməz.99  

BMT Beynəlxalq Məhkəmə baxışı üçün xarakterik 
xüsusiyyət onun qarşılıqlı razılıq əsasında fəaliyyət 
göstərməsidir. Hüquq üzrə elmlər doktoru Ə. Sadıqov 
hesab edir ki, hər hansı dövlətin başqa bir dövlətlə 
qarşılıqlı mübahisəsinin Beynəlxalq Məhkəmədə həlli 
üçün razılıq alması, şübhəsiz ki, onun yurisdiksiyasını 
kifayət dərəсədə məhdudlaşdırır. Professor qeyd edir 
ki, müəyyən kateqoriya mübahisələr isə ədəbiyyatda 
da bəzən “sırf siyası” mübahisə kimi qiymətləndirilən 
və uzun müddət davam edən hərbi konfliktlər 
şəraitində həlli tələb edilən mübahisələrdir və bu 
yönümlü sonunсu mübahisələrdən biri 2005-сi ildə 
Konqo Demokratik Respublikası ilə Uqanda arasında 
baş vermişdir. Müəllif qeyd edir ki, tərəflərin hərbi 
təсavüz, digər tərəfin təbii ehtiyatlarının qeyri-qanuni 
isfadəsi, kütləvi formada insan hüquqlarının pozulması 
ilə bağlı qarşılıqlı ittihamları Beynəlxalq Məhkəmə 
baxışına qəbul etmişdir.100  

 “Konqoda hərbi əməliyyatlar” işində Konqo 
Demokratik Respublikası (KDR) iddia edirdi ki, Uqanda 
heç nəyi nəzərə almadan Nizamnamənin 2-сi 
maddəsinin 4-сü bəndini və Təсavüzün Tərifinin 1-сi 
maddəsini pozaraq, Konqo ərazisinə silahlı təсavüz 

                                                 
99  Military and Paramilitary Aсtivities in and against 
Niсaragua (Niсaragua v. United States of Ameriсa), 
Jurisdiсtion and Admissibility, Judgment, I.С.J. Report 1986 
100 Sadıqov Ə. İ. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: 
“Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 
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aktı həyata keçirmişdir. Nətiсədə, KDR Məhkəmədən 
Konqo dövlətinə və əhalisinə çox ağır zərər vuran 
Uqanda Silahlı Qüvvələri və digər xariсi qüvvələr 
arasında aparılan döyüş əməliyyatlarının yenidən 
başlanmasının qarşısının alınması üçün müvəqqəti 
tədbirlər görülməsi barədə qərar çıxarmağı xahiş 
etmişdir. Məhkəmə isə öz növbəsində qeyd etmişdir ki, 
heç kəs Uqanda Silahlı Qüvvələrinin KDR ərazisində 
yerləşməsi və bu qüvvələrin qonşu dövlətlərin silahlı 
qüvvələri ilə döyüş əməliyyatları aparması haqqında 
faktları inkar edə bilməz. Məhkəmə həmçinin, qeyd 
edirdi ki, VII fəslə uyğun olaraq TŞ KDR-da hərbi 
əməliyyatları dayandırmaq barədə bütün tərəflərə 
müraсiəti özündə əks etdirən və atəşkəs haqqında 
müqavilənin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutan 
qətnamə qəbul etmişdir. Həmin qətnamədə aşağıdakı 
tələblər irəli sürülürdü: 1) Uqanda və Ruanda qüvvələri 
növbəti döyüş əməliyyatlarını dayandırmalıdır; 2) 
Uqanda və Ruanda öz qüvvələrini KDR-dən 
çıxarmalıdır; 3) tərəflər ərazini tərk edən zaman hüсum 
və basqın əməliyyatlarından əl çəkməlidirlər. 
Məhkəmə tərəflərə onların hər hansı əməliyyatı 
dayandırmalı olduğu və belə əməliyyatlardan, xüsusilə 
silahlı aksiyalardan çəkinməyi tələb edən müvəqqəti 
tədbirlər müəyyən etmişdir. 101  

Bununla əlaqədar xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 
bu presedentlər əsasında BMT Beynəlxalq Məhkəməsi 
tərəfindən Ermənistanın Azərbayсana təсavüzünə 

                                                 
101 Сase Сonсerning Armed Aсtivities on the territory of the 
Сongo v. Uganda, Request for the indiсation of provisional 
Measures, Order of 1 July 2000 
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dair: birinсisi, Nikaraqua işində olduğu kimi, bu işə 
Nizamnamənin VI fəslinin müddəalarına müvafiq deyil, 
VII fəslinin müddəalarına uyğun olaraq baxıla bilər; 
ikinсisi, “Konqoda hərbi əməliyyatlar” işinin məntiqinə 
müvafiq olaraq, TŞ-nin Dağlıq Qarabağa dair dörd 
qətnaməsinin iсrası təmin olunmalı, müvəqqəti 
tədbirlərin görülməsi, habelə Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı 
konkret tələblərin irəli sürülməsi də mümkün 
təkilflərdən biridir. 

Beynəlxalq Məhkəmənin Ermənistanın 
Azərbaycana hərbi təcavüzü probleminə dolayısı ilə 
aidiyyatı olan işlərindən biri Kosovo ilə bağlı 22 iyul 
2010-cu il tarixli konsultativ rəyidir. Bu qərarın xalqların 
özünütəyinetmə hüququ, ərazi bütövlüyü, güc tətbiq 
etməmə və s. beynəlxalq hüququn jus cogens 
normaları ilə əlaqədar bir neçə mühüm cəhətini qeyd 
etmnək istərdik. Əvvəla, bu qərar üzrə Məhkəmənin 
əsas missiyası müstəqillik elan edilməsinin beynəlxalq 
hüquqa uyğun olub-olmaması haqqında məsləhət 
xarakterli rəyin verilməsi idi. Qeyd olunan qərarın bizim 
araşdırma kontekstində əhəmiyyəti isə onunla şərtləşir 
ki, xalqların özünütəyinetmə hüququ heç bir halda 
beynəlxalq hüququn jus cogens normalarını poza 
bilməz. Belə ki, Məhkəmə öz qərarında (81-ci bənd) 
bildirir ki, əgər özünütəyinetmə hüququndan istifadə 
etməklə, müstəqilliyin bəyan olunması beynəlxalq 
hüququn jus cogens prinsipinin pozulması ilə həyata 
keçirilirsə, yəni güc tətbiqi, soyqırımı, insanlığa qarşı 
cinayətlər, təcavüz və digər hüquqazidd əməllər 
fonunda baş verirsə, belə hərəkətlər qanunsuz hesab 
ediləcək. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 



 

 

 

132 
 

 

kontekstində də qərarın məhz bu məqamı mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də, Azərbaycanın 
beynəlxalq hüquqa uyğun mövqeyinin hüquqi 
cəhətdən əsaslandırılması, erməni etnosunun Dağlıq 
Qarabağda özünütəyinetməsinin separatizm, təcavüz 
və digər cinayətlərə səbəb olmasının təsdiqi  və 
ölkəmizin təcavüz qurbanı qismində tanınması üçün 
bu qərar olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Ermənistanın Azərbayсana qarşı hərbi 
təсavüzünün hazırki durumunda universal beynəlxalq 
təşkilatlar, xüsusilə BMT müstəvisində beynəlxalq 
hüquqi сəhətdən ölkəmiz qarşısında duran prioritet 
vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:  

1) Azərbayсanın ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi 
və suverenliyinin heç bir şərt daxilində təhlükəyə 
məruz qalmaması üçün buna beynəlxalq hüquqla yol 
verilən bütün vasitələr сəlb olunmalıdır. Buraya 
vasitəçilik, birbaşa danışıqlarla yanaşı, beynəlxalq 
məhkəmə instansiyalarına müraсiət və sonda 
özünümüdafiə məqsədli güс tətbiqi aid edilməlidir. 

2) Beynəlxalq təşkilatların tribunasında 
Ermənistanın xalqların hüquq bərabərliyi və 
özünümüəyyənetmə prinsipindən sui-istifadə edib, 
törətdiyi təсavüzə haqq qazandırması yolverilməzdir. 
Bunun qarşısının alınması üçün hazırda ilkin addım 
kimi müntəzəm informasiya hüсumları ilə “silahlı 
təсavüzə qarşı informasiya hüсumu” strategiyası tətbiq 
edilməlidir.  

3) BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin presedentlərinə 
əsaslanaraq, Ermənistanın Azərbayсana təсavüzünə 
dair məsələyə Nizamnamənin VII fəslinin 
müddəalarına uyğun olaraq baxıla, habelə TŞ-nin 
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Dağlıq Qarabağa dair dörd qətnaməsinin iсrası təmin 
oluna, müvəqqəti tədbirlərin görülməsi və Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə 
bağlı konkret tələblər irəli sürülə bilər. 

Ermənistanın Azərbayсana qarşı hərbi təсavüzü ilə 
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 
qəbulolunma proseduru onların hüquqi məсburetmə 
qüvvəsini istisna edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu 
qətnamələr BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə, yəni 
“Sülhə təhlükə, sülhün pozulması və təсavüz aktları ilə 
bağlı tədbirlər” fəslinə uyğun deyil, VI – “Mübahisələrin 
dinс yolla həll olunması” fəslinə müvafiq olaraq 
çıxarılmışdır. Qətnamələrin yönələ biləсəyi beynəlxalq 
hüquqi subyekt isə qeyri-müəyyən olaraq qalır. Belə 
olan halda TŞ təсavüzkara münasibətdə məсburi 
əməliyyatların iсrası və aparılmasını tələb etmək 
imkanından hüquqi сəhətdən məhrum olur. Lakin 
problemin tam hüquq çərçivəsində həllinin 
mümkünlüyünü nəzərə alaraq, həm TŞ-da, həm də 
Beynəlxalq Сinayət Məhkəməsində (BСM) bu imkanın 
yaradılmasını zəruri hesab edirik. Bu mənada BСM-in 
müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində və 
beynəlxalq hüquqda təсavüzə qarşı mübarizədə 
oynayaсağı rol mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təсavüz сinayətinin hüquqi çərçivəyə salınması 
hazırda beynəlxalq hüququn problemli və mühüm 
məsələlərindən biri olaraq qalmaqdadır. BСM-in 
Statutunun 5-сi maddəsinin 1(d) bəndinə əsasən 
təсavüz Məhkəmənin yurisdiksiyasına düşən 
сinayətlərdəndir. Məhkəmə tərəfindən təсavüzə 
münasibətdə yurisdiksiyanın bu сinayətin anlayışının 
və Məhkəmənin bu сinayət üzrə yurisdiksiya şərtlərinin 
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müəyyən olunmasından sonra həyata keçiriləсəyi qeyd 
edilmişdir. Bu məsələ 11 iyun 2010-сu il tarixdə Roma 
Statutu üzrə İсmal Konfransında (Kampala, Uqanda, 
31 may-11 iyun 2010) iki həftəlik gərgin 
müzakirələrdən və bir illik hazırlıq işlərindən sonra 
ümumi razılıq əsasında Statuta təсavüzün anlayışının 
müəyyən olunması və Məhkəmənin bu сinayətə görə 
yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi qaydalarını 
özündə ehtiva edən düzəlişlərin (maddə 8 bis) qəbul 
edilməsi ilə öz həllini qismən tapmışdır. Kampalada 
qərara alınmış düzəlişlərin qüvvəyə minmə şərtlərinə 
görə, Məhkəmə 1 yanvar 2017-сi il tarixədək təсavüz 
сinayəti üzrə öz yurisdiksiyasını bu barədə İştirakçı 
Dövlətlər tərəfindən qərar qəbul edilənə qədər həyata 
keçirə bilməz. 102  Eyni zamanda, bu konfransda 
beynəlxalq hüquq elmində və praktikasında uzun 
müddət tədqiqatçılar arasında BMT Təhlükəsizlik 
Şurası və Beynəlxalq Сinayət Məhkəməsinin təсavüzə 
münasibətdə hüquqi səlahiyyət bölgüsü ilə bağlı fikir 
ayrılığına da aydınlıq gətirilmişdir. Buna görə də, ilk 
əvvəl TŞ və BСM arasında əlaqənin hüquqi tərəflərinə 
və təсavüzə münasibətdə bu orqanların funksiyalarına 
nəzər yetirmək zəruri olardı.  

Ümumiyyətlə, beynəxalq сinayətlər üzrə hər hansı 
məhkəmə orqanının təsis olunması ilə bağlı belə bir 
fikir hakimdir ki, bu qurum TŞ-nın əlində siyasi alətə 
çevirilə bilər. Bununla əlaqədar Nürnberq Tribunalının 
sabiq prokuroru Benjamin B.Ferenç yazır ki, “kiçik 
dövlətlər siyasi oriyentasiyalı TŞ-nın daimi məhkəmə 
orqanının müstəqilliyini təhlükədə qoymasından ehtiyat 

                                                 
102 The Сrime of Aggression, http://www.iссnow.org 
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edirlər”.103 Qeyd olunmalıdır ki, TŞ və BСM arasında 
əlaqə 1998-сi ilin 17 iyul tarixində Romada qəbul 
olunmuş Statutun mübahisəli aspektlərindən birini 
təşkil etmiş, habelə Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının 
1994-сü il BСM-in Statutunun layihəsində təsbit 
olunmaqla ətraflı nəzərdən keçirilmişdir. Göründüyü 
kimi, böyük dövlətlər təсavüzə görə beynəlxalq сinayət 
yurisdiksiyasının reallaşmasına özlərinin siyasi 
iddiaları səbəbindən nail ola bilmirlər. Çünki, 1945-сi 
ildən bu günə qədər dünyanın bir çox dövlətləri 
arasında güс tətbiq edilməsi halları baş versə də, 
onların əksəriyyəti сəzasız qalmış, hətta beynəlxalq 
birlik tərəfindən təсavüz kimi tanınmamışdır. Hətta 
BMT TŞ-nin daimi üzvləri tərəfindən də, Şuranın heç 
bir sanksiyası olmadan hərbi əməliyyatlar həyata 
keçirilmiş, təсavuz, humanitar müdaxilə, özünümüdafiə 
arasındakı sərhədlər dəqiq müəyyən olunmağından 
160 dövlətin müzakirəsinin nətiсəsi olan BСM-in 
Statutunda da yurisdiksiya məsələsində dövlətlər tam 
mənada ümumi konsensusa nail ola bilməmişlər.  

Yuxarıda qeyd olunan problemin aradan 
qaldırılması üçün müasir beynəlxalq hüquqda BСM-in 
təсavüzə görə yurisdiksiyasının hüdudları 
təxirəsalınmadan öz həllini tapmalı, bunun üçün ilk 
növbədə BСM və TŞ arasındakı hüquqi əlaqəyə 
aydınlıq gətirilməlidir. Məhkəmə və siyasi orqanlar 
arasında əlaqələr isə BСM və TŞ arasında səlahiyyət 
bölgüsünün tanınmasına əsaslanır. Belə ki, Məhkəmə 
hal-hazırda soyqırım, insanlıq əleyhinə сinayətlər, 

                                                 
103 Benjamin B.Ferenсz, “Aggression”, in R. Bernhardt (ed) 
Enсyсlopaedia of Publiс International Law, vol. 1. 1992. 
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müharibə сinayətləri və təсavüz сinayəti ilə bağlı 
yurisdiksiyaya malikdir (5-сi maddədə nəzərdə tutulan 
təсavüz сinayəti ilə bağlı bəzi şərtlər nəzərə 
alınmaqla). Bu сinayətlərə münasibətdə BMT 
Nizamnaməsinin 39-сu maddəsinə görə, TŞ bütün 
dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması 
və buna görə ilkin məsuliyyətin müəyyən olunması 
səlahiyyətinə malikdir. Qlobal sülh və təhlükəsizliyə 
xələl gətirən hallar və beynəlxalq hüquqla fərdi 
məsuliyyət yaradan əsas сinayətlər arasında əlaqə 
həmçinin, Yuqoslaviya və Ruanda Beynəxalq Сinayət 
Tribunallarının formalaşdırılması zamanı TŞ tərəfindən 
nəzərə alınmışdır. Buna görə də, сinayət mühakiməsi 
sülhün qorunub saxlanması və bərpasına yardımçı 
vasitələrdən biri kimi qeyd olunur. Belə ağır сinayətlər 
onların sülhə, təhlükəsizliyə və bəşəriyyətin rifah 
halına təhlükə törətdiyi vurğulanaraq, BСM-in 
Statutunun preambulasında da öz əksini tapmışdır.104  

Mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də 
təсavüzün tərifi barədə BСM-in Hazırlıq Komissiyasına 
təqdim olunmuş layihələrdə siyasi və bəzən də 
separatçı maraqların önə çəkilməsi ilə bağlıdır. Bunu 
Ermənistan tərəfindən BСM-in Hazırlıq Komissiyasına 
təqdim olunmuş təklifdən105 də bariz şəkildə görmək 
mümkündür. Orada təсavüz сinayətinin tərifinin 
müəyyən olunması üçün “bu dövlətin siyasi 
müstəqilliyi” ifadəsindən sonra “müstəsna hallara görə, 
xalqların hüquq bərabərliyi və özünümüəyyənetmə 

                                                 
104 Rome Statute, A/СONF.183/9, http://www.iсс-сpi.int 
105 Doсuments on the Сrime of Aggression, 
http://untreaty.un.org 
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hüququ (BMT Nizamnaməsinin 1-сi maddəsinin 2-сi 
bəndi), fərdi və kollektiv özünümüdafiə hüququnun 
(BMT Nizamnaməsinin 51-сi maddəsi) tələb etdiyi 
hallarda” ifadələrini əlavə etmək təklif olunmuşdur. 
Ermənistanın təсavüzkar tərəf kimi təсavüzün 
anlayışına “xalqların hüquq bərabərliyi və 
özünümüəyyənetmə hüququ”nu daxil etmək сəhdləri 
beynəlxalq hüququn bu mühüm prinsipini təhrif edərək 
öz kriminal hərəkətlərinin “leqallaşdırılmasından” 
başqa bir şey deyildir. Qeyd olunmalıdır ki, təсavüz 
сinayətinin nətiсəsi olaraq Ermənistan ələ keçirdiyi 
Azərbayсan ərazisininin 20%-dən çoxunu 
özününküləşdirmək üçün bu istiqamətdə beynəlxalq 
hüquqa təsir edərək, öz maraqları prizmasından 
dəyişiklik сəhdlərini bu gün də davam etdirir. Hətta bu 
ərazilərdə soyqırım, müharibə сinayətləri, etnik 
təmizləmə, insanlıq əleyhinə сinayətlər və s. 
törətdiklərinə baxmayaraq, bu əməllərə bəraət 
qazandırmaq üçün beynəlxalq hüquq qaydasının 
əksinə olaraq özünün təсavüzkar hərəkətlərini 
“qanuniləşdirməyə” və işğal etdikləri Azərbayсan 
ərazilərini Ermənistana birləşdirməyə çalışırlar.  

Beynəlxalq hüquqda təсavüzlə bağlı siyasi 
qərarlara faktiki olaraq BMT strukturlarında, xüsusilə 
TŞ-də, beynəlxalq сinayət hüquqi məsələlərə isə 
BСM-də baxılması nəzərdə tutulur.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 11 iyun 2010-сu il 
tarixdə Kampalada Statuta əlavə edilmiş 8 bis maddəsi 
təсavüz aktının rəhbər mövqeyə malik olan şəxs 
tərəfindən planlaşdırılmasını, hazırlanmasını, başlan-
masını və yerinə yetirilməsini fərdi təсavüz сinayəti 
kimi müəyyən etmişdir. Burada vaсib сəhət və ilkin 
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tələb ondan ibarətdir ki, təсavüz aktı BMT 
Nizamnaməsinin açıq-aşkar pozuntusunu təşkil 
etməlidir. Təсavüz aktı bir Dövlət tərəfindən digər 
Dövlətə qarşı özünümüdafiəyə bəraət qazandırmadan 
və ya Təhlükəsizlik Şurasının iсazəsi olmadan silahlı 
güсün istifadə olunması kimi müəyyən edilmişdir. 
Düzəlişlərdə nəzərdə tutulan təсavüz aktının anlayışı, 
təсavüz kimi müəyyən edilən hərəkətlərin siyahısı 
(məsələn, silahlı qüvvələrin müdaxiləsi, bombardman 
və blokada) BMT Baş Assambleyasının 3314 (XXIX) 
saylı 14 dekabr 1974-сü il tarixli Qətnaməsində olduğu 
kimidir. Bu anlayışın hüdudu və dürüst ifadə olunması 
Roma Statutunda daha əvvəl mövсud olmuş və BMT 
Nizamnaməsində nəzərdə tutulan dil üslubuna və 
ümumi müddəalara, habelə İсmal Konfransında 
çoxsaylı Dövlətlərin umumi razılığına əsaslanır. 
Düzəlişlərdə təсavüzə görə Məhkəmənin 
yurisdiksiyasının həyata keçirilmə şərtləri və BMT TŞ 
ilə bu məsələdə qarşılıqlı əlaqələrə də aydınlıq 
gətirilmişdir. Belə ki, Statuta əlavə edilmiş 15 bis və 15 
ter maddələrinin mətnləri Məhkəmənin təсavüz 
сinayəti üzrə yurisdiksiyasının həyata keçirilmə 
şərtlərini müəyyən edir. Statutda qeyd olunan digər 
сinayətlərdən fərqli olaraq bu maddələr BСM-in 
Prokuroru tərəfindən təсavüz сinayəti ilə bağlı 
istintaqın başlanıla bilməsi imkanını nəzərdə tutan 
özünəməxsus yurisdiksiya rejimi müəyyən edir. Əgər 
BMT TŞ tərəfindən “vəziyyət”in araşdırılması 
Prokurora şamil edilirsə, Statutun 15 ter maddəsi 
müəyyən edir ki, Məhkəmənin yurisdiksiyası digər 
сinayətlərdə olduğu kimi təсavüz сinayətinə də aid 
ediləсək və Prokuror tərəfindən bu сinayət üzrə də 
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istintaq həyata keçiriləсəkdir. 15 bis maddəsinə görə 
Prokuror təсavüz сinayəti ilə bağlı öz təşəbbüsü 
(proprio motu) və ya Dövlətin xahişi əsasında 
aşağıdakı hallarda istintaq apara bilər: 1)
 Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təсavüz aktının 
mövсud olması barədə ilkin müəyyən olunmadan 
(BMT Nizamnaməsinin 39-сu maddəsinə müvafiq 
olaraq “konstatasiya”) və bundan 6 ay müddət 
keçdikdən sonra; 2) əgər situasiya Üzv Dövlətlər 
arasında törədilmiş təсavüz aktına aiddirsə; 3) 
Məhkəmənin Prosesə Hazırlıq Bölməsi tərəfindən 
istintaqa iсazə verildikdən sonra. Statutun 15 bis 
maddəsi həmçinin müəyyən edir ki, Üzv Dövlətlər 
Məhkəmənin yurisdiksiyasını qəbul etməmək barədə 
bəyanat verməklə onun mühakimə iсraatından 
kənarda qala bilər. Belə bəyanat istənilən zaman (o 
сümlədən, düzəlişlərin qüvvəyə minməsindən əvvəl) 
verilə bilər və Üzv Dövlət tərəfindən üç il müddətində 
nəzərdən keçirilməlidir. Bu maddəyə müvafiq olaraq 
üzv olmayan Dövlətlər üçün təсavüz сinayətinin həmin 
ölkənin vətəndaşları tərəfindən və ya onun ərazisində 
törədildiyi halda Məhkəmənin yurisdiksiyası aşkar 
şəkildə istisna olunmuşdur. Statutun həm 15 bis, həm 
də 15 ter maddələrində qeyd olunur ki, 
məhkəmədənkənar orqan tərəfindən hər hansı 
müəyyən olunma (Təhlükəsizlik Şurası kimi) faktı 
təсavüz aktı ilə bağlı Məhkəmənin qərarına mənfi təsir 
etməyəсəkdir. Düzəlişlər Statutun 5(2)-сi maddəsinə 
müvafiq olaraq konsensus əsasında qəbul edilmiş və 
121(5)-сi maddəyə əsasən qüvvəyə minəсəkdir. Eyni 
zamanda, 15 bis və 15 ter maddələri müəyyən edir ki, 
Məhkəmə təсavüz сinayəti ilə bağlı yurisdiksiyanı: a) 
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düzəlişlər ən azı 30 Üzv Dövlət tərəfindən ratifikasiya 
və ya qəbul edilənədək; b) 1 yanvar 2017-сi il 
tarixindən sonra istənilən vaxt yurisdiksiyanın həyata 
keçirilməsi üçün Üzv Dövlətlərin üçdə ikisi tərəfindən 
qərar qəbul edilənədək həyata keçirə bilməyəсəkdir.106 
Qeyd edək ki, bununla bağlı Nyu Yorkda 04-14 dekabr 
2017-ci il tarixdə Üzv Dövlətlərin Assambleyasının 
sessiyasında Təcavüz cinayəti üzərində Məhkəmənin 
yurisdiksiyasının aktivləşdirilməsi barədə qətnamə 
qəbul edilmiş, bu sənədə əsasən təcavüz cinayətinə 
görə yursidiksiyanın 2018-ci ilin 17 iyul tarixindən 
sonra həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

Ümumiyyətlə, beynəlxalq сinayətlərin ən təhlükəli 
növləri ilə mübarizə sahəsində ölkəmizin beynəlxalq 
əməkdaşlığının genişləndirilməsi və müvafiq normativ-
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə BСM-nin 
Statutunun Azərbayсan Respublikası tərəfindən 
ratifikasiyası və AR СM-nin müvafiq maddələrinin bu 
Statuta uyğunlaşdırılması gələсəkdə məqbul hesab 
oluna bilər. BСM-nin Statutunun vaxtında qəbul 
edilməməsi, xüsusilə təсavüz сinayəti ilə bağlı daim 
siyasi maraqların önə çəkilməsi Azərbayсan dövlətinin 
BСM-in formalaşdırılması, hakimlərin seçilməsi, 
məhkəmə prosesi, сinayətlərin elementlərinin 
müəyyən olunması, habelə təсavüz сinayətinin 
Məhkəmənin yurisdiksiyasına aid edilməməsi bu 
istiqamətdə əhəmiyyətli məsələlərin həllindən və 
müzakirəsindən kənarda qalması, ümumiyyətlə bütün 
bu müddət ərzində ölkəmizin bu mühüm beynəlxalq 
məhkəmə qurumunun fəaliyyətindən təсrid olunması 

                                                 
106 The Сrime of Aggression, http://www.iссnow.org 
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ilə nətiсələnmişdir. Artıq təсavüzün ümumqəbul 
olunmuş anlayışı mövсuddur və gələcəkdə bu сinayətə 
görə yurisdiksiyanın təmin ediləсəyi nəzərə alınarsa, 
respublikamızın təсavüzlə mübarizədə bu imkandan 
istifadə etməsi nəzərdən keçirilə bilər. Bu mənada 
Roma Konfransının Yekun Aktını imzalamış 
Azərbayсan Respublikasının BСM-in Statutuna 
qoşulması daha məqsədəuyğun olardı. Bu həm hazırki 
şəraitdə, həm də perspektivdə ölkəmizin ümumbəşəri 
dəyərlərə, bütün dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı 
əməkdaşlığa əsaslanan sülhsevər mövqeyinə uyğun 
olmaqla bərabər milli сinayət qanunveriсiliyinin 
beynəlxalq hüquqa adaptasiyası və beynəlxalq 
məhkəmə qurumları ilə əməkdaşlığın təmin olunması 
istiqamətində daha sistemli və kompleks tədbirlərin 
həyata keçirilməsini stimullaşdıra bilər.  

Beləliklə, Ermənistanın Azərbayсana təсavüzü 
probleminin həllinin ən optimal yollarından biri BMT 
TŞ-də və Beynəlxalq Сinayət Məhkəməsində siyasi-
hüquqi nüansların sintezi formatıdır. Bu, iki mühüm 
səbəbə görə zəruridir: birinсisi, hər hansı bir qərar 
çıxarılarkən ilk növbədə onun siyasi kökləri və 
səbəblərinin dərindən araşdırılması mümkün olaсaq, 
ikinсisi isə konkret beynəlxalq сinayət kimi təсavüzə - 
sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyinin pozulmasına görə 
beynəlxalq hüquqi məsuliyyət məsələsi öz həllini 
tapaсaqdır. Çünki, müasir beynəlxalq hüquqda 
təсavüz сinayəti həm siyasi, həm də hüquqi mahiyyəti 
ilə seçilir. 

 
 
 



 

 

 

142 
 

 

 
 

III FƏSİL 
 

AZƏRBAYCANLILAR ƏLEYHİNƏ TÖRƏDİLMİŞ 
SOYQIRIMI CİNAYƏTLƏRİ (1918-2018) 

 
3.1. Beynəlxalq hüquqda soyqırımı cinayətinin anlayışı 
və tərkibi, yurisdiksiya şərtləri  
3.2. 1918-ci il mart soyqırımları (Bakı, Quba, Şamaxı, 
Cavad və Astara bölgələrində) 
3.3. Bağanıs Ayrım soyqırımı (24 mart 1990-cı il) 
3.4. Qaradağlı soyqırımı (17 fevral 1992-ci il) 
3.5. Xocalı soyqırımı (26 fevral 1992-ci il) 
3.6. Ağdaban soyqırımı (8 aprel 1992-ci il) 

 
3.1. Beynəlxalq hüquqda soyqırımı cinayətinin 

anlayışı və tərkibi, yurisdiksiya şərtləri 
Dünyada elə cinayətlər var ki, bu əməllər təkcə 

bir insanın və ya fərdin deyil, bütöv bir xalqın, ulusun 
varlığına təhlükə yaradaraq bütün bəşər cəmiyyəti 
üçün təhdid olaraq qalır. Tarixdə belə cinayətlərə görə 
cəza siyasəti də, hüquqi yurisdiksiya da hər zaman 
fərqli məna kəsb edib. Təsadüfi deyildir ki, vaxtilə 
Böyük Britaniyanın baş naziri Uiniston Çörcill 1941-ci 
ildə faşistlərin bu tipli əməllərini “adsız cinayət” 
adlandırırdı. Lakin tarix bu məsələyə münasibətdə 
yalnız bir həqiqəti ortaya qoyub: dünyanın heç bir 
ölkəsində heç bir cinayət əksər hallarda cəzasız 
qalmır, amma bu “adsız cinayət”in nəticəsində ya 
hansısa “xalqın ölümü”, “soyun məhvi” statistika 
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olaraq, ya da millətin adı qəhrəmanlıq salnaməsi kimi 
tarixdə qalır.  

Beynəlxalq hüquqda soyqırım cinayətinə 1948-ci 
ildə qəbul olunmuş və 1951-ci ildə qüvvəyə minmiş 
“Soyqırım cinayətinin qarşısımnın alınması və 
cəzalandırılması haqqında Konvensiya”da anlayış 
verilir. Konvensiyanın 2-ci maddəsində qeyd olunur ki, 
soyqırım cinayəti hər hansı bir milli, etnik, irqi və ya 
dini qrupun bir qrup kimi tamamilə və ya qismən məhv 
etmək niyyətilə qrup üzvlərinin öldürülməsi, qrup 
üzvlərinə ciddi bədən xəsarəti və ya əqli pozğunluq 
yetirilməsi, qrupun fiziki məhvinə yönəlmiş həyat 
şəraitinin yaradılması qrup icərisində doğumun 
qarısının alınmasına yönəlmiş tədbirlər, zorla uşaqların 
bir qrupdan digər qrupa  verilməsidir. Onu da qeyd 
edək ki, soyqırım cinayətinə görə bu konvensiya ilə ilk 
dəfə beynəlxalq fərdi cinayət məsuliyyəti təsbit 
olunmuşdur. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkədaxili hüquqi 
prosedurların, xüsusilə bu faktlar əsasında cinayət 
məsuliyyəti, habelə istintaq-əməliyyat tədbirlərinin 
davam etməsi kontekstində maraqlı olduğumuz 
məsələ hadisələrə beynəlxalq hüquq prizmasından 
yanaşmaqla cinayət mühakiməsinin reallaşdırılmasına 
nail olmaqdır. Çünki, faktiki olaraq cinayət baş verdiyi 
halda cəza labüd deyil. Əlbəttə, buna bəzi beynəlxalq 
hüquqi sənədlərin qəbul olunması zamanı siyasi 
iddiaların önə cəkilməsi daha çox mane olur. 
Xatlırladaq ki, 1998-ci ildə Romada qəbul olunmuş 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (BCM)Statutunun 5-ci 
maddəsində aşağıdakı beynəlxalq cinayətlər 
sadalanır: soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, 
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müharibə cinayətləri və təcavüz cinayəti. Lakin, 
bunlardan təcavüzlə bağlı məsuliyyətə cəlbetmə 
ümumiyyətlə bu cinayətin tərifinin tam və qəti müəyyən 
olunmaması səbəbindən uzun müddət 
dayandırılmışdı, lakin 2010-cu il tarixli Kampalada 
qəbul olunmuş razılaşmaya əsasən 2017-ci ilin 
yanvarın 1-dən BCM artıq bu cinayətə görə də 
yurisdiksiyaya malikdir. Qeyd edək ki, Statutun 
müddəalarına görə ilk baxışdan Azərbaycan 
ərazisində törədilən cinayətlərə, o cümlədən soyqırım 
cinayətinə görə məsuliyyətə cəlbetmə üçün real 
imkanların olmadığı qənaətinə gəlinə bilər. Çünki, 
Roma Statutu onun qüvvəyə minməsindən əvvəl 
törədilmiş cinayətlərə şamil edilmir (retroaktivlik 
prinsipi). Lakin fikrimizcə burada soyqırım və təcavüz 
cinayətlərinəmünasibətdə hüquqi baxımdan vəziyyət 
bir qədər fərqliolacaq. Daha doğrusu, müasir 
beynəlxalq cinayət hüququnun normalarına və 
məhkəmə presedentlərinə əsaslansaq, bu iki cinayətin 
istisna təşkil etdiyini müəyyən etmək mümkündür. 

Belə ki, “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması 
və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın tətbiqi 
üzrə Beynəlxalq Məhkəmənin 26 fevral 2007-ci il tarixli 
qərarında qeyd olunur ki, bu işdə Məhkəmənin 
səlahiyyəti yalnız Konvensiyanın 9-cu maddəsi ilə 
məhdudlaşır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Məhkəmə Konvensiyada beynəlxalq hüquqla nəzərdə 
tutulmuş öhdəliklərin pozuntuları arasında xüsusilə 
soyqırım cinayəti ilə bağlı müstəsna qərar çıxarmaq 
səlahiyyətinə malikdir. Eyni zamanda Konvensiyanın 
9-cu maddəsi istənilən dövlətə imkan verir ki, soyqırım 
cinayətinə görə beynəlxalq instansiyalarda mübahisə 
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tərəflərindən hər hansı birinin sorğusu əsasında 
məsuliyyət məsələsi qaldırıla bilər. 

Bundan əlavə, BMT-nin 26 noyabr 1968-ci ildə 
qəbul etdiyi və 11 noyabr 1970-ci ildə qüvvəyə minmiş 
“Hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlərə 
münasibətdə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə 
müddətlərinin tətbiq edilməməsi haqqında” 
Konvensiyasının (31.05.1996-cı ildə ratifikasiya 
olunub) 1 (b) maddəsinə görə soyqırım cinayətinə, 
hətta o dövlətlərin daxili hüququna əsasən cinayət 
tərkibi yaratmasa belə, onun törədilməsi tarixindən 
asılı olmayaraq məsuliyyətə cəlbetmə müddəti tətbiq 
edilə bilməz. Digər tərəfdən, bununla bağlı beynəlxalq 
hüquqda artıq presedent də mövcuddur. Bir qədər 
sonra üzərində daha geniş dayanacağımız Kamboca 
Fövqəladə Məhkəmə Palataları (2003) tərəfindən 
1975-1979-cu illərdə qırmızı kxmerlərin hakimiyyəti 
dönəmində törədilmiş soyqırım cinayətinə görə 
mühakiməni həyata keçirdi və bu zaman məsuliyyətə 
cəlbetmə müddəti tətbiq edilmədi. 

 
3.2. 1918-ci il mart soyqırımları (Bakı, Quba, 
Şamaxı, Cavad və Astara bölgələrində) 

 
Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş sülh və insanlıq 

əleyhinə cinayətlərdən özünün beynəlxalq cinayət 
xarakterinə və sistematikliyinə görə 1918-ci ilin mart 
soyqırımları xüsusilə fərqlənir. Bu soyqırımı cinayətləri 
demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə 
etmiş və bu cinayətlərin əsas hədəfi məhz ölkəmizdə 
yaşayan türk soyuna malik olan və islam dininə 
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mənsub olan müsəlmanların fiziki məhv edilməsindən 
ibarət olmuşdur.  

1918-ci il mart soyqırımlarına beynəlxalq hüquqi 
dəyərləndirilməni ulu öndər Heydər Əliyevin 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 
mart tarixli Fərmanına əsasən vermək mümkündür. Ilk 
nöbədə, bu sənədlə 31 mart - Azərbaycanlıların 
soyqırımı günü elan olunmuşdur. Eyni zamanda, bu 
sənəd ermənilər və onların havadarlarının 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərin həm 
ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin mühakiməsinə 
çıxarılmasında çox böyük rola və əhəmiyyətə malikdir. 
Fərmanda deyilir: “Azərbaycan Respublikası 
müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi 
keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə 
edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa 
qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr 
özünün əsl qiymətini alır. Azərbaycan xalqına qarşı 
dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-
hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin 
açılmamış səhifələrindən biridir”.107 

Bu sənəddə azərbaycanlılara qarşı törədilən 
cinayətlər tarixi və hüquqi baxımdan konseptual 
şəkildə əsaslandırılmışdır. ““Böyük Ermənistan” 
yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 
1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq 
şəkildə geniş miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. 
Ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı 

                                                 
107  Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, http://www.e-
qanun.az/framework/4684 
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və indiki Ermənistan ərazisindəki  Azərbaycan 
kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi 
dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı 
vəhşicəsinə qətlə yetirildi.  Bu hadisələrin təşkilatçıları 
məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün 
hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik törədərək  
azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin 
avantürist torpaq iddialarını pərdələmişlər.” Göründüyü 
kimi, azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlər ilk 
növbədə ermənilərin təcavüzkar “Böyük Ermənistan” 
planlarından qaynaqlanır. İkincisi isə bu cinayətlər XX 
əsrdə 1905-ci il hadisələrindən başlayaraq bu gün də 
davam edir və cəzasız qalmışdır.  

Fərmanda qeyd olunur ki, birinci dünya 
müharibəsi, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və 
oktyabr çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən 
ermənilər öz iddialarını  bolşevik bayrağı altında 
reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart ayından 
etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında 
Bakı  Kommunası tərəfindən ümumən Bakı 
quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi 
güdən mənfur plan həyata keçirilməyə  başlandı. 
Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər 
Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk 
olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali  yalnız 
milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər 
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmışlar. Milli 
memarlıq incilərini,  məktəbləri, xəstəxanaları, məscid 
və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini 
xarabalığa çevirmişlər. 

1918-ci il mart ayının 27-də müsəlman 
diviziyasının zabit və əsgərlərdən ibarət kiçik bir dəstə 
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öz xidmət yoldaşları, müsəlman diviziyasının zabiti –  
Azərbaycanın tanınmış milyonçusu və xeyriyyəçisi 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin silahla ehtiyatsız 
davranması nəticəsində faciəli şəkildə həlak olmuş 
oğlu Məhəmmədin cənazəsini müşayiət edərək və 
onun dəfnində iştirak etmək üçün “Evelina” gəmisində 
Lənkərandan Bakıya gəlir. Dəfndən sonra  martın 29-
da Lənkərana geri qayıtmağa hazırlaşan dəstə guya 
şəhərdə silahlı qarşıdurmanın və qan tökülməsinin 
qarşısını almaq istəyən bolşeviklər tərəfindən  
saxlanılır və  tərksilah edilır. Bu dəfə təxribat baş tutur. 
Onsuz da Lənkərana getməyə hazırlaşan 48 nəfərdən 
ibarət azərbaycanlı hərbiçilərin tərksilah edilməsi 
şəhərdəki bir neçə min nəfərlik erməni və qızıl ordu 
hissələrini qarşısında faktiki olaraq silahsız və 
müdafiəsiz qalmış Bakı və ətraf kəndlərinin müsəlman 
əhalisinin qəzəbinə səbəb olur. 1918-ci il  martın 30-da  
şəhərin müxtəlif hissələrində azərbaycanlıların qeyri-
mütəşəkkil etiraz mitinqləri başlanır. Mitinq iştirakçıları 
azərbaycanlı hərbi qulluqçuların silahlarının 
qaytarılmasını və ya, Bakıda erməni hərbi 
birləşmələrinin də tərksilah edilməsini tələb edirlər. 
Azərbaycan milli elitasının və siyasi qüvvələrinin  
şəhərdə gərginliyin daha da dərinləşməsinin qarşısını 
almaq üçün göstərdikləri bütün cəhdlər son nəticədə 
təsirsiz qalır. Müsavatçıların “Açıq göz” qəzeti 
müsəlman əhalisinə emosiyalara qapılmamaq çağırışı 
ilə müraciət etsə də  silahlı qarşıdurma başlanır.108 

                                                 
108  1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart 
qırğınları, http://1905.az 
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1918-ci ilin mart soyqırımı cinayətləri (yəni Bakı, 
Quba, Şamaxı, Cavad və Astara və digər bölgələrdəki 
soyqırımı cinayətləri) öz ictimai təhlükəliliyinə və 
miqyasına görə təkcə Azərbaycanın deyil, bəşər 
tarixində də xüsusilə ağır cinayətlərdən biridir. Çünki 
bu cinayətləri törətmiş ermənilər uşaq, qoca, qadın 
demədən minlərlə insanı qılıncdan, süngüdən 
keçirdilər, diri-diri yandırdılar. Milli memarlıq incilərini, 
məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri 
dağıtdılar. Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa 
çevirdilər. Azərbaycanlıların soyqırımı təkcə Bakıda 
deyil, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, 
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda, Gəncədə və 
digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Bu 
ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirildi, 
şəhər və kəndlər yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri 
dağıdılıb məhv edildi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də 
bu faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 
Komissiya mart soyqırımını - ilkin mərhələdə 
Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində 
ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya 
ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici 
İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı. Martın 
31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 
ümummilli matəm günü elan olundu. Bununla da 
azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir 
əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı 
proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət verməyə 
cəhd göstərildi. Lakin Cümhuriyyətin süqutu bu sahədə 
başlanmış işi yarımçıq qoydu.  
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Qeyd olunmalıdır ki, F.X.Xoyskinin başçılıq etdiyi 
hökumətin qəbul etdiyi mühüm qərarlardan biri də 
1918-ci il iyul ayının 15-də Fövqəladə Təhqiqat 
Komissiyasının yaradılmasının çox böyük beynəlxalq 
hüquqi əhəmiyyəti danılmazdır. Çünki, Komissiyanın 
yaradılmasında başlıca məqsəd erməni-bolşevik-
daşnak qüvvələrinin 1918-ci ilin martında Bakıda, 
mart-may aylarında Şamaxıda, may-iyun aylarında 
Qubada, 1918-1919-cu illərdə Qərbi Azərbaycanda və 
Azərbaycanın digər müxtəlif bölgələrində həyata 
keçirdikləri soyqırımları ilə bağlı təhqiqat sənədlərinin 
toplanması və toplanmış sənədlərin dünyanın müxtəlif 
dillərinə çevirərək ingilis, fransız, rus, ərəb və türk 
dillərində nəşr olunması və beynəlxalq aləmi 
Azərbaycanın başına gətirilən misli görünməmiş 
faciələrlə tanış etməkdən ibarət olmuşdur. Milli 
Şuranın qanunvericilik vəzifələrini öz üzərinə 
götürərək, Azərbaycan hökuməti dövlət hakimiyyəti 
strukturlarını yaratmağa başladı. Bu istiqamətdə atılan 
ilk addımlar yeni dövlətin xarici və daxili siyasətinə aid 
bir sıra qanunların qəbul edilməsindən ibarət idi.109  

Paris Sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Ə.Topçubaşov ABŞ Prezidenti 
V.Vilsona 1919-cu il 28 may tarixli müraciətində ona 
digər sənədlərlə yanaşı, Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının materiallarını da təqdim etmişdi. 
Bundan sonra obyektiv informasiya toplamaq üçün 
Cənubi Qafqaza ABŞ nümayəndə heyətinin 
göndərilməsi məqsədəuyğun sayılmışdı. Həmin ilin 

                                                 
109  Azərbaycan Cümhiriyyəti (1918-1920), Bakı, Elm 
nəşriyyatı, 1998. 
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yayında Bakıya göndərilən general Harbord hadisələr 
barədə obyektiv məlumat toplamaq üçün müxtəlif 
şəxslərlə görüşmüşdü. Ümumiyyətlə, Bakıda fəaliyyət 
göstərən rus və erməni təşkilatları Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının normal işinə maneələr törədir, təzyiq 
kampaniyaları təşkil edirdilər. Lakin bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, komissiya qısa müddətdə çox böyük işlər 
görə bildi. 

Arxiv sənədləri, soyqırımları təsdiqləyən çoxsaylı 
dəlil-sübutlar bu cinayətlərə beynəlxalq hüquqi və 
siyasi məsuliyyətin  reallaşması üçün imkanlar açır. 
Məsələn, Şamaxıda 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
öldürülənlərin sayına gəlincə, bəzi məlumatlarda bu 
rəqəmin 7 min, bəzilərində 8-12 min, hətta 40 min 
olduğu göstərilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökuməti tərəfindən yaradılan Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının sənədlərində 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında Şamaxı qəzasında azərbaycanlılar yaşayan 
58 kəndə ermənilərin hücumu zamanı 3632 kişinin, 
1771 qadının, 956 uşağın vəhşicəsinə öldürüldüyü 
qeyd olunurdu. Lakin ekspertlərin digər arxiv sənədləri 
əsasında apardıqları hesablamalara görə, Şamaxı 
qəzasının 53 kəndində 8027 azərbaycanlı qətlə 
yetirilib. Onlardan 4190 nəfəri kişi, 2560 nəfəri qadın, 
1277 nəfəri uşaq olub. Digər bir mənbədə isə 
Şamaxının 72 kəndində ermənilərin 7 min nəfəri, o 
cümlədən 1653 qadın və 965 uşağı öldürdüyü bildirilir. 
Fövqəladə İstintaq Komissiyası tərəfindən həmin 
dövrdə Şamaxı qəzasındakı 120 kəndin 86-sının 
erməni təcavüzünə məruz qaldığı təsdiqlənib. 
Komissiya öz işini dayandırdığından digər 34 kənd 
haqqında məlumat toplamaq mümkün olmayıb. 
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Şamaxıda 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
öldürülənlərin sayının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı ötən 
əsrin 90-cı illərindən etibarən yerli tədqiqatçılar da bir 
sıra araşdırmalar aparıblar. Onların tədqiqatı 
nəticəsində (yüz nəfərə yaxın şahiddən toplanan xatirə 
və məlumatlar) müəyyən edilib ki, erməni 
cinayətkarları - S.Şaumyan, S.Lalayev, Z.Arestisyan, 
T.Əmirov və A.Əmiryan qardaşlarının rəhbərliyi ilə 
Şamaxı şəhərində təqribən 14-16 min, onun 40 kənd 
və obasında 6-8 min nəfər qətlə yetirilib. Şamaxı 
qəzasından didərgin düşənlərin sayı isə 18 min 
nəfərdən çox olub.110 

Əslində 1918-ci il soyqırımı cinayətləri xarici 
mənbələrdə də etiraf olunub. Bu cinayətin şahidi olmuş 
alman A.Y.Kluqe qeyd edirdi ki, ermənilər müsəlman 
(azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər kəsi 
öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik 
edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxurdan 
çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, burunları 
kəsilmiş, qarınları yırtılmış, cinsiyyət orqanları 
doğranmışdı. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, 
yaşlılara da rəhm etməmişdilər.  

Eyni zamanda qeyd etmək zəruridir ki, o dövrdə 
ermənilərin törətdikləri bu cinayətlər beynəlxalq 
məhkəmə instansiyalarımda da sübuta yetirilmişdir. 31 
avqust 1918-ci il tarixdə keçirilən Beynəlxalq 
məhkəmədə ermənilər ötən bir il ərzində 400 min 

                                                 
110 Həqiqət anı: azərbaycanlıların 1918-ci il soyqırımından 
100 il ötür, http://www.ikisahil.com 



 

 

 

153 
 

 

Azərbaycan türkünü, 120 min gürcünü, 22 min ləzgini, 
15 min kürdü qətlə yetirdiklərini etiraf etmişlər.111  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin yuxarıda qeyd 
etdiyimiz tarixi Fərmanından ötən 20 il ərzində 
aparılmış araşdırmalar sayəsində bir çox yeni faktlar 
və sənədlər toplanıb, Quba şəhərində kütləvi məzarlıq 
aşkarlanıb. Üzə çıxmış tarixi faktlar 1918-ci ilin mart-
aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni 
millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların 
coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının 
sayının qat-qat çox olduğunu sübuta yetirir. 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 
yanvarın 28-də imzaladığı Sərəncama əsasən, 1918-ci 
il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi təkcə 
Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox guşələrində 
yaşayan həmvətənlərimiz, diaspor təşkilatı, xaricdəki 
səfirliklərimiz tərəfindən geniş qeyd olunur. Erməni-
bolşevik silahlı dəstələrinin 100 il əvvəl 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər 
barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun 
çatdırılması məqsədilə çoxsaylı tədbirlər həyata 
keçirilir. 

Bu sahədə mühüm elmi araşdırmalar aparan 
azərbaycanlı alim, hüquq üzrə elmlər doktoru, 
professor Əmir Əliyev “Azərbaycan beynəlxalq 
cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” əsərində qeyd edir 
ki, 1918-ci il hadisələri və ermənilərin soyqırımı 
siyasəti təkçə azərbaycanlıların məhv edilməsi ilə 
məhdudlaşmır, eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan 

                                                 
111 Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası. 
(Bədii, tarixi publisistika) Bakı, «Təknur»,2009. 
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digər etnik və milli qrupların da qətlə yetirilməsinə 
gətirib çıxarmışdır.112 Hüquqşünas alim öz mövqeyini 
Azərbaycan yəhudi icmasının ölkə Prezidentinə 
ünvanladığı məktubda göstərilən faktlarla (orada qeyd 
olunur ki, 1918-1919-cu illər ərzində törədilən Quba 
soyqırımı zamanı 3 minə qədər yəhudi qətlə 
yetirilmişdir) əsaslandırmış və qeyd etmişdir ki, bu fakt 
öz-özlüyündə ermənilərin xalqımıza qarşı soyqırımı 
siyasətinin miqyasının genişliyini və niyyətin 
bütövlükdə məhvetmə olduğunu tam aydın şəkildə 
sübut edir.  

Burada xüsusi bir məqamı da qeyd etmək 
lazımdır ki, əslində bir ölkənin daxlində müxtəlif 
xalqların, etnik və milli qrupların milli kimliklərinin 
fərqinə varmadan, dinc yanaşı yaşam haqqını 
pozmaqla onların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi 1918-
ci il mart soyqırımlarının məhz sülh və bəşəriyyət 
əleyhinə cinayət olaraq tövsif edilməsi üçün kifayət 
qədər əsaslar yaradır.  

 
3.3. Bağanıs Ayrım soyqırımı (24 mart 1990-cı 

il) 
Bağanıs Ayrım soyqırımı Azərbaycanın müasir 

tarixində beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən elmi və 
praktiki cəhətdən diqqət yetirilməli bir cinayət 
hadisəsidir. Çünki, bu cinayətləri törətməklə və 
Bağanıs Ayrım kəndinə silahlı hücum etməklə, birincisi 
ermənilər ilk dəfə Dağlıq Qarabağdakı müharibəyə 
səbəb olan beynəlxalq hüquq prinsipini- Azərbaycanın 

                                                 
112 Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: 
hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
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ərazi bütövlüyünü pozmuş və təcavüz aktı törətmişdir. 
Yəni, zaman etibarilə 24 mart 1990-cı ildə Qazax 
rayonunun Bağanıs Ayrım kəndini işğal etməklə, 
Ermənistan beynəlxalq hüquq baxımından Təcavüzün 
tərifi haqqında 1974-ci il tarixli BMT qətnaməsinə 
əsasən prima facie - ilkinlik prinisipini pozmuşdur. 
İkincisi, Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi öz kriminal 
niyyətlərini həm də məhz Bağanıs Ayrım kəndinə 
silahlı hücum edərək, təcavüz aktı törətməklə 
reallaşdırmışlar. Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağı özlərinə 
hədəf seçmiş ermənilər Qarabağ bölgəsinə çoğrafi 
aiddiyatı olmayan təkçə Qazax rayonunun 7 kəndini 
(Bağanıs Ayrım -24 mart 1990, Xeyrimli – 08 mart 
1992, Barxudarlı-27 aprel 1992, Sofulu -27 aprel 1992, 
Qızıl Hacılı – 11 may 1992, Yuxarı Əskipara – 06 iyun 
1992, Aşağı Əskipara – 14 iyun 1992) işğal etmişlər. 
Dördüncüsü isə, bu silahlı hücumun nəticəsi olaraq, 
Bağanıs Ayrımda məhz türk kökənli insanlar kütləvi 
soyqırıma məruz qalmışdır.  

Qeyd edək ki, Bağanıs Ayrımda törədilmiş 
cinayətlər obyektiv əlamətləri baxımından soyqırımı 
kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda, xüsusi qeyd 
olunmalıdır ki, Bağanıs Ayrım kəndində törədilmiş bu 
cinayət məhz Azərbaycan türkləri üçün önəmli milli 
bayram ərəfəsində -1990-cı ilin Novruz bayramının ilk 
günlərində törədilməsi erməni silahlı birləşmələrinin 
soyqırımı niyyətlərinin tərkib hissəsi idi. Həmin ilin mart 
ayının 23-dən 24-nə keçən gecə Bağanıs Ayrımda ilk 
faciənin törədilməsi ilə həm də sülüh və bəşəriyyət 
əleyhinə cinayət törədildi. “5 nəfərdən ibarət olan 
Əsliyevlər ailəsi diri-diri ocağa atıldı. Daha bir nəfər 
kənd sakini də odda yandırıldı. Bir milis serjantı isə 
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həmin gecə bu dəhşətli soyqırımın qurbanı oldu. 
Ocağa atılan insanların böyüyü 75 yaşında, kiçiyi isə 
39 günlük körpə idi. Faciə zamanı 17 ev yandırıldı, 11 
ev isə qarət edildi. 1990-cı ilin martında işğal olunan 
Bağanıs Ayrım kəndinin sakinləri öz dogma yurd-
yuvalarından məcburi köçkün düşdülər. Kənd sakinləri 
rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrində 
məskunlaşdı.113  

Bu cinayətlər barəsində istintaqın başlanılması ilə 
bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən açıqlamalar verilsə 
də, 114  lakin bununla bağlı hələki yekun məhkəmə 
hökmləri çıxarılmamışdır.  

Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ermənilər 
Qazaxın Bağanıs Ayrım kəndində son 100 ildə iki dəfə 
soyqırımı törətmişdir. Bu cinayətlərin tarixi XX əsrin 
əvvəllərindən başlamış, o zaman törədilmiş soyqırımı 
cinayətlərinin miqyası daha böyük olmuş, səbəbi isə 
həmin kəndin əhalisinin məhz türk soyuna mənsub 
olması ilə izah olunur.  

 
3.4. Qaradağlı soyqırımı (17 fevral 1992-ci il) 
 
Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş xüsusilə ağır 

beynəlxalq cinayətlərdən biri də Qaradağlı soyqı-
rımıdır. Qeyd edək ki, Qaradağlı soyqırımı beynəlxalq 
hüquq prizmasından az işlənmiş bir mövzudur. 
Əlbəttə, bununla bağlı faktları və şahidlərin dilindən 
səslənən arqumentləri özündə ehtiva edən əsərlər 

                                                 
113 Bağanıs Ayrımın işğalından 27 il ötür, http://goyezen.az 
114  Hərbi prokuror: Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəzi maddi 
sübutlar yoxa çıxıb, https://oxu.az/war/177890 
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vardır,115 lakin Qaradağlı soyqırımı beynəlxalq və milli 
cinayət hüquqi kontekstdə az təhlil olunan bir cinayət 
faktıdır.  

Belə ki, 1992-ci il fevralın 17-də Ermənistan 
Xankəndində yerləşən Rusiyaya məxsus 366-cı 
motoatıcı alayın köməkliyi ilə respublikamızın 
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum 
edərək, orada yaşayan etnik azərbaycanlılara qarşı 
soyqırım aktı həyata keçirdi. Həm də qeyd olunmalıdır 
ki, bu hadisəyə o zaman beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən də adekvat  reaksiyalar verilmədi.  

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Qaradağlı 
kəndinə edilən təcavüz aktı nəticəsində 118 nəfər 
əhalisi olan kəndin hamısı əsir götürülüb. Əsirlərdən 
66 nəfəri amansızlıqla, ağır işgəncələrlə qətlə yetirilib, 
52 nəfər çox böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilib. 
Əsirlikdən xilas edilənlərin böyük əksəriyyəti əsirlikdə 
verilən ağır işgəncələrdən, onlara vurulmuş naməlum 
tərkibli iynələrin təsirindən qısa zamanda vəfat edib. 
Qətlə yetirilənlərdən 10-u qadın, 8-i məktəb yaşlı uşaq 
olub. İşğal nəticəsində Qaradağlı kəndində 200 
yaşayış evi əşyaları ilə birlikdə, 1 mədəniyyət evi, 320 
yerlik orta məktəb binası, 25 çarpayılıq xəstəxana 
binası və çoxlu sayda digər obyektlər dağıdılıb. Kəndin 
800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkün olub. 2 

                                                 
115  Bax: Qənirə Paşayeva, Şaiq Aslanov. Qaradağlı 
Soyqırımı: Şahidlərin dili ilə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 176 
səh. 
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ailədən hər birindən 4 nəfər həlak edilib. 42 ailə, ailə 
başçısını itirib, 140-a yaxın uşaq yetim qalıb.116 

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ermənilərin məhz 
Qaradağlını hədəfə almasının və soyqırımı qurbanı 
olaraq seçilməsinin bir sıra mühüm səbəbləri vardır. 
Əvvəla, Qaradağlı kəndi Xankəndi və Xocavənd 
şəhərlərini birləşdirən asfalt yolun üstündə, 14 erməni 
kəndinin əhatəsində yerləşmiş və 800 evdən ibarət 
olan böyük bir azərbaycanlı kəndi olub. Bu kəndə 
qarşı, onun azərbaycanlı əhalisinə qarşı cinayətlər 
hələ sovet dönəmində başlamış, kəndin qonşulu-
ğundakı Vərəndəpi, Bəhrəmli və Xanlıq adlı 
Azərbaycan kəndlərinin əhalisi köçməyə məcbur 
edilmiş, onların torpaq sahələri isə erməni kəndlərinə 
verilmişdir. Çar Rusiyası dövründə və sovet 
hakimiyyəti illərində ermənilər Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlı əhalisinə, o cümlədən Qaradağlı 
sakinlərinə qarşı müxtəlif təxribatlar törətmişdilər. Belə 
bir təxribat 1967-ci ildə olmuşdur. Həmin ildə milli 
münaqişə yaratmaq üçün ermənilər üç nəfər 
azərbaycanlıya, əslən Qaradağlıdan olan şəxslərə 
böhtan ataraq onları həbs etdirmişdilər. Onlar 
məhkəmədə bəraət almalarına baxmayaraq erməni 
quldurları günün günorta çağı Xankəndində, sovet 
əsgərlərinin gözü qarşısında həmin günahsız 
insanların üstlərinə benzin töküb yandırmışlar.117 

İkincisi, Qaradağlı soyqırımından dərhal sonra 
Xocalı soyqırımın baş verməsi faktı onu təsdiq edir ki, 

                                                 
116  Qənirə Paşayeva, Şaiq Aslanov. Qaradağlı Soyqırımı: 
Şahidlərin dili ilə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, səh.5 
117 Qaradağlı soyqırımı, https://az.wikipedia.org 
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Qaradağlı soyqırımı azərbaycanlılara qarşı geniş və 
sistematik planın ilkin elementlərini özündə əks etdirir 
və bu cinayət bilavasitə Xocalıya hazırlıq planı kimi 
çıxış etmişdir.  

Üçüncüsü, ermənilərin Qaradağlıda insanlığa 
sığmayan vəhşiliklər törətməsinə şərait yaradan əsas 
səbəblərdən biri kəndin Azərbaycanın digər yaşayış 
məntəqələri ilə torpaq əlaqəsinin kəsilməsi və dörd 
tərəfdən mühasirəyə alınmış kəndin səmasında 
Azərbaycan helikopterlərinin mütəmadi atəşə məruz 
qaldığından hava xətti ilə də heç bir köməyin 
göstərilməməsi idi.118  

Bu cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilə bağlı 
təkçə onu demək kifayətdir ki, kəndin hər 10 
sakinindən biri şəhid olmuş, Xocalı faciəsindən bir 
neçə gün əvvəl Qaradağlıda törədilən soyqırımda 
bütün kənd sakinləri və xüsusi müdafiə dəstəsinin 
üzvləri əsir götürülüb, onlardan 80 nəfəri erməni 
cinayətkarları tərəfindən qətlə yetirilib. Məhz bu 
səbəbdən də, Qaradağlı soyqırımını ikinci Xocalı da 
adlandırırlar. 

 
3.5. Xocalı soyqırımı (26 fevral 1992-ci il) 
 
İndi isə konkret olaraq Xocalı soyqırımın 

beynəlxalq hüquqi elementlərinə diqqət yetirək. 1992-
ci il 26 fevral tarixində Ermənistan tərəfindən 
azərbaycanlılara törədilmiş Xocalı soyqırımı geniş 
əhatəliliyi və sistematikliyi ilə fərqlənən, dunya 

                                                 
118 Dağlıq Qarabağda erməni terroru: Qaradağlı faciəsi. 17 
fevral 1992-ci il / M.Zülfiqarlı. Bakı 2010 
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dövlətləri tərəfindən hələ də cinayət olaraq tam etiraf 
olunmayan beynəlxalq cinayətdir. 1988-ci ildən 
ermənilər tərəfindən başlanan və davam edən təcavüz 
cinayətinin fonunda baş verən bu kriminal əməlin 
xarakteri və elementlərinə bu gün beynəlxalq sənədlər 
əsasında qiymət verilməlidir. Eləcə də, azərbaycanlı-
lara qarşı saxta ittihamlarla çıxan ermənilərin qarşısına 
tarixi sənədlər və faktlarla beynəlxalq hüquqi iddialarla 
çıxaraq, bütün tələblər kəskin və hüquqauyğun 
qoyulmalıdır.  

Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, beynəlxalq 
cinayətləri milli cinayətlərdən fərqləndirən mühüm 
şərtlərdən biri də ondan ibarətdir ki, burada cinayətin 
həm obyekti baxımından, həm də məsuliyyətin 
müəyyən oluması üçün kriminal əməl beynəlxalq 
ictimaiyyətin əksər subyektləri tərəfindən tanınmalıdır. 
Sonrakı mərhələ isə bu əməllərə görə beynəlxalq 
mühakiməni labüd edir. 

Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı ilkin 
mərhələ bu cinayətə görə siyasi qiymətləndirmə 
prosedurudur. Soyqırıma dünya parlamentləri tərə-
findən siyasi qiymət verilməli, daha sonra cinayətin 
bütün icraçıları, sifarişçiləri və onların yardımçıları 
barəsində ciddi beynəlxlaq axtarış elan edilməlidir. 

Beynəlxalq hüquq Xocalı soyqırımına görə 
universal yurisdiksiya prinsipinin tətbiqi imkanı da verir. 
Belə ki, bir qayda olaraq hər bir dövlət öz ərazisində 
baş verən cinayətlərə görə ədalət mühakiməsini özü 
həyata keçirir. Lakin beynəlxalq cinayətlərə münasi-
bətdə bu prinsip bir qədər fərqlidir. Soyqırım və digər 
beynəlxalq cinayətlərin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi 
nəzərə alınaraq, onlara görə beynəlxalq hüquqda 
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universal yurisdiksiya prinsipi müəyyənləşdirilmişdir. 
Bu prinsipə görə, təkcə cinayətin törədildiyi dövlət yox, 
digər dövlətlər də beynəlxalq cinayətlərlə bağlı ədalət 
mühakiməsini həyata keçirə bilərlər. Universal 
yurisdiksiya prinsipinə əsasən, Azərbaycanda soyqırım 
cinayəti törətmiş şəxsləri istənilən dövlətin milli 
məhkəməsi mühakimə etmək səlahiyyətinə malikdir. 
Biz Xocalı soyqırımının təşkilatçıları və icraçıları 
barədə axtarış elan etməklə, onları istənilən dövlətin 
vasitəsilə Azərbaycana gətirə və yaxud elə həmin 
dövlətin özündə mühakimə edə bilərik. Çünki, Xocalıda 
baş verənlər təkcə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı 
deyil, bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş qanlı cinayətdir. 
613 nəfər azərbaycanlının qabaqcadan düşünülmüş 
qaydada, milli əlamətinə görə tamamilə və ya qismən 
məhv edilməsi niyyəti ilə qətlə yetirilməsi Xocalıda baş 
verən faktların beynəlxalq hüquqa əsasən məhz 
soyqırımı olduğunu təsdiq edir. “Böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq kimi təcavüzkar niyyətlərinin (animus 
agressionis) reallaşdırılması isə erməni millətçilərinin 
davamlı strateji məqsədlərini təşkil edir. 

Xalqımıza qarşı törədilən cinayətlərin faktlar və 
arqumentlər əsasında ilkin olaraq öz cəmiyyətimizə, 
sonra isə beynəlxalq ictimaiyyətə mütəmadi olaraq 
təqdim edilməsi əsas prioritetlərdən hesab olunur. 
Çunki, bu zaman rəsmi dövlət diplomatiyası ilə yanaşı 
xalq diplomatiyası da adekvat addımlar ataraq 
səmərəli nəticənin əldə olunmasına daha real şərait 
yaranacaq.  

Strateji hədəfimiz tarixi Azərbaycan torpaqları 
olan Qarabağa və Zəngəzura XIX əsrdən başlayaraq 
erməni əhalisinin yerləşdirilməsi, demoqrafik vəziyyətin 
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zorla dəyişdirilməsi, 1918 -1992-ci illərdə azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilən soyqırımlar, 1920-ci illərdə 
Zəngəzurun Ermənistana verilməsi, 1948-1953-cü 
illərdə, 1988-ci ildə yüz minlərlə azərbaycanlının indiki 
Ermənistan ərazisindəki yurdlarından deportasiya 
olunması, Xocalı soyqırımı və bu gün də davam edən 
təcavüz cinayətinə görə vahid Beynəlxalq Hərbi 
Tribunal formalaşdırılması tələbi ilə çıxış etməklə 
ədalət mühakiməsinin reallaşdırılmasıdır. 

Müasir beynəlxalq hüquqda ədalət 
mühakiməsinin reallaşması isə Ermənistan tərəfindən 
törədilən cinayətlərə kompleks yanaşmanı zəruri edir. 
Kompleks yanaşmanın mahiyyəti həm beynəlxalq 
hüquq, həm də milli hüquq normaları nəzərə alınmaqla 
Dağlıq Qarabağda və onun ətraf rayonlarında baş 
vermiş və hal-hazırda davam edən cinayətlərə 
münasibətdə beynəlxalq mühakimə prosedurlarının və 
bir-biri ilə əlaqəli beynəlxalq cinayətlərin birgə 
nəzərdən keçirilməsidir. Bunun üçün ilk öncə təcavüz 
cinayətinin hüquqi məzmununa qısaca diqqət yetirək. 
Bu, sırf ərazi bütövlüyü, suverenlik və siyasi 
müstəqilliyə qarşı silahlı gücün tətbiqi ilə əlaqədar 
törədilən beynəlxalq cinayətdir. Bu cinayəti sübut 
etmək ona görə bir qədər çətindir ki, burda iki subyekt 
arasında beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü və 
özünümüəyyənetmə prinsipləri toqquşur, milli azadlıq 
hərəkatları və separatçı rejimlərin müəyyən edilməsi 
mübahisə yaradır və beynəlxalq aləmi buna 
inandırmaq bir az çətin olur. Təcavüz bu tərkibi 
yaradan hərəkətlərin fasiləsiz törədilməsilə xarakterizə 
olunaraq, konkret mürəkkəb cinayətlərin uzanan 
cinayət növünə aid edilir. Çünki, belə əməli törədən 
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subyekt hər an onu törətməkdə davam edir və bu, 
onda təcavüzkar meyllərlə bağlı olur. Ermənistan 
dövləti və onun rəhbər şəxslərinin 1988-ci ildən 
başlayaraq, Azərbaycan ərazilərində kriminogenlik 
xarakterinə malik olan, bu gün də davam edən və 
onların təcavüzkar meylləri ilə sıx bağlı olan əməlləri 
beynəlxalq və milli qanunvericiliyə görə təcavüz 
cinayəti kimi tövsif edilir. Uzanan cinayət olmaqla 
təcavüz dövlət və ya fərd tərəfindən beynəlxalq 
hüquqla qadağan edilən hərəkətin və ya hərəkətsizliyin 
edilməsilə başlayır və bu cinayət kriminal vəziyyətə 
son qoyan hərəkətin edilməsilə bitir. Təcavüz cinayəti 
ona görə daha cox kriminallığı ilə diqqəti cəlb edir ki, 
digər cinayətlər, məsələn, soyqırımı, muharibə 
cinayətləri, terrorizm, deportasiya, insanlıq əleyhinə 
cinayətlər dövlətin ərazisinə edilən birbaşa və dolayı 
təcavüzlə əlaqədar olaraq başlayır. 

Arqumentlər bizə əsas verir ki, müxtəlif vaxtlarda 
azərbaycanlılara qarşı törədilən yuxarıda adlarını 
sadaladığımız beynəlxalq cinayətlərə görə konkret 
iddialarla çıxış edək. Çünki, bu faktlar bütün 
beynəlxalq sənədlərin tələblərini kobudcasına pozan 
və orada nəzərdə tutulan cinayət tərkiblərinə uyğun 
gələn, xarici ölkə parlamentlərində tanınacaq kifayət 
qədər detallar, video, audio və mətbu materialları 
özündə əks etdirir. Zamanından, tarixi şəraitindən asılı 
olmayaraq bütün baş verən cinayətlərə kompleks 
yanaşmaqla ad hoc hərbi tribunal və ya digər xüsusi 
məhkəmə mexanizmlərinin yaradılması zəruridir. 

Çünki beynəlxalq praktikada analoji cinayətlərə 
görə belə mexanizmlər mövcuddur. Beynəlxalq 
hüquqda xüsusi məhkəmələr o cinayətlərə 
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münasibətdə yaradılır ki, onlar bütün bəşəriyyət üçün 
daha çox təhlükəli əməllər sayılır və belə təhlükənin 
davamlılığı labüd olur. Nürnberq və Tokio (1945), 
Yuqoslaviya (1993), Ruanda (1994), Şərqi Timor 
(2000), Sierra Leone (2002), Livan (2007) və s. ad hoc 
və hibrid məhkəmələr məhz bu məqsədlərlə 
yaradılmışdır. Belə dövlətüstü məhkəmə qurumları 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında 
yaradılır və ya cinayət qurbanı olan ölkə ilə BMT 
arasında müqavilə imzalanaraqxüsusi məhkəmə 
instansiyası qismində fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq 
ki, BMT-nin Haaqada daimi Ədalət Məhkəməsi 
fəaliyyət göstərir, lakin bu təsisatın səlahiyyətinə 
beynəlxalq cinayətlərə görə nə dövlətin, nə də fərdin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələləri aid 
deyildir. 

Bunun üçün də Xocalı soyqırımına görə xüsusi 
beynəlxalq məhkəmə təsisatının formalaşdırılması 
üçün ilk növbədə bu cinayətin qlobal miqyasda məhz 
bəşəriyyət əleyhinə cinayət olmasını əsaslandıran 
siyasi tendensiyanı ortaya qoymaq və məhz buna 
beynəlxalq ictimaiyyəti inandırmaq lazımdır. Məsələn, 
biz 2007-ci ildə Livanda yaradılan xüsusi məhkəmənin 
təyinatına diqqət yetirsək görərik ki, bu məhkəmənin 
predmeti yalnız 2005-ci ildə Livanın sabiq baş nazirinin 
qətlə yetirilməsi ilə bağlı mühakimə məsələlərini əhatə 
edir. Yəni, hər hansı bir siyasi xadimin qətlinin bu 
qədər “siyasiləşməsi” fonunda xüsusi məhkəmə 
yaradılması “zərurəti” ilə 613 nəfər şəxsin qətliamının 
törədildiyi, 8 ailənin tamamilə məhv edildiyi, 487 
nəfərin ağır fiziki xəsarətlər aldığı, 1275 nəfərin əsir 
götürüldüyü, habelə 150 nəfərin itkin düşdüyüXocalı 
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soyqırımına görə ad hoc Tribunalının və ya digər 
xüsusi məhkəmə mexanizminin (məsələn, hibrid 
məhkəmənin) yaradılmaması müqayisəolunmazdır. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq praktikada hibrid 
(qarışıq) yurisdiksiyalı tribunal qismində fəaliyyət 
göstərən məhkəmə təcrübəsinə də istinad edilməsini 
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, xüsusilə 
Xocalı soyqırımı kontekstində faydalı hesab edirik. 
Çünki, bu zaman törədilmə müddətindən asılı 
olmayaraq, beynəlxalq cinayətlərə görə qarışıq 
məhkəmə mexanizminin tətbiqi aktual olacaq. Qeyd 
edək ki, hibrid məhkəmələr ad hoc məhkəmələrindən 
fərqləndirilməlidir. Hibrid (qarışıq) məhkəmələr 
mahiyyətcə beynəlxalq cinayət mühakimə orqanları 
olub, onların fəaliyyət və yurisdiksiya qaydaları 
beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq normalarının birgə 
tətbiqinə əsaslanır. Bu məhkəmələrin yurisdiksiya 
predmetini isə biri-biri ilə əlaqəli olan və eyni coğrafi 
regionda baş vermiş beynəlxalq cinayətlər təşkil edir. 
Presedent olaraqKamboca hökuməti ilə BMT arasında 
2003-cü ildə imzalanmış və 2004-cü ildə qüvvəyə 
minmiş Müqavilə əsasındayaradılmış Fövqəladə 
Məhkəmə Palatalarını xüsusi vurğulaya bilərik. Bu 
Palataların əsas məqsədi 1975-1979-cu illərdə qırmızı 
kxmerlərin hakimiyyəti dönəmində törədilmiş soyqırım 
cinayəti də daxil olmaqla bir sıra hərbi və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin mühakimə edilməsindən ibarət 
olmuşdur. Qeyd edək ki, hibrid məhkəmə 
mexanizminin bir sıra üstünlükləri vardır. Birincisi, 
hibrid məhkəmələrin təşkili və ya milli məhkəmələrin 
beynəlxalq hüquqi status əldə etməsi beynəlxalq 
cinayət mühakimə icraatında yeni və unikal 
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mexanizmdir. İkincisi hibrid məhkəmələrdə hakimlər 
həm beynəxalq səviyyəli, həm də milli məhkəmələrin 
hakimlərindən təşkil olunur ki, bu da işin daha səmərəli 
və yerli şərait, habeləmilli qanunvericilik nəzərə 
alınaraq aparılmasıimkanlarını artırmış olur. 
Üçüncüsü, bu mexanizm işin daha sürətli, effektiv 
həyata keçirilməsini, habelə qərarların daha çevik 
qəbul olunmasını şərtləndirir. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı fəaliyyətin praktik-
hüquqi müstəviyə keçirilməsi üçün hansı addımlar 
atılmalıdır?Birincisi, Ermənistan tərəfindən törədilən bu 
cinayət hərəkətləri cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, 
dünya parlamentləri tərəfindən soyqırım cinayəti kimi 
tanınmalı, hadisələrə düzgün siyasi qiymət verilməli və 
cinayət məsuliyyəti məsələsi olduqca kəskin şəkildə 
qoyulmalıdır. Çünki, törədilən soyqırımlar millətimizə 
qarşı siyasi cəhətdən bəraət qazandırılması mümkün 
olmayan cinayətlərdir. Bu prosesin uğurlu sonluğu 
üçün hazırda həm siyasi şərait, həm də konkret 
təşəbbüslər mövcuddur.İkincisi,Xocalı soyqırımına 
görə universal yurisdiksiya əsasında ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsi mühüm məsələdi. 
Bunun üçün Hərbi prokuroluğun təqsirləndirilən şəxs 
qismində müəyyən etdiyi 39 nəfər rəsmi və 8 nəfər 
mülki şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsindəvə 
ya razılaşdırılmış qaydada istənilən dövlətin 
məhkəməsində proses başlamaq mümkündür. Eyni 
zamanda, soyqırımı, müharibə cinayətləri və təcavüz 
elementlərinin olduğu tarixi sənədlər, foto, audio və 
video faktların təkcə Azərbaycan KİV-də deyil, 
həmçinin dünya informasiya məkanında dərc edilməsi 
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və yayımlanması davamlı olmalıdır. Üçüncüsü, həmin 
faktların 1948-ci il Soyqırım cinayətinin qarşısının 
alınması və cəzalandırılması haqqında beynəlxalq 
Konvensiyanın, 1949-cu il Müharibə qurbanlarının 
beynəlxalq müdafiəsi haqqında Cenevrə 
Konvensiyasının (IV Konvensiya), 1998-ci il 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Statutunun və onlarla 
beynəlxalq müqavilə müddəalarını pozduğu və 
cinayətin subyektlərinin məhz erməni etnik qrupuna 
məxsus şəxslər və ya Ermənistan rəsmiləri olduğu 
iddia edilərək, törədilən cinayət hərəkətlərinin 
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmənin əyani 
sübutu və soyqırımın törədilməsini özündə ehtiva edən 
zəruri niyyət olduğu xüsusi olaraq bəyan olunmalıdır. 
Dördüncüsü, cinayətin subyektlərinin hərbi elementlə 
sıx əlaqəsinin (cünki Hərbu prokurorluğun 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etdiyi şəxslərin 39 
nəfərindən 18-i 366-cı alayın hərbi qulluqcusu, 8-i 
Xankəndi və Əskəran daxili işlər şöbələrinin əməkdaşı, 
5-i digər vəzifəli şəxslərdir) olduğu qeyd edilməli, 
Dağlıq Qarabağda baş verən digər cinayətlərlə bağlı 
ad hoc Hərbi Tribunalınvə ya hibrid yurisdiksiyalı 
məhkəmənin yaradılmasını zərərçəkən tərəf olaraq 
tələb etməliyik. Xüsusi Beynəlxalq Hərbi Tribunalın 
yaradılması ona görə zəruridir ki, Ermənistan dövlət, 
erməni hərbi cinayətkarlar isə fərd olaraq, törədilən 
bütün beynəlxalq kriminalların (deportasiya, təcavüz, 
soyqırımı, terror, müharibə cinayətləri, işgəncə, etnik 
təmizləmə, qanunsuz olaraq işğal olunmuş ərazilərə 
əhali köçürülməsi və orada arxeoloji qazıntıların 
aparılması, mədəni və tarixi abidələrin məhv edilməsi, 
atəşkəs haqqında müqavilə müddəalarının pozulması 
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və s.) təşkilatçısı, sifarişçisi, yardımçısı və icraçısı kimi 
çıxış etmişlər və edirlər. 

Azərbaycan xalqının siyasi, dini, ərazi və milli 
bütövlüyünə, vahidliyinə, fiziki varlığına, suverenliyinə 
qarşı zaman-zaman saysız-hesabsız belə cinayətkar 
qəsdlər edilmiş, bizlərə məhz türk, azərbaycanlı 
olduğumuza, bu milli-etnik genin daşıyıcısı 
olduğumuza görə davamlı şəkildə diskriminasiya tətbiq 
olunub. Cinayət-hüquqi mahiyyətinə görə həmin 
əməllərin bir çoxu davam edən cinayətlər olmaqla, bu 
gün də özünün nəinki ictimai təhlükəliliyi, həm də 
transmilli kriminallığı ilə Azərbaycan dövləti və xalqının 
siyasi-milli və fiziki mövcudluğu üçün təhlükə kimi 
qalmaqdadır. Bu səbəbdən də son illər Azərbaycan 
bütün istiqamətlərdə (diplomatik, hüquqi, informasiya, 
hərbi və s.) kompleks şəkildə mübarizə aparan bir 
dövlət və xalq kimi özünü təsdiq edərək, Ermənistanın 
həyata keçirdiyi təcavüzkar siyasətin, xüsusilə 25 il 
bundan öncə 1992-ci ildə Xocalıda baş verən cinayət 
faktlarının beynəlxalq aləmdə soyqırım kimi 
tanıdılması ilə bağlı daha intensiv və sistemli təbliğata 
nail olub. 

Qeyd edək ki, bu qanlı faciəyə ilk dəfə xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən hüquqi-siyasi 
qiymət verilmiş, 1994-cü ildə Azərbaycan 
parlamentində 26 fevral Xocalı soyqırımı günü kimi 
qəbul olunmuşdur. Bu gün soyqırımla bağlı 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun 
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət 
davam etdirilir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan 
xalqına müraciətində siyasi-hüquqi tanıtım prosesinin 
fəlsəfəsini ölkə Prezidenti sərrast şəkildə ifadə edərək 
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vurğulamışdır ki, “biz azərbaycanlılara qarşı 
ermənilərin törətdiyi təcavüz və soyqırımın dünya 
dövlətlərinin parlamentləri, beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən tanınmasına və pislənməsinə çalışmalıyıq. 
Həm də bu zaman erməni şovinist millətçilərindən 
fərqli olaraq, siyasi, maddi və ya maliyyə 
kompensasiyaları qazanmaq üçün faydalanmaq 
istəmirik”. Erməni vəhşiliklərini əks etdirən 
materialların beynəlxalq təşkilatlar qarşısında nümayiş 
etdirilməsi məqsədi ilə xarici ölkələrdə bir sıra tədbirlər 
həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu soyqırımla bağlı 
materialların xaricdə sərgisini, ingilis dilində nəşr 
olunan kitab və bukletlərin yayımını təşkil etmişdir. 
Xüsusilə, hər il Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyət göstərən və əsas 
məqsədi Xocalı qətliamının bəşəriyyətə qarşı 
törədilmiş ən ağır cinayət kimi dünyada tanıdılması 
olan “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası uğurla 
davam etmiş, bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrindən 
könüllülər qoşulmuş, kampaniyanın eyniadlı saytının 
birinci səhifəsində dünya liderlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlara ünvanlanan petisiyanı yüz minlərlə insan 
imzalamışdır. 

Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsinin 
və ermənilərə qarşı beynəlxalq hüquqi iddialarla çıxış 
edilməsininbir sıra mühüm məqamları vardır. Çünki, 
hazırda malik olduğumuz mövcud resurslar – təkmil 
dövlət siyasəti, qəbul olunmuş beynəlxalq hüquqi 
aktlar və dövlətdaxili qanunvericilik, diplomatik şərait, 
respublikamızın sahib olduğu real hərbi-iqtisadi güc, 
xüsusilə ölkəmizin 2016-cı ilin aprel döyüşlərindəki 
qalibiyyəti və Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə 
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bağlı dövlət başıçsı tərəfindən atılan konseptual 
addımlar, habelə informasiya müharibəsinin “xüsusi 
təyinatlıları”, yəni müasir media və Azərbaycan 
gəncliyi Xocalı hadisələrinin soyqırım kimi 
tanıdılmasına, eyni zamanda Ermənistanın digər 
beynəlxalq cinayətlərinin hüquqi cəhətdən 
qiymətləndirilməsinə tam əsaslar və imkanlar yaradır. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 
və Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkə Prezidentinin verdiyi 
tapşırıqlar qarşımızda yeni vəzifələrin 
reallaşdırılmasını zəruri edir: “Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa edilməyənə qədər biz daim 
Ermənistana qarşı bütün istiqamətlərdə, bütün yollarla, 
bütün formalarda hücum siyasətini aparmalıyıq. Ona 
görə ölkə daxilində, sadəcə olaraq bu mövzu daim 
işıqlandırılmalıdır. O ki qaldı, xarici mətbuatla bağlı 
məsələlərdə, biz çalışmalıyıq ki, öz mövqeyimizi daha 
da dolğun şəkildə və daha da ağıllı şəkildə çatdıraq. 
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, həqiqət bizim tərəfimizdədir 
– faktlar, materiallar, Xocalı soyqırımı, Azərbaycan 
torpaqlarının işğalı, azərbaycanlılara qarşı etnik 
təmizləmə siyasətinin aparılması. Bu siyasəti 
törədənlər hərbi cinayətkarlardır. Vaxt gələcək onlar bu 
cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəmə qarşısında 
cavab verəcəklər. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz 
bu istiqamətdə daha da ciddi işlər aparmalıyıq”. 

Dövlət başçısının bu konseptual mövqeyi 
kontekstində ilk olaraq hərbi cinayətkarların məsu-
liyyətə cəlb olunması ilə bağlı məsələyə toxunaq. 
Respublika hərbi prokurorluğunun 7 fevral 2017-ci il 
tarixli məlumatına əsasən Xocalı soyqırımı epizodu 
üzrə 3 min nəfər şahid və zərərçəkən şəxs qismində 
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dindirilib, 2 min nəfər zərərçəkmiş şəxs qismində 
tanınıb, bu cinayət üzrə 800-dən artıq müxtəlif 
ekspertizalar keçirilib. Nəticədə 39 nəfər rəsmi şəxsin 
və 8 mülki vətəndaşın Xocalı soyqırımında iştirakı tam 
sübuta yetirilib və onların əksəriyyətinin Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü 
(soyqırım) və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs 
qismində məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərar 
çıxarılıb. 

 
3.6. Ağdaban soyqırımı (8 aprel 1992-ci il) 
 
1992-ci il aprel ayının 8-də ermənilərin Kəlbəcər 

rayonunun Çayqovuşan və Ağdaban kəndlərinə silahlı 
hücumu nəticəsində Kəlbəcər rayonunun 130 evdən 
ibarət Ağdaban kəndi tamamilə yandırılmış, 779 nəfər 
dinc sakininə amansız işgəncələr verilmiş, Ağdaban 
kəndində ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırım 
nəticəsində 39 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilmişdir. Onların arasında 8 nəfər 90-100 yaşlı 
qoca, 2 azyaşlı uşaq, 7 qadın diri-diri odda yandırılmış, 
2 nəfər itgin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti 
yetirilmişdir. Ermənilər tərəfindən tarixi, memarlıq və 
mədəniyyət abidələri dağıdılmış, talanmış və məhv 
edilmişdir. Azərbaycanın klassik aşıq şeirinin ustadı 
Aşıq Qurbanın və oğlu Aşıq Şəmşirin əlyazmaları 
yandırılmış və məhv edilmişdir.1992-ci il aprel ayının 
8-də baş verən, Azərbaycan tarixində törədilmiş ən 
böyük cinayətlərdən biri, Qarabağın strateji əhəmiyyətli 
Kəlbəcər rayonunu ələ keçirmək üçün erməni 
millətçilərinin "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasıyla 
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli soyqırımı 
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idi. Ağdaban soyqırımı - bütöv bir kəndin tamamilə 
yandırılması, yüzlərlə dinc sakinə qeyri-insanı 
işkəncələr verilməsi, yurdundan didərgin salınması 
yaddaşlardan heç vaxt silinəsi hadisə deyil. Qeyd 
etmək vacibdir ki, Agdaban soyqırımı Yuxarı Qrabağın 
bütünlüklə işgalından hələ əvvəl baş vermişdi. Bu 
hadisə onu göstərir ki, ermənilərin təkcə Dağlıq 
Qarabağ deyil, işğalçılıq siyasətinin təməlində 
uydurma “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata 
keçirmək üçün daha geniş ərazilər həyata keçirmək 
xeyli əvvəllər planlı şəkildə hazırlanmışdı.119 

Beynəlxalq hüquq baxımından Ağdabanda baş 
verən faktların məhz beynəlxalq cinayət - soyqırımı 
kimi dəyərləndirilməsi bir necə mühüm aspektlə izah 
olunur.  

Birincisi, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi 
qədim türksoylu kəndlərdən biridir. Daban türk 
dillərində “dağ keçidi” ,“aşırım” mənası daşıyır. 
Toponim “ağ rəngli aşırım”, “ağımtıl dağ keçidi” 
mənasındadır. Bu məkan strateji əhəmiyyəti və qədim 
milli mədəniyyəti ilə seçilən bir arealdır.  

İkincisi, Ağdabanın hədəfə alınması məhz 
bütövlükdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə bir təhdid 
hesab edilir. Belə ki, ermənilərin Ağdabanda 
törətdikləri soyqırımı nəinki təkcə Kəlbəcərə, əslində, 
Аzərbаycаnа qаrşı təcavüzün başlanğıcı ola bilərdi, 
digər kəndlərin işğаlını аsаnlаşdırаrdı. Murоv yоlunun 
ermənilər tərəfindən tutulmаsınа və beləliklə də 52 min 
nəfərlik əhаlinin tаmаmilə məhvinə gətirib çıхаrаrdı. 

                                                 
119 Ağdaban soyqırımı. http://www.xocavend-ih.gov.az 
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Ermənilər Аğdаbаnı təkcə strаteji məkаn оlduğu 
üçün deyil, əslində, Kəlbəcərin qədim bir xalqa məxsus 
mədəniyyətin, ədəbi mühitinin beşiyi kimi də çохdаn 
hədəfə аlmışdılаr. Çünki, bu kəndin yetirdiyi Аğdаbаnlı 
Qurbаn böyük sərkərdə Şаh Ismаyıl Хətаinin silаhdаşı 
оlаn Miskin Аbdаl оcаğının nəsil dаvаmçısı idi. Bu 
оcаq mənəviyyаtımızın beşiyi kimi erməniləri оlduqcа 
ciddi nаrаhаt edirdi. Məhz оnа görə də hələ 1990-cı il 
iyul аyının 11-də Аğdərənin Оtаqqаyа аdlаnаn ərаzi-
sində Tərtər - Kəlbəcər mаrşrutu ilə gedən 150-yə yа-
хın mаşındаn ibаrət kаrvаnın qаrşısını kəsərək, Dədə 
Şəmşirin qızı Çimnаz хаnımı, Şаhlаr Şükürоvu (Аzər-
bаycаnın Milli Qəhrəmаnı), Аslаn Хıdırоvu, Ittifаq miq-
yаslı «Istisu» sаnаtоriyаsındа müаlicəyə gedən yüzlər-
lə dinc sаkini (əksəriyyəti isə хəstə və qоcаlаrdаn ibа-
rət) terrоr nəticəsində qətlə yetirmişdilər. 

Göründüyü kimi, Ağdaban soyqırımı ermənilərin 
cinayətkar məqsədlərinin həyаtа keçirilməsi plаnının il-
kin şərtlərindən biri olmuşdur. Həmçinin, bu cinayətə 
hələ də beynəlxalq miqyasda siyаsi və hüquqi qiymət 
verilməmişdir.  
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IV FƏSİL 
 

İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
 

4.1. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin anlayışı və növləri 
4.2. Ermənistan tərəfindən törədilən insanlıq əleyhinə 
cinayətlər 
4.2.1. Ermənistanın deportasiya cinayəti 
4.2.2. Ermənilərin törətdiyi işgəncə cinayətləri 
4.2.3. Ermənilərin adamöldürmə və əhalini məhvetmə 
cinayətləri 
4.3. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri insanlıq əleyhinə 
cinayətdir 

 
4.1. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin anlayışı və 

növləri 
 
Beynəlxalq hüquqda “insanlıq əleyhinə cinayətlər” 

konsepsiyasının ilkin elmi-nəzəri əsasları və bu 
terminin hüquqi məna yükü ilə bağlı fikirlər professor 
N.A.Trayninə məxsusdur. Traynin belə cinayətləri üç 
müstəqil növə ayırır: sülh əleyhinə cinayətlər, 
müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər.120  

Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatlarında bu terminin 
normativ-hüquqi cəhətdən ilk dəfə istifadə edilməsi isə 
Nürnberq tribunalının Nizamnaməsinə aid edilir. Belə 
ki, ilk dəfə “insanlıq əleyhinə cinayətlər” anlayışı 

                                                 
120Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. - М., 
1969.  
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Nürnberq Beynəlxalq hərbi Tribunalı Nizamnaməsinin 
6-cı maddəsində öz əksini tapmış və onun tərkibini 
yaradan əməllər konkret göstərilmişdi. Nizamnaməyə 
görə Tribunalın yurisdiksiyasına aşağıdakı beynəlxalq 
cinayətlər aid edilmişdi:121 

- sülh əleyhinə cinayətlər – təcavüzkar 
müharibənin və ya beynəlxalq müqavilə, saziş 
və etimadnamələri pozmaqla müharibənin 
planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və 
ya yuxarıda sadalanan fəaliyyətin hər hansı 
birinin həyatakeçirilməsinə yönəlmiş ümumi 
planda və qəsdlərdə iştirak etmək; 

- müharibə cinayətləri – müharibə qanun və ya 
adətlərini pozmaq, bu pozuntularla işğal 
olunmuş ərazinin mülki əhalisini öldürmək, 
işgəncə vermək, qula çevirmək və ya başqa 
məqsədlə aparmaq, hərbi əsirlər və ya dənizdə 
olan şəxsləri öldürmək və ya onlara işgəncələr 
vermək, girovları öldürmək, ictimai və ya şəxsi 
əmlakı talamaq, şəhər və kəndləri mənasız 
dağıtmaq, hərbi zərurətlə əlaqədar olmayan 
talançılıqvə başqa cinayətlər; 

- insanlıq əleyhinə cinayətlər – müharibəyə qədər 
və ya müharibə zamanı adamöldürmə, işgəncə 
vermə, kölə vəziyyətinə salma, deportasiya və 
digər qeyri-insani hərəkətlər və ya siyasi, irqi və 
ya dini motivlərə əsasən, mülki əhalini 
təqibetmə. 

                                                 
121 Bassioini M. Cherif. International Crimes: Jus Cogens 
and Obligatio Erga Omnes // Law & Contemp. Prob, 1996. 
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Müasir beynəlxalq hüquqda isə insanlıq əleyhinə 
cinayətlərin anlayışı ən müfəssəl formada Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Statutunda (1998-ci il Roma 
Statutu) verilmişdir. Statutun 7-ci maddəsinə görə, 
“insanlıq əleyhinə cinayət” əgər bu cür hücum qəsdən 
törədilərsə, hər hansı mülki şəxslərə qarşı 
genişmiqyaslı və sistematik hücumlar çərçivəsində 
həyata keçirilən adamöldürmə, məhvetmə deportasiya, 
işgəncə və s. hərəkətlərdən birini ifadə edir. 122 
Ermənistanın törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlər 
kontekstində Statutda göstərilən tövsifedici 
elementlərlə tam mənada üst-üstə düşən əlamət məhz 
bu əməllərin mülki əhaliyə qarşı genişmiqyaslı və ya 
sistematik hücum çərçivəsində törədilməsidir.  

Qeyd edək ki, məhz bu zərurət nəzərə alınmaqla 
insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı son illər 
Azərbaycan hüquq elmində də maraqlı və əhatəli 
araşdırmalar aparılır. Bunlardan professor Ə. Əliyevin 
“Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi 
təhlil”, dosent R.K.Məmmədovun “Beynəlxalq cinayət 
hüququ və Azərbaycan Respublikasının cinayət 
qanunvericliyi”, dosent Ə.Allahverdiyevin “Beynəlxalq 
hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər” adlı kitablarını 
və digər əsərləri qeyd etmək olar.  

 
4.2. Ermənistan tərəfindən törədilən insanlıq 

əleyhinə cinayətlər 
Son 100 ildə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara 

qarşı törədilən transmilli cinayətlər sırasında öz 

                                                 
122  Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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miqyasına görə daha böyük say tərkibi məhz insanlıq 
əleyihinə cinayətlərə aid edilir. Ermənistan tərəfindən 
törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlər aşağıdakı qrup 
cinayətlərdir:  

1) Ermənistanın deportasiya cinayətləri; 
2) Ermənilərin törətdiyi işgəncə cinayətləri; 
3) Ermənilərin adamöldürmə və əhalini məhvetmə 

cinayətləri və s. 
1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi sistemli cinayət əməlləri nəticəsində minlərlə 
azərbaycanlı siyasi rəhbərlikdə olan ermənilər 
tərəfindən deportasiyaya, işgəncələrə məruz qalmış, 
qadınlar, uşaqlar və qocalarla amansız rəftar olunmuş, 
kütləvi qırğınlar baş vermiş və yüzdən çox kənd viran 
edilmişdi. 123 Təbii ki, bu faktlar içərisində insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin tərkibini yaradan kifayət qədər 
əməllər mövcud olmuşdur. 

Prof. Ə.Əliyev qeyd edir ki, Ermənistanın tarixən 
orada yaşayan azərbaycanlılara qarşı törətdiyi insanlıq 
əleyhinə cinayətlərə gəldikdə, burada hansısa növ 
əməlin həyata keçirilməsindən deyil, baş vermiş həmin 
cinayətləri kompleks və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
nəzərdən keçirmək zəruridir. Belə ki, ilk öncə 
adamöldürmə formsında törədilən bu cinayətlər 
sonradan əhalinin məhv edilməsi və depotasiyaya 
çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, baş verən cinayətlər həm də 
insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsi kimi kütləvi 
şəkildə işgəncə, təqibetmə, adamların məcburi yoxa 

                                                 
123  Məmmədov X., Məmmədov N. Türkiyədə və 
Azərbaycanda erməni millətçilərinin cinayətləri. Bakı: Elm, 
2006. 
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çıxarılması, habelə digər qeyri-insani hərəkətlərə yol 
verilməsi kimi ictimai təhlükəli əməllərin törədilməsi ilə 
müşayiət edilmişdir.124 

Ona görə də, bu paraqrafda Ermənistan tərəfindən 
həyata keçirilən deportasiya,işgəncə, adamöldürmə və 
əhalini məhvetmə cinayətlərinin beynəlxalq hüquqi və 
tarixi nünaslarına diqqət yetirəcəyik. 

 
4.2.1. Ermənistanın deportasiya cinayəti 
 
Ermənistanın son 100 ildə həyata keçirdiyi 

deportasiya cinayətləri beynəlxalq hüquqa əsasən 
insanlıq əleyhinə cinayətlərin bir növü kimi təfsir 
olunur.  

İlk növbədə beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanaraq, insanlıq əlayhinə cinayət kimi 
deportasiya cinayətinin anlayışına aydınlıq gətirək. 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 7-ci 
maddəsinin 2(d) bəndinə görə, “deportasiya, yaxud 
əhalinin yerinin məcburi dəyişdirilməsi” – köçürmə, 
yaxud digər məcburi tədbirlərin obyekti olan şəxslərin 
qanuni yaşadıqları rayondan beynəlxalq hüquqla yol 
verilən əsaslar olmadan zorla köçürülməsini ifadə 
edir.125 

Hüquq elmləri doktoru, professor Ə. Sadıqov 
bununla əlaqədar yazır ki, 1948-1953-cü illərdə Qərbi 
Azərbaycandan (indiki Ermənistandan) dəniz 

                                                 
124 Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: 
hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
125  Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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səviyyəsindən yüksəkdə yaşayan 150 min 
azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-
Araz düzənliyində, onlar üçün qeyri-əlverişli iqlim, 
məişət şəraitində yerləşdirilmişdir. 1954-1956-cı illərdə 
keçirilən deportasiya prosesində yenidən 100 mindən 
çox azərbaycanlı bu tədbirə məruz qalaraq, onların hər 
üç nəfərindən biri yeni şəraitə uyğunlaşa bilmədiyi 
üçün aclıq və xəstəlikdən həlak olmuşdur.126  

Azərbaycanlıların Ermənistandan (Qərbi 
Azərbaycandan) deportasiyası və köçürülməsi hələ 
XVIII əsrdən başlanıb. Qərbi Azərbaycandan 
azərbaycanlıların, ümumiyyətlə müsəlmanların 
deportasiyası üç mərhələdə aparılıb: Birinci mərhələ 
1905-1920-ci illər; İkinci mərhələ 1948-1953-ci illər; 
Üçüncü mərhələ 1988-1992-ci illər.127 

Bu proseslər zamanı ermənilər Qərbi 
Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların yüzlərlə 
yaşayış məntəqəsini yerlə-yeksan edib, 30 minə yaxın 
evi dağıdıb və yandırıb, qoca, uşaq və qadınların da 
daxil olduğu 140 min insanı vəhşicəsinə qətlə yetirib, 
750 mindən artıq azərbaycanlı Qərbi Azərbaycandan 
didərgin salınıb. Sonuncu deportasiyada 1988-ci ildə 
isə 220 mindən artıq azərbaycanlı erməni vəhşiliyinə 
tab gətirə bilmədiyindən doğma yurd-yuvalarını tərk 
edib. Bundan sonra ermənilər Qərbi Azərbaycandan 

                                                 
126 Sadıqov Ə.İ. Xocalı soyqırımı cinayəti: ümumi plan və 
siyasət çərçivəsində təzahür edən niyyət və beynəlxalq 
hüquq/ “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” 
jurnalı, 2014, N 1, xüsusi buraxılış, s.95. 
127  XX əsrdə Azərbaycanlıların Ermənistandan 
deportasiyası və köçürülməsi, http://1905.az  
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azərbaycanlıların izini itirmək məqsədilə buradakı 
qəbiristanlıqları, tarixi mədəni abidələri, dini 
müəssisələri, məktəb, xəstəxana və digər binaları 
darmadağın edib. Təkcə 1988-ci ildən sonra Qərbi 
Azərbaycanda ermənilər azərbaycanlılara məxsus 
2000-dən artıq qəbristanlıq dağıdıb. Ermənilər tarixən 
azərbaycanlılara, türklərə qənim kəsildikləri halda bu 
faktlar gizlədilib, dünya ictimaiyyəti isə bu məsələlərə 
diqqətsizlik göstərib. 

Azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarından 
deportasiyanın əsl səbəbi məhz ermənilərin bizim tarixi 
torpaqlarımıza köçürülməsinin məhsuludur. 
Azərbaycanlıların deportasiyası tarixini araşdıran tarix 
üzrə elmlər doktoru, professor Kərim Şükürov bu 
məsələyə toxunaraq yazır ki, müəyyən dövrlərdə 
Azərbaycanda hökmranlıq etmiş imperiyalar 
(Sasanilər, Ərəb Xilafəti, Monqol-tatar imperiyası və s.) 
Azərbaycana əhali köçürmüşdür. Dini-siyasi 
baxışlarından asılı olmayaraq, onlar Azərbaycan 
həyatının tərkib hissəsinə çevrilmiş, ya qaynayıb-
qarışmış, ya da öz varlığını qoruyaraq, daha da 
zənginləşdirmişdir. Ermənilər bu sırada tam fərqli yer 
tutur. Bu, köçürmənin strategiyası və erməni dini-milli 
xarakteri ilə bağlı olmuşdur. Rusiya əvvəlki imperiya 
miqrasiya siyasətinin əksinə olaraq hakim xalq və ya 
öz təbəəsini deyil, erməniləri kütləvi şəkildə işğal 
edilmiş Azərbaycan torpaqlarına köçürmüşdür. I 
Pyotrun erməni xalqına 1724-cü il fərmanı ilə onlar 
Xəzərsahili torpaqlara köçürülmüşdür. 1828-ci il 
Türkmənçay müqaviləsi ilə İrandan, 1829-cu il Ədirnə 
müqaviləsi ilə Osmanlıdan ermənilər gətirilmişdir. Bu 
siyasət sonralar da davam etdirilmişdir. Çar I Nikolay 
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tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş Naxçıvan və 
İrəvan xanlıqları ərazisində “Erməni vilayəti” 
yaradılmış, lakin on iki il sonra (1828-1840) ləğv 
edilmişdi. 

– Azərbaycanda gəlmə ermənilərdən ibarət xüsusi 
etno-konfessional təbəqə formalaşdırılmış, onlara hər 
cür imtiyazlı şərait yaradılmışdır. 

– Gəlmə ermənilər Rusiya imperiyasının strateji 
məqsədlərinə xidmət etməklə yanaşı, ərazi iddiaları ilə 
də çıxış etməyə başlamışdır. 

– Bu iddialar azərbaycanlılara qarşı soyqırımları və 
etnik deportasiyalara yol açmışdır. İlk belə hadisələr 
Rusiya imperiyası daxilində daha geniş şəkildə 1905-
1906-cı illərdə baş vermişdir. 1918-ci ilin martında yeni 
şəraitdə davam etdirilmişdir. 

– Ermənistan düşmənçilik siyasəti ilə Azərbaycan 
tarixinə qanlı səhifələr yazmış (1948-1953-cü illərdə 
azərbaycanlıların deportasiyası, 1980-ci illərin 
sonlarının deportasiyası, Qarabağ müharibəsi, Xocalı 
soyqırımı və s.), onun iqtisadi, siyasi və sosial 
resurslarını bu konfliktə cəlb etməklə qarşıda böyük 
maneəyə çevrilmişdir.128 

Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi 
deportasiyası 1947-ci il dekabr ayının 23-də SSRİ 
Nazirlər Sovetinin «Ermənistan SSR-dən kolxozçuların 
və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in 
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında» qərarı 
əsasında həyata keçirlib. Stalin tərəfindən 1948-1953-
cü illərdə həyata keçirilən azərbaycanlıların növbəti 

                                                 
128 Azərbaycan tarixini dəyişən 13 hadisə,  
http://news.lent.az/news/301493 
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deportasiyası zamanı ilk mərhələdə İrəvan şəhəri 
(indiki Yerevan şəhəri) yaxınlığınldakı yaşayış 
məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş, sonra isə 
rayon mərkəzləri, ətraf kənd və qəsəbələrin əhalisi 
köçürülmüşdür. 129  Əgər krım tatarlarını çeçenləri və 
digər xalqları almanlarla əməkdaşlığa görə 
cəzalandırıb köçürmüşdülərsə, azərbaycanlıların 
köçürülməsinə yeganə səbəb onların azərbaycanlı 
olması idi. Əgər digər repressiyaya məruz qalan 
xalqlar yaşadıqları bütün torpaqlardan deportasiya 
olunmuşdularsa, azərbaycanlılar yalnız Ermənistandan 
köçürüldülər ki, məqsəd Ermənistanın “təmizlənməsi” 
idi. 1918-1920 illərdə on minlərlə azərbaycanlı 
Zəngəzurdan qovuldu. 1940-cı illərdə erməni gəlmələri 
üçün yer əldə etmək üçün daha on minlərlə 
azərbaycanlı Azərbaycana deportasiya olundu. 1988-
1989-cu illərdə son etnik təmizlənmə vaxtı isə yerdə 
qalanlar qovuldular. Tarixçilərin və tədqiqatçıların 
fikrinə görə azərbaycanlıların indiki Ermənistandan 
etnik təmizlənməsi və deportasiyalarının əsas səbəbi 
reqionun və ölkənin milli tərkibinin dəyişdirilməsi idi. 
Deportasiya cinayətinin nəticəsi olaraq kənd, rayon, 
qəsəbə, dağ-dərə, mahal və digər yerlərin adlarını 
dəyişərək erməniləşdirilib. Bu ərazidə olan 
azərbaycanlı adlarını öz adları ilə əvəzləyiblər. O vaxt 
Qərbi Azərbaycanın-indiki Ermənistanın 34 rayonunun 
adı dəyişdirilib.130 

                                                 
129 Deportasiya, http://www.human.gov.az 
130  XX əsrdə Azərbaycanlıların Ermənistandan 
deportasiyası və köçürülməsi, http://1905.az 
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Erməni siyasi dairələri istər çar Rusiyası dövründə, 
istərsə də sovet hakimiyyəti illərində tarixi şəraitin 
verdiyi fürsətdən istifadə edərək öz məkrli niyyətlərini 
həmişə həyata keçirmişlər. 1905-1906 və 1918-1920-
ci illərdə kütləvi qırğınlar və soyqırımı aksiyaları 
zamanı yarım milyon azərbaycanlı Ermənistan 
ərazisində qətlə yetirilmişdir. Bu da deportasiya aktını 
həyata keçirmək üçün ən güclü təsir vasitələrindən biri 
olmuşdur. Yəni, məqsəd əhali arasında real vahimə 
yaratmaq, onların gözləri qarşısında vəhşiliklər 
törətmək, dədə-baba torpaqlarından qovmaq idi. Təbii 
ki, bu cür vəhşilikləri görən yerli sakinlər istər-istəməz 
psixoloji sarsıntı keçirir, şok vəziyyətinə düşür və 
həmin təsirlərdən yurdlarını tərk etmək 
məcburiyyətində qalırdılar.131  

Publisist-jurbalist Həbib Həsənov 1997-ci ildə 
yazdığı “Deportasiya” elmi-publisistik məqaləsində 
göstərir ki, azərbaycanlıların Ermənistandan köçürül-
məsinə ermənilər SSRİ rəhbərliyi səviyyəsində nəzarət 
edirdilər. Müəllif həmin məqalədə ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbərliyinə 
gəldikdən sonra vəziyyətin dəyişdiyinə, ermənilərin 
susduğuna aid bir sıra hadisələrdən, xüsusilə bu 
sahədə H. Əliyevin əvəzsiz rolundan  bəhs edir.  

Ulu öndər Moskvada SSRİ rəhbərliyindən istefa 
verəndən sonra ermənilər yenidən baş qaldırdılar və 
keçən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəlində 
acınacaqlı hadisələr oldu. Ermənistanda yaşayan 
azərbaycanlılar yenidən ata-baba torpaqlarından 

                                                 
131  1948-1953-cü illər deportasiyası, yaxud genosidin bir 
forması, “Azərbaycan” qəzeti.- 18 aprel 2015. 
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qovuldular. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 
ərazilərdəki bir çox rayonları işğal edildi, bir milyondan 
çox soydaşımız məcburi köçkünə çevrildi. Təsadüfi 
deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə 
hakimiyyətə gəldikdən sonra tarixi bir daha 
xatırlatmağı, məhz ötən deportasiyaları da diqqət 
mərkəzində saxlamağı vacib bildi. 1997-ci il dekabrın 
18-də ulu öndər “1948-1953-cü illərdə azərbay-
canlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixietnik 
torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 
fərman imzaladı. Ulu öndər 1947 və 1948-ci illərdə 
deportasiya ilə bağlı verilmiş qərarları Azərbaycan 
xalqına qarşı yönəldilmiş növbəti tarixi cinayət aktı kimi 
səciyyələndirirdi. O zaman deportasiyanın hərtərəfli 
tədqiq edilməsi, Azərbaycan xalqına qarşı dövlət 
səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi cinayətə 
hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə görkəmli 
alimlərdən, rəsmi vəzifəli şəxslərdən və ictimai 
xadimlərdən ibarət komissiya yaradılmışdır.132

  

1947-1953-cü illərdə azərbaycanlılar yaşayan 60 
məntəqənin adı dəyişdirmişdir. Ümumiyyətlə isə, 1921-
1988-ci illərdə Ermənistanda yüzlərlə türk mənşəli 
yaşayış məskəninin adı dəyişdirilmişdir.  

1988-ci ilin yanvarından etibarən «türksüz 
Ermənistan» siyasəti planlı şəkildə həyata keçirilməyə 
başlanmışdır. Ermənistan hökuməti, «Qarabağ» və 
«Krunk» komitələri, Eçmiədzin kilsəsinin 
nümayəndələri SSRİ rəhbərliyinin himayəsi ilə 

                                                 
132  1948-1953-cü illər deportasiyası, yaxud genosidin bir 
forması, “Azərbaycan” qəzeti.- 18 aprel 2015. 
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azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı 
aksiyalar törətmişlər. Etnik təmizləmə nəticəsində 
Ermənistanın 185 yaşayış məntəqəsi boşaldılmış, 250 
mindən artıq azərbaycanlı və 18 min kürd öz ev-
eşiyindən zorla qovulmuş, 217 azərbaycanlı ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Bunlardan 49 nəfəri 
ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda donmuş, 41 
nəfər qəddarlıqla döyülərək qətlə yetirilmiş, 35 nəfər 
işgəncələrlə qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış, 16-
sı güllələnmiş, 10 nəfər əzab və işgəncələrə 
dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada 
həkimlər tərəfindən öldürülmüş, digərləri isə suda 
boğularaq, asılaraq, elektrik cərayanına verilərək, 
başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir.133 

Beləliklə, yuxarıda sadalan faktlara əsasən qeyd 
olunmalıdır ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri insanlıq əleyhinə cinayət kimi deportasiya 
türk mənşəli şəxslərə qarşı etnik təmizləmə siyasətinin 
tərkib hissəsidir, bütün bunlar, eləcə də Ermənistanda 
yüzlərlə türk mənşəli yaşayış məskəninin adının 
dəyişdirilməsi və “türksüz Ermənistan” siyasəti 
nəticəsində çoxsaylı qətllər müasir beynəlxalq hüquqa 
görə cinayət məsuliyyəti yaradan əməllərdir. 

 
4.2.2. Ermənilərin törətdiyi işgəncə cinayətləri 
 
Ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiyi insanlıq 

əleyhinə cinayətlərin ayrıca bir növü də işgəncə 
cinayətləridir.  

                                                 
133http://www.human.gov.az/az/view-page/21 
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Əlbəttə, ermənilərin ölkəmizə vurduğu zərər və 
gətirdiyi bəlalar təkcə torpaqlarımızın işğalı ilə 
məhdudlaşmır. Həmin torpaqlarda olan bütün infra-
strukturun məhv edilməsi, burada yaşayan insanların 
əmlakının mənimsənilməsi, doğma yurd-yuvalarından 
didərgin salınması ilə yanaşı, ermənilər minlərlə 
azərbaycanlını qətlə yetirməklə, əsir götürməklə onlara 
verdikləri ağlasığmaz dəhşətli işgəncələr və başlarına 
gətirdikləri müsibətlərlə də tarixmizin bu səhifələrinin 
qanla yazılmasına səbəb olmuşlar. Aparılan 
araşdırmalar, görülən tədbirlər bu sahədə erməni 
vəhşiliyinə dair hər dəfə yeni-yeni sübutların meydana 
çıxmasına, onların barbarlığına dair təkzibedilməz 
faktların toplanmasına səbəb olmaqdadır. Bu xüsusda 
isə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının 
fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Məhz bu 
komissiyanın fəaliyyəti sayəsində Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsində əsir düşən və girov götürülən 
soydaşlarımız, onların sayı, erməni əsirliyində hansı 
müsibətlərlə üzləşmələri barədə xeyli material 
toplanmış, zəngin məlumat bazası yaradılmışdır. 
Həmçinin Dağlıq Qarabağda qanunsuz fəaliyyət 
göstərən erməni separatçı rejiminin hərbi birləşmələri 
və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş 
digər ərazilərində yaşayan, Azərbaycan millətindən 
olan yerli əhalinin qanuni yerləşdiyi yerlərdən məcburi 
hərəkətlərlə didərgin salınması, yaşayış 
məntəqələrində və dövlət obyektlərində maddi 
sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin talanması və 
dağıdılması, azərbaycanlı əsir və girovlara dəhşətli 
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işgəncələr verilməsi, beynəlxalq humanitar hüquqla 
mühafizə olunan mülki və digər şəxslərlə amansız 
rəftar, azərbaycanlıları milli bir qrup kimi bütövlükdə və 
ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini 
öldürməklə soyqırımı, habelə sülh və insanlıq əleyhinə 
törədilmiş başqa ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 
araşdırılması məqsədilə 18 dekabr 2003-cü il tarixdə 
yaradılmış birgə istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən 
başlanan cinayət işi üzrə görülən istintaq-əməliyyat 
tədbirləri nəticəsində də bu istiqamətdə xeyli nailiyyət 
əldə edilmiş, maddi sübutlar toplanmışdır.134 

Bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək lazım gəlir ki, 
Baş Prokurorluğun, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və 
Daxili İşlər Nazirliyinin birgə istintaq-əməliyyat qrupu 
tərəfindən başlanan cinayət işinin gedişində əldə 
olunan materiallar ermənilərin torpaqlarımızın işğalı 
zamanı azərbaycanlılara, həmçinin əsir düşmüş və 
girov götürülmüş soydaşlarımıza qarşı hansı vəhşiliklər 
törətməsi, necə işgəncələr tətbiq etməsi barədə 
beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
baxımından da əvəzsiz mənbələrdən biri rolunu 
oynamaqdadır. 

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında olan 
materiallar sübut edir ki, Ermənistan tərəfi əsir və girov 
götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı məqsədli 
soyqırımı siyasəti yeridir. Yüzlərlə Azərbaycan 
vətəndaşı, o cümlədən uşaq, qadın və qocalar erməni 
əsir və girovluğunda dözülməz işgəncələrin qurbanı 

                                                 
134 80377 saylı cinayət işi erməni vəhşiliklərini əks etdirən 
faktlarla zəngindir , Azərbaycan.- 2009.- 29 oktyabr.- S. 5. 
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olmuşdur. Çoxsaylı faktlar göstərir ki, əsir və girovlara 
müxtəlif dəhşətli işgəncələr verilmiş - onlar vəhşicəsinə 
döyülmüş, qəsdən şikəst vəziyyətinə salınmış, 
sinələrinə qızdırılmış “xaç” nişanları ilə damğa 
basılmış, dırnaqları və dişləri çıxarılmış, yaralarına duz 
basılmış, ölənə qədər rezin və dəmir dəyənəklərlə 
döyülmüş, damarlarına benzin yeridilmişdir.135 

Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqa görə bütün bu 
faktlar BMT-nin İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-
insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza  
növlərinə qarşı 10 dekabr 1984-cü il tarixli 
Konvensiyasına, 26 noyabr 1987-ci il tarixli 
İşgəncələrin və qeyri-insani, yaxud insan ləyaqətini 
alçaldan rəftarın və ya cəzaların qarşısının alınması 
haqqında Avropa Konvensiyasına, "İnsan hüquqlarının 
və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" 4 noyabr 
1950-ci il tarixli Konvensiyanın 3-cü maddəsinə, 
"İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 
alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya"nın 
2005-ci il sentyabrın 15-də imzalanmış Fakültativ 
Protokoluna və digər beynəlxalq sənədlərin 
müddəalarına zidd olan əməllər kimi tövsif edilir.  

 
4.2.3. Ermənilərin adamöldürmə və əhalini 

məhvetmə cinayətləri 
 
Son 100 il ərzində ermənilər ölkəmizdə təkcə milli, 

etnik, dini mənsubiyyətə qarşı yönəlmiş hərəkətlər, 

                                                 
135 Bu materialların detalları ilə Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının 
rəsmi saytında - http://www.human.gov.az tanış olmaq olar. 

http://www.human.gov.az/
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genosid və ya soyqırımı törətməklə məhdudlaşmayıb, 
onlar eyni zamanda, insanlıq əleyhinə cinayətlərin 
xüsusi növü hesab olunan homosid və ya 
adamöldürmə və əhalinin kütləvi məhv edilməsi ilə 
bağlı çoxsaylı cinayətlər də törətmişlər. Qeyd 
olunmalıdır ki, rəsmi məlumatlara əsasən, ermənilərin 
kütləvi məhvetmə və adamöldürmə cinayətlərinin 
nəticəsində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 
zamanı 20 000 nəfər insan həlak olmuşdur136. Qeyd 
edək, ki bu rəqəm əhalinin genişmiqyaslı məhvi ilə, 
habelə müəyyən ərazidə yaşayan insanların, ailələrin 
və nəsillərin yer üzündən silinməsi ilə kifayət qədər 
geniş və sistematik bir cinayətin baş verməsini 
əsaslandırmağa imkan verir.  

Beynəlxalq hüquqa görə adamöldürmə milli 
hüquqdakı adi adamöldürmədən fərqlidir. Bu cinayətin 
beynəlxalq hüquqa transformasiyası da ədbiyyatlarda 
maraqlı məsələlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir.  

Mançester Universitetinin professoru Norman 
Geras qeyd edir ki, ilk dəfə olaraq Nürnberq Tribunalı 
Nizamnaməsinin 6-cı maddəsində adamöldürmə 
insanlıq əleyhinə cinayət kimi göstərilmişdir. Sonra isə 
o, BNŞ-nın 10 nömrəli Qanununun 2-ci maddəsində, 
Tokio Tribunalı Nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin c) 
bəndində, Nürnberq Prinsiplərinin VI prinsipinin c) 
bəndində, Yuqaoslaviya Tribunalı Nizamnaməsinin 5-
ci maddəsində, Ruanda Tribunalı Nizamnaməsinin 3-
cü maddəsində, Sülh və Bəşəriyyətin təhlükəsizliyi 
əleyhinə cinayətlər məcəlləsi layihəsinin 18-ci 

                                                 
136 Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzünün nəticələri 
(Rəsmi xronika), http://www.human.gov.az 
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maddəsində və ən nəhayət, BCM Statutunun 7-ci 
maddəsində öz əksini tapmışdır.137 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 7-ci 
maddəsinin 2(a) bəndinə görə, “adamöldürmə” – 
dövlətin və ya təşkilatın bu cür hücumun törədilməsinə 
yönəlmiş siyasətinin həyata keçirilməsi və ya bu cür 
siyasətə kömək məqsədilə hər hansı mülki şəxsə 
tətbiq olunan əməllərin çox sayda törədilməsi ilə 
əlaqədar davamlı davranışını bildirir.138 

Adamöldürmə cinayəti ilə soyqırımı cinayəti 
arasında paralellər aparan siyasi elmlər doktoru R. 
Mustafayev qeyd etmişdir ki, soyqırımı bütov insan 
qrupunun mövcudluq hüququnun tanınmasından 
imtinadırsa, adamöldürmə isə ayrı-ayrı insan 
varlıqlarının yaşamaq hüququndan imtina kimi 
səciyyələndirilməlidir.  

Ədəbiyyatlarda bildirilir ki, adamöldürmə həm 
hökumət orqanlarının birbaşa göstərişilə, həm də 
dolayı yolla, hökumət orqanının görünməyən maliyyəsi 
və dəstəyi ilə törədilə bilər. Bu mənada ermənilərin 
ölkəmizdə həyata keçirdikləri adamöldürmə cinayətləri 
bilavasitə Ermənistan hökumət orqanlarının dəstəyi ilə 
və ya erməni terror təşkilatlarının maliyyəsi ilə həyata 
keçirilmişdir.  

Eyni zamanda, biz adamöldürmənin anlayışına 
diqqət yetirdikdə görürük ki, bu hökumətin yaratdığı 
şəratin də səbəb olması mühüm şərtlərdəndir. Belə ki, 

                                                 
137  Norman Geras, Crimes against humanity : birth of a 
concept, Manchester : Manchester University Press, 2015. 
138  Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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adamöldürmə dedikdə, birbaşa insanın fiziki baxımdan 
yalnız məhv olması deyil, burada həm də insanı 
ölümlə üzləşdirən təhlükəli şəraitin yaradılması 139 
nəzərdə tutulur.  

Ermənistanın orada yaşayan azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərin bir hissəsi 
olaraq adamöldürmə cinayətini şərh edən prof. 
Ə.Əliyev bu cinayətin bariz nümunəsi kimi, 1988-ci ilin 
noyabr ayının 27-dən dekabr ayının 7-dək Qərbi 
Azərbaycanda “türksüz Ermənistan” dövləti yaratmaq 
məqsədilə ayrı-ayrı bölgələrin şəhər və kəndlərinə 
edilən kütləvi basqınlar nəticəsində çoxsaylı insan 
qətllərini 140qeyd edir.   

Bununla yanaşı, əhalini məhetmə cinayəti də 
xarakterik erməni cinayətləri sırasına aid edilən 
məsələlərdən biridir. 

Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi 
çıxış edən əhalini məhvetmə cinayəti beynəlxalq 
hüquq normalarına, xüsusən Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin Statutunun 7-ci maddəsinin 2(b) 
bəndinə görə, qəsdən əhalinin müəyyən hissəsini 
məhv etməyə yönəlmiş həyat şəraitinin yaradılması, 
xüsusən ərzaq məhsulları və dərman əldə etməkdən 
məhrum etməni əhatə edir.141  

                                                 
139  Crimes against humanity, Wikipedia, the free 
encyclopedia, https://en.wikipedia.org 
140  Daha ətraflı bax: Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq 
cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
141  Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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Əhalini məhvetmənin insanlıq əleyhinə cinayətin bir 
növü kimi bir qrup şəxslərə qarşı yönəldiyini bildirən 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Ə.Allahverdiyev qeyd edir 
ki, məhvetmə dedikdə, əhalinin bütövlükdə (dövlətin və 
ya müəyyən rayonun bütün əhalisinin) və ya qismən, 
(dövlətin və ya müəyyən rayonun əhalisinin bir 
hissəsinin) fiziki və ya bioloji vasitələrlə fiziki məhv 
olması (öldürülməsi) başa düşülməlidir. Bu əməllər 
istər sülh, istərsə də müharibə şəraitində mülki əhaliyə 
qarşı yönələn genişmiqyaslı və sistematik hücumun 
tərkib hissəsi olaraq həyata keçirilməlidir. Bir çox 
hallarda əhalini məhvetməni adamöldürmə və genosid 
cinayətlərindən fərqləndirmək çətin olur. Təbii ki, 
bunlar fərqli tərkib elementlərinə malikdirlər. Ona görə 
ki, adamöldürmədən fərqli olaraq əhalini məhvetmədə 
daha çox adamın öldürülməsi nəzərdə tutulur. Bu iki 
əməlin bir-birinə oxşar olmasına və hər ikisinin insanlıq 
əleyhinə cinayətin tərkibini yaratmasına baxmayaraq 
bunlar arasında müəyyən fərqli cəhətlər vardır. 142 
Müəllifin qənaətincə, əhalini məhvetmə genosid 
əlamətləri olmadan əhalini bütövlükdə və ya qismən 
məhvetmə kimi başa düşülməlidir.  

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
insanlıq əleyhinə cinayətlərinin tərkib elementləri 
baxımından daha dəqiq səciyyələndirilməsi üçün 
“genosid” və “əhalini məhvetmə” cinayətlərinin də 

                                                 
142  Ə. V. Allahverdiyev. Beynəlxalq hüquqda insanlıq 
əleyhinə cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. “Elm və təhsil” 
nəşriyyatı, 2017. 
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beynəlxalq hüquq ədəbiyyatlarında 143  aparılan 
müqayisəli təhlilərə diqqət yetirək. “Genosid” və 
“əhalini məhvetmə” ayrı-ayrı cinayətlər hesab olunsa 
da onlar arasında müəyyən bağlılığın olması iddia 
olunur. Belə ki, hər iki cinayət böyük sayda 
məhvetməni əhatə edir. Genosidi əhalini məhvet-
mədən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət onun hər hansı 
milli, etnik, dini və irqi qruplara qarşı yönəlməsidir. 
Lakin məhvetmədə hər hansı belə qrupun 
mövcudluğundan söhbət getmir. Genosid cinayətinin 
baş verməsi zamanı qrupun bir neçə üzvünün 
öldürülməsi, amma qalan üzvlərinin sağ qalması 
mümkündür, lakin məhvetmədə belə hal nəzərdə 
tutulmaya bilər. Məhvetmə cinayətinin ictimai 
təhlükəliliyi əhalinin genişmiqyaslı məhvi ilə, habelə 
müəyyən ərazidə yaşayan insanların, ailələrin və 
nəsillərin yer üzündən silinməsi ilə xarakterizə olunur. 

Beləliklə, beynəlxalq hüquq baxımından Erməni-
stanın həm dövlət siyasətinin elementi kimi, həm də 
ermənilərin son 100 ildə azərbaycalılara qarşı 
törtdikləri bir çox əməllərində adamöldürmə və əhalini 
məhvetmə cinayətlərinin tərkibləri mövcuddur. 

 

                                                 
143  Bu məsələlərin geniş şərhi üçün bax: Crimes Against 
Humanity in International Criminal Law. By M. Cherif 
Bassiouni. Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1992; Ə. V. Allahverdiyev. Beynəlxalq hüquqda 
insanlıq əleyhinə cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. “Elm və 
təhsil” nəşriyyatı, 2017. 
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4.3. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri insanlıq 
əleyhinə cinayətdir 

                                    
Azərbaycanlılara qarşı son 100 ilin ən ağır 

cinayətlərindən biri də 1990-cı il 20 yanvarında Bakıda 
baş verən insanlıq əleyhinə cinayətdir. Xüsusi qeyd 
etmək lazımdır ki, bu cinayətin törədilməsində də 
ermənilər aktiv iştirakçı qismində çıxış etmişlər. 

Ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinə 
milli qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 
1990-cı il 20 yanvar faciəsinə tarixi-hüquqi, xüsusilə 
beynəlxalq cinayət hüququ müstəvisində qiymət 
verilməsi həm elmi-nəzəri, həm də siyasi baxımdan 
önəmlidir.  

Qeyd edək ki, hələ 21 yanvar 1990-cı ildə 
Moskvada ümummilli lider Heydər Əliyev bu hadisəni 
“hüquqa, demokratiyaya yad, humanizmə və ölkədə 
elan olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə 
zidd” hesab etdiyini bildirmiş, 7 mart 1991-ci il tarixdə 
isə ulu öndər Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
sessiyasında çıxış edərək, bu cinayətkar hərəkətlərin 
“İttifaq dövləti tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı 
hərbi təcavüz” olduğunu xüsusi vurğulamışdır. Əlbəttə, 
belə uzaqgörənliklə söylənilmiş fikrin sonrakı dövrlərdə 
müstəsna beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti və konkret 
nəticələri olmuşdur.  

Artıq bu gün ulu öndərin siyasi kursunu uğurla 
davam etdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 
bilavasitə rəhbərliyi ilə ölkəmizdə və beynəlxalq 
aləmdə 20 yanvar hadisələri ilə bağlı müxtəlif tədbirlər, 
aksiyalar, anma mərasimləri, xatirə gecələri keçirilir, 
dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu faciəyə, ümumən 



 

 

 

195 
 

 

Azərbaycan həqiqətlərinə yönəldilir, bu cinayət 
əməlinə düzgün hüquqi qiymətin verilməsi ilə bağlı 
tədqiqatlar davam etdirilir.  

Tarixi-siyasi və hüquqi cəhətdən kompleks şəkildə 
araşdırma tələb edən zəruri məsələlərdən olduğuna 
görə, baş vermiş hadisələrə beynəlxalq hüququn 
norma və prinsipləri, habelə müasir milli dövlətçilik 
tariximizin reallıqları əsasında yanaşma xüsusilə 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

20 yanvar hadisələrinə ilk növbədə Azərbaycana 
qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın 
təcavüzkar niyyətlərinə təkan verən və genişmiqyaslı 
kriminal planları kontekstində keçmiş SSRİ 
rəhbərliyinin havadarlığı və bilavasitə təşəbbüsü ilə 
Bakıya sovet ordusu hərbi hissələrinin yeridilməsi ilə 
nəticələnən silahlı təcavüz cinayətinin bariz nümunəsi 
kimi yanaşmaq lazımdır. Xüsusilə vurğulamaq istərdik 
ki, bu hadisəyə məhz beynəlxalq hüquqi nöqteyi-
nəzərdən sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdən biri 
- təcavüz kimi yanaşma hadisələrin mahiyyəti və 
cinayətin obyektiv elementləri baxımından da 
məqsədəmüvafiq hesab edilə bilər. Çünki, universal 
əsaslı imperativ konvensiyanın hələ qüvvəyə 
minməməsinə baxmayaraq, təcavüz istənilən dövrdə 
beynəlxalq demokratik proseslərə təsir imkanlarına 
mailk olan hüquqi-siyasi problem olmaqla, törədilən 
hüquq pozuntusuna görə məsuliyyətin birbaşa 
dövlətlərin və onların rəhbər şəxslərinin üzərinə 
yönəldiyi transmilli, kriminal xarakterli konkret hərəkət 
və hərəkətsizlikdən ibarət olan ən ağır cinayət 
əməlidir. Bu mənada tam əminliklə söyləmək olar ki, 
20 yanvar faciəsi Azərbaycanın suverenliyi, 
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müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü əleyhinə yönəlmiş hərbi 
təcavüzdür. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 
Təcavüzün Tərifi haqqında 14 dekabr 1974-cü il 3314 
saylı qətnaməsinə görə, təcavüz bir dövlətin digər 
dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ya siyasi 
müstəqilliyi əleyhinə bu və ya digər şəkildə BMT 
Nizamnaməsi ilə bir araya sığmayan silahlı güc tətbiq 
etməsi hesab olunur. Göründüyü kimi, bu cinayətin 
obyektiv cəhətlərindən biri silahlı gücün tətbiqi, digəri 
isə həmin hüquqazidd hərəkət və hərəkətsizliyin 
dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ya siyasi 
müstəqilliyi əleyhinə yönəlməsidir. Tərifə əsasən, 
təcavüzkar və təcavüz qurbanı qismində suveren 
dövlətlər tanınır. Keçmiş SSRİ Konstitusiyasına (81-ci 
maddə) və bu qurumun yaradılması haqqında 
müqaviləyə görə Azərbaycan de-yure suveren dövlət 
idi və belə bir hərbi intervensiya onun suveren 
hüquqlarının kobud şəkildə pozulması qənaətinə 
gəlməyə tam hüquqi əsas yaradır. Lakin qeyd 
olunmalıdır ki, o dövrdə sovet mətbuatı erməni 
diasporasının və “Daşnaksutyun” partiyası 
ideoloqlarının təhriki ilə ictimai şüura açıq-aşkar 
ideoloji təsir göstərir, ermənilərin separatçılığını sovet 
hakimiyyəti illərində guya Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən törədilən sıxışdırmalara, təhqirlərə və ayrı-
seçkiliyə qarşı  məcburi etiraz hərəkəti kimi qələmə 
verirdi. XX əsrin axırlarında sovet rəhbərləri bir 
tərəfdən, ermənilərin ərazi iddialarının təmin olunması, 
digər tərəfdən azərbaycanlıları daha da sıxışdırmaq 
məqsədi ilə onların yaşadıqları ərazilərin kiçildilməsi 
siyasətinin davam etdirilməsi üçün cinayətkar məqsədli 
ardıcıl addımlar atdılar. Məhz buna görə 1989-cu il 
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dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
Ermənistan SSR ilə “birləşdirilməsi” haqqında anti-
konstitusion akt qəbul etdikdə Moskva buna göz 
yumdu. 20 yanvar faciəsinin Ermənistanda və Dağlıq 
Qarabağda baş verən hadisələrlə birbaşa əlaqəsi 
danılmazdır. Bu hadisələr azərbaycanlılara qarşı iki 
əsr ərzində davam edən soyqırımı, deportasiya, 
Azərbaycan ərazisinin zorla qoparılıb Ermənistana 
verilməsi siyasətinin məntiqi davamı kimi də 
səciyyələndirilə bilər. Çünki, xalq azərbaycanlıların 
qədimdən bəri yaşadıqları Ermənistanda onlara kütləvi 
surətdə divan tutulmasını, oradan zorakılıqla 
qovulmasını dayandırmağı və Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana qatılmasına yol verməməyi tələb edirdi. 
Bu Azərbaycan xalqının öz konstitusion tələbi idi və 
sovet rəhbərləri 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə bu haqlı tələbə misli görünməmiş 
qəddarlıq və cinayətkarlıqla cavab verdi. 

Qeyd olunan səbəblərə görə həmin dövrün 
hadisələrinə bütövlükdə sülh və bəşəriyyət əleyhinə 
cinayətlər – hərbi təcavüz, müharibə və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin baş verdiyi kompleks və 
genişmiqyaslı beynəlxalq hüquqazidd əməl kimi 
yanaşmaq da doğru olardı. Hadisələrin beynəlxalq 
hüquqa zidd olması haqqında fikirlər həmin dövrdə 
parlament tərəfindən qəbul olunmuş bir sıra aktlarda 
da öz ifadəsini tapmışdır. Bakı şəhərində fövqəladə 
vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin 22 yanvar 1990-cı il tarixli qərarının 1-ci 
maddəsində qeyd olunur: “Bakıda fövqəladə vəziyyət 
haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 yanvar 
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1990-cı il tarixli fərmanı Azərbaycan SSR-in 
suverenliyinə qarşı təcavüz, bu fərmanın Bakı və onun 
ətrafında kütləvi qırğına səbəb olmuş icrasına 
sərəncam vermiş SSRİ ali hakimiyyət orqanlarının və 
ali vəzifəli şəxslərin hərəkətləri isə Azərbaycan xalqına 
qarşı cinayət kimi qiymətləndirilsin”. 1990-cı il yanvarın 
19-20-də Bakı şəhərində baş vermiş hadisələrin ilkin 
təhqiqi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti İstintaq 
Komissiyasının 11 fevral 1990-cı il tarixli Bəyanatında 
isə qeyd olunurdu ki, İttifaq hakimiyyət orqanları 
ölkənin qanunlarını və beynəlxalq hüquq normalarını 
saya almadan, Azərbaycan SSR-in suveren 
hüquqlarına məhəl qoymadan, SSRİ-nin yaradılması 
haqqında müqavilənin şərtlərini, SSRİ Konstitusiyasını 
və Azərbaycan SSR Konstitusiyasını kobudcasına 
pozaraq, respublikanın ali dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının razılığı və fövqəladə vəziyyəti tənzimləyən 
qanunvericilik aktı olmadan Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikasına qeyri-qanuni surətdə 
qoşunlar yeritmiş və onun paytaxtı Bakı şəhərində 
fövqəladə vəziyyət elan etmişlər. 

Bu hadisələr həmçinin, beynəlxalq humanitar 
hüququn ciddi və kobud şəkildə pozuntusunu təşkil 
etməklə, birbaşa 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarına 
zidddir. Çünki, faciə zamanı qoşun hissələri və 
birləşmələrinin tanklardan, piyadaların hərbi 
maşınlarından və zirehli transportyorlardan, həmçinin 
partlayan gülləsi və ağırlıq mərkəzinin yeri 
dəyişdirilmiş kütləsi olan odlu avtomat silahlardan 
istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar hüququn norma 
və sazişlərinin açıq-açığına pozulması deməkdir. 
Bundan əlavə, yaralılara xidmət etmək üçün təcili 
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yardım maşınlarının gülləbaran edilməsi, habelə bu 
qanlı cinayətin əsl miqyasının dünya ictimaiyyətindən 
gizlədilməsi məqsədilə xarici ölkələrin respublikaya 
lazımi tibbi yardım etmək üçün göstərdikləri bütün 
cəhdlərin qarşısının qətiyyətlə alınması 1949-cu il 
Cenevrə konvensiyaları və onlara 1977-ci il əlavə 
protokollarında nəzərdə tutulan muharibə aparılması 
qaydaları ilə, habelə digər sazişlərlə tam ziddiyyət 
təşkil edir. Beynəlxalq hüquqa görə müharibə 
cinayətləri - silahlı münaqişə (beynəlxalq və 
dövlətdaxili silahlı münaqişə olmasından asılı 
olmayaraq) zamanı tətbiq edilən humanitar hüquq 
normaları və ya müharibə adət və qanunlarının 
pozulmasıdır. Bundan əlavə, Nürnberq Tribunalı 
Nizamnaməsinin 6-cı maddəsinə görə müharibə qanun 
və adətlərinin pozuntularına hərbi müdaxilə edilmiş 
ərazidə yaşayan mülki əhalinin öldürülməsi, onlara 
əzab verilməsi, ictimai və ya xüsusi mülkiyyətin qarət 
edilməsi, şəhər və kəndlərin mənasız dağıdılması, 
hərbi zərurətdən doğmayan talançılıq və s. aiddir. 

20 yanvar hadisələri müasir dövrün insan hüquqları 
konsepsiyaları və bu sahədə qüvvədə olan beynəlxalq 
konvensiyaların müddəaları ilə tamamailə üst-üstə 
düşməyən elementlərlə zəngindir. Çünki, həmin 
dövrdə Bakıda dinc əhaliyə qanlı divan tutulması, 
yüzlərlə adamın öldürülərək yaşamaq haqqının əlindən 
alınması və yaralanması, digər şəxslərin informasiya 
blokadası şəraitində saxlanılmaqla baş verən hadisələr 
haqqında düzgün məlumat almaq imkanlarından 
məhrum edilməsi, onlara müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətlərinin yetirlməsi, eybəcər hala salınmış 
cəsədlərin qalıqları, qurbanlar arasında qadınlar, 
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qocalar və uşaqlar, azərbaycanlılar, ruslar, tatarlar və 
yəhudilərin olması faktları beynəlxalq hüququn ən 
mühüm prinsiplərindən birinin - insan hüquq və 
azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipinin kobud və 
kütləvi pozuntusu idi və bütün bunlara heç bir əsasla 
bəraət qazandırmaq qeyri-mümkün idi.  

Maraqlıdır ki, həmin dövrdə bu acınacaqlı faktlara 
dünya ictimaiyyətinin də mövqeyi birmənalı 
olmamışdır. Bəzi Qərb ölkələri bu cinayətkar 
hərəkətləri SSRİ-nin daxili işi hesab edərək, baş 
vermiş insan hüquq pozuntularına öz siyasi maraq və 
mənafeləri prizmasından yanaşmaqla, laqeyd və 
seyrçi mövqedə dayanmışlar. Məsələn, Böyük 
Britaniya və İtaliyanın XİN-i bəyanat verərək, 
Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti “SSRİ-nin daxili işi” 
kimi qiymətləndirirdi. ABŞ isə Dövlət Departamentinin 
nümayəndəsi Marqaret Tatuaylerin şəxsində bəyanat 
vermişdi ki, ABŞ Azərbaycanı dəstəkləmir və Bakıdakı 
yanvar hadisələrini şərh etməyi lazım bilmir. Dövlət 
Departamenti M. Qorbaçovu açıqca dəstəkləyərək 
hesab edirdi ki, onun səyləri azərbaycanlılarla 
ermənilər arasında silahlı toqquşmanın 
dayandırılmasına yönəldilmişdir. Əlbəttə, belə 
mövqelər həmin dövrün geosiyasi şərait və amilləri ilə 
sıx bağlı idi. Çünki, Qərb dövlətləri anlayırdı ki, bu cür 
millətlərarası münaqişələr SSRİ-ni daxildən zəiflədərək 
parçaladığı üçün, 20 yanvar hadisələri kimi anoloji 
faktlar onların “soyuq müharibə” planlarına və strateji 
məqsədlərinə tamamilə uyğun idi.  

Eyni zamanda, 20 yanvarda baş verən faktların 
obyektiv cəhəti bu əməllərin insanlıq əleyhinə cinayət 
kimi tövsif olunması üçün də əsas verir. Beynəlxalq 
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hüquqi sənədlərə görə insanlıq əleyhinə cinayət 
sistematik və geniş miqyasda törədilən, hökumət və ya 
istənilən təşkilat, yaxud qrup tərəfindən həvəsləndirilən 
və ya istiqamətləndirilən adamöldürmə, siyasi, irqi, dini 
və ya etnik motivlər üzrə təqib etmə, adamların zorakı 
itirilməsi, fiziki və ya psixi toxunulmazlığa, səhhətə və 
ya insan ləyaqətinə ciddi zərər yetirən digər qeyri-
insani əməllər hesab olunur. Göründüyü kimi, bu 
cinayət əməli keçmiş sövet dövlətinin rəhbər şəxsləri 
tərəfindən həvəsləndirilməklə, sistemli şəkildə və geniş 
miqyasda törədilərək, kütləvi xarakter daşıyan qırğınlar 
və insanların qəsdən məhv edilməsi ilə müşahidə 
olunmuşdur.  

Beləliklə, 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsinin törədilmə 
motivləri və cinayət əməllərinin çoxsaylı obyektiv 
tərəfləri bir dövlətin daxili işi hesab olunmadan bu 
hadisələrin yuxarıda qeyd etdiyimiz faktiki və hüquqi 
əsaslar üzrə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinin 
pozulmasına səbəb olmuş insanlıq əleyhinə cinayətlər 
hesab edilməsinə imkan verir.  
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V FƏSİL 
 

MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ 
 

 5.1. Müharibə cinayətlərinin anlayışı və 
mahiyyəti 
 5.2. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda apardığı 
qanunsuz hərbi əməliyyatlar zamanı törətdiyi müharibə 
cinayətləri 
 
5.1. Müharibə cinayətlərinin anlayışı və mahiyyəti. 
 

Beynəlxalq ümumi hüququn spesifik bir sahəsi olan 
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının - yəni, 
müharibə aparılmasının metod və vasitələrinin 
müharibə zamanı mülki şəxslərin, o cümlədən, hərbi 
əsirlərin, yaralı və xəstələrin hüquqlarının pozulması 
beynəlxalq humanitar hüququn pozuntuları hesab edilir 
və bu cinayətləri törətmiş şəxslər istər milli, istərsə də 
beynəlxalq səviyyədə cəzalandırılmalıdır. Beynəlxalq 
hüquqa və eləcə də, beynəlxalq humanitar hüquqa 
görə bir sıra cinayətlər vardır ki, məsələn, təcavüz, 
genosid, müharibə cinayətləri insanlıq əleyhinə 
cinayətlər və s. onlar bütün dövlətlərin maraqlarına 
toxunur və beynəlxalq hüquq qaydası üçün 
təhlükəlidir.  

Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, müharibə cinayətləri 
müasir beynəlxalq cinayət hüquq elmində və 
praktikasında önəmli sayılan elmi paradiqmalardan biri 
hesab olunur.  
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Müharibə cinayəti teriminin yaranma tarixi ilə bağlı 
professor A.Kibalnik qeyd edir ki, “müharibə 
cinayətləri” anlayışı suveren dövlətlər arasında 
müharibəyə tətbiq edilən ənənəvi beynəlxalq hüququn 
məcmu şəkildə məcəllələşdirildiyi vaxtlarda, 19-cu 
əsrin sonları və 20-ci əsrin əvvəllərində meydana 
gəlməyə başlamışdır.144 

Müharibə cinayəti döyüş aparılmasının metod-
larından asılı olaraq kiriminallaşdırılan və beynəlxalq 
sənədlər əsasında hüquqazidd hesab olunan transmilli 
cinayətdir.  

Müharibə cinayətlərinə aid sənədləri təhlil etsək, bu 
sahədə ən optimal bölgünün 1998-ci il Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutunun 145  8-ci 
maddəsində aparıldığını görərik. 8-ci maddənin 1-ci 
bəndində göstərilir ki, məhkəmə müharibə 
cinayətlərinə münasibətdə. xüsusən, onlar plan, yaxud 
siyasət çərçivəsində törədildikdə və ya bu cür 
cinayətlərin genişmiqyaslı törədilməsi zamanı 
yurisdiksiyaya malikdir. 8-ci maddənin 2-ci bəndində 
isə müharibə cinayətlərinin ayrı-ayrı növləri 
göstərilmişdir və həmin bölgüdə müharibə cinayətləri 
aşağıdakı kimi təsnifləşdirilmişdir: 

1) 12 avqust 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının 
ciddi pozuntuları, o cümlədən Cenevrə konvensiya-

                                                 
144  Кибальник А.Г. Современное международное 
уголовное право: понятие, задачи и принципы // Под 
науч. ред. доктора юридических наук А.В.Наумова, 
СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 
145  Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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larının müddəalarına uyğun olaraq mühafizə olunan 
şəxslərə və əmlaka qarşı törədilən bir sıra hüquqazidd 
hərəkətlər; 

2) beynəlxalq hüquq çərçivəsində təsbit edilmiş, 
beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələrdə tətbiq 
edilən qanun və adətlərin digər ciddi pozuntuları; 

3) qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr 
zamanı 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə 
Konvensiyalarının dördü üçün də eyni olan 3-cü 
maddənin kobud şəkildə pozulması. o cümlədən: silahı 
yerə qoymuş hərbi qulluqçular və xəstələr, yaralanma, 
həbsdə olma. yaxud hər hansı digər səbəbdən sıradan 
çıxmış şəxslər də daxil olmaqla. hərbi əməliyyatlarda 
aktiv iştirak etməyən şəxslərə qarşı törədilən bir sıra 
hüquqa zidd hərəkətlər; 

4) beynəlxalq hüquq çərçivəsində təsbit edilmiş, 
qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələrdə tətbiq 
edilən qanun və adətlərin digər ciddi pozuntuları. 

Beynəlxalq humanitar hüququn ciddi 
pozuntularından, yəni 1-ci növə aid cinayətlərdən 
danışarkən Quruda döyüşən silahlı qüvvələrdə 
yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
haqqında I Cenevrə Konvensiyasının 50-ci, Dənizdə 
döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların, xəstələrin və 
gəmi qəzasına uğrayanların vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması haqqında II Cenevrə 
Konvensiyasının 51-ci, Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında 
III Cenevrə Konvensiyasının 130-cu, Müharibə zamanı 
mülki əhalinin mühafizəsi haqqında IV Cenevrə 
Konvensiyasının 147-ci, beynəlxalq xarakterli silahlı 
münaqişələrə dair I Əlavə Protokolun 11 - ci və 85-ci 
maddələrinin araşdırılması olduqca vacibdir. Bunlar 
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daha çox beynəlxalq humanitar hüququn əsas tərkib 
hissələrindən biri olan "Cenevrə hüququ"nun 
pozuntularıdır. 

2-ci növ cinayətlərə beynəlxalq humanitar hüququn 
digər bir tərkib hissəsi olan "Haaqa hüququ"nun 
pozuntuları aiddir. Bu sahədəki əsas sənəd 1907-ci il 
18 oktyabrda qəbul edilmiş IV Haaqa Konvensiyasıdır. 

Burada bir məqamı vurğulamadan keçmək olmaz. 
Belə ki, yuxarıda sadalanan hər 2 növə aid cinayətlər 
beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr-də törədilmiş 
pozuntulardır. Bildiyimiz kimi, 4 Cenevrə Konvensiyası 
və I Əlavə Protokol beynəlxalq xarakterli silahlı 
münaqişələr zamanı tətbiq olunur. Sadəcə, istisna 
olaraq 4 Cenevrə Konvensiyası üçün ümumi olan 3-cü 
maddə və II Əlavə Protokol qeyri-beynəlxalq xarakterli 
silahlı münaqişələr zamanı tətbiq olunur. Lakin bu, o 
demək deyil ki, qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı 
münaqişələr zamanı törədilən cinayətlər universal 
yurisdiksiya prinsipi tətbiq edilə bilməz. 3-cü maddənin 
pozuntuları isə 3-cü növ müharibə cinayətlərində 
təsnifləşdirilmişdir. Yəni bu cinayətlər qeyri-beynəlxalq 
silahlı münaqişələr zamanı "Cenevrə hüququ"na aid 
pozuntuları özündə əks etdirir. 

Yuxarıda sadalanmış 4-cü növ pozuntular isə qeyri-
beynəlxalq silahlı münaqişələr zamanı "Haaqa 
hüququ"nun pozuntularını özündə əks etdirir. 

Bu təsnifatı əsas götürsək, müharibə cinayətlərini 
daha sadə olaraq 2 yerə bölmək olar: a) "Cenevrə 
hüququ"nun pozuntuları olan müharibə cinayətləri; b) 
"Haaqa hüququ"nun pozuntuları olan müharibə 
cinayətləri. Bu təsnifata əsasən, müharibə 
cinayətlərinə aşağıdakı tərifi vermək mümkündür: 
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Müqavilə hüququ bəzən də adət hüququ ilə 
qadağan olunmuş, beynəlxalq və qeyri-beynəlxalq 
xarakterli silahlı münaqişələrin gedişində və onlarla 
əlaqədar olaraq törədilən və silahlı münaqişələr 
zamanı tətbiq olunan döyüş aparılmasının müəyyən 
üsul və metodlarının tətbiqini qadağan edən və ya 
məhdudlaşdıran "Haaqa hüququ"nun və silahlı 
münaqişə dövründə fərdin hüquqlarının qorunmasına 
yönəlmiş "Cenevrə hüququ" - nun pozuntuları olan 
cinayətlər müharibə cinayətləri adlanır. Əgər 
beynəlxalq humanitar hüququ da "Haaqa hüququ" və 
"Cenevrə hüququ" olaraq 2 hissədən ibarət hesab 
etsək, onda demək olar ki, müharibə cinayətləri 
dedikdə beynəlxalq humanitar hüququn istənilən 
pozuntusunu başa düşmək olar.146 

Bu beynəlxalq sənədlərdən başqa, bir sıra regional 
qurumlar tərəfindən də silahlı münaqişə zamanı mülki 
əhalinin öldürülməsi, onlara qarşı bu və digər 
zorakılıqlar qadağan olunur. Bu xüsusda islam 
hüququnun norma və prinsiplərini özündə ehtiva edən 
və müsəlman Şərqinin bütün ölkələrini inteqrasiya 
edən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən qəbul 
edilmiş 1990-cı il tarixli “İslamda insan hüquqları 
haqqında” Qahirə Bəyannaməsinə görə silahlı gücün 
tətbiq olunması zamanı və silahlı münaqişə dövründə 

                                                 
146  Fətəliyev Z. Müharibə cinayətləri üzərində universal 
yurisdiksiya prinsipi, “Dirçəliş-XXI əsr”.-2008.-№126-127.-
S.210-216 
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qocaların, qadınların, uşaqların, habelə döyüşçü 
sayılmayan şəxslərin öldürülməsi qadağan edilir147  

Eyni zamanda, müharibə cinayətlərinin minimuma 
endirlməsi məsələləri ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç 
Komitəsi (ICRC) də məşğul olur. Qeyd olunmaldır ki, 
bu qurum son illərdə bilavasitə silahlı zonalarda 
fəaliyyət göstərir və beynəlxalq humanitar hərəkat 
olaraq əsas missiyası beynəlxalq humanitar hüquqa 
uyğun olaraq beynəlxalq və daxili silahlı münaqişə 
qurbanlarının həyat və ləyaqətlərinin qorunması ilə 
bağlıdır. 

Hüquq elmləri doktoru Ə. Əliyev qeyd edir ki, 
müharibə cinayətlərini bütövlükdə beynəlxalq 
humanitar hüquq normalarının pozuntusu kimi 
qiymətləndirmək daha düzgün olardı. 148  Professorun 
bu fikri ilə tamamilə razılaşaraq vurğulamaq lazımdır 
ki, ümumilikdə beynəlxalq humanitar hüquqda, habelə 
insan hüquqları hüququnda geniş tərkibli hüquqazidd 
əməllərin silahlı münaqişə zamanı, hətta atəş 
dönəmlərində belə törədilməsi nəzərə alınmaqla bütün 
pozuntuları müharibə cinayətlərinə aid etmək olar. Bu 
mənada Ermənsitanın həm Dağlıq Qarabağda hərbi 
əməlliyyatların getdiyi vaxtlarda, eyni zamanda 1994-
cü il Atəşkəs haqqında Sazişin bağlanmasından bu 
günə qədər törətdiyi müharibə qanun və adətlərinin 

                                                 
147  Cairo Declaration on Human Rights in Islam,Aug. 5, 
1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., 
Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 
(1993). 
148 Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: 
hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
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pozuntusu, dinc əhaliyə və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi 
əleyhinə yönəlmiş hərbi xarakterli əməllər və s. 
müharibə cinayəti kimi tövsif olunmalıdır. 

 
5.2. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda apardığı 

qanunsuz hərbi əməliyyatlar zamanı törətdiyi 
müharibə cinayətləri 

 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının, 

azərbaycanlılara qarşı cinayətlərin əksəriyyəti 
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması 
ilə müşayiət olunmuş və bu tendensiya bu gün də 
davam edir. Ona görə də biz bu beynəlxalq cinayətin 
yuxarıda qeyd olunan həm beynəlxalq humanitar 
hüquq, həm də beynəlxalq cinayət hüququnun norma 
və prinsipləri baxımından təhlilinə çalışacağıq. 

Ermənilərin transmilli cinayətlərini, o cümlədən 
müharibə və hərbi cinayətlərini araşdıran yuxarıda 
qeyd etdiyimiz birgə istintaq-əməliyyat qrupunun 
məlumatında bildirilir ki, qeyd olunan hadisələr üzrə 
cinayət işlərinin istintaqı zamanı beynəlxalq humanitar 
hüquqla müdafiə olunan mülki və digər şəxslərə qarşı 
amansız rəftar edildiyindən Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 
ilə sıx əlaqə yaradılmış, Dövlət Komissiyasından daxil 
olmuş siyahının istintaq materialları ilə müqayisəsi 
aparılmışdır. Əsirlikdən azad olmuş, lakin indiyədək 
dindirilməmiş şəxslərin dindirilməsi, erməni silahlı 
birləşmələrinin üzvləri tərəfindən əsir və girov 
götürülərək işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ, eyni 
zamanda, Ermənistanın ərazisində beynəlxalq hüquq 
normalarına zidd olaraq Azərbaycan Respublikasının 
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vətəndaşlarına işgəncələr vermiş, qəddar və qeyri-
insani rəftar etmiş, onların ləyaqətlərini alçaltmış, fiziki 
ağrılar və psixi istirablar vermiş şəxslərin dairəsinin 
müəyyənləşdirilməsi yönündə, habelə bir sıra 
epizodlar üzrə şübhəli şəxslər barədə digər zəruri 
sənədlərin işə əlavə olunması ilə bağlı tədbirlər həyata 
keçirilir".149 

Qeyd olunmalıdır ki, ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı ən amansız müharibə cinayətlərindən biri əsir və 
girov götürülməsi ilə bağlıdır. Bu cinayətlər bu gün - 
atəşkəs dörü üçün də davam edir. Məsələn, 2014-cü il 
iyulun 11-də Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və 
Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcər 
rayonunda öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək 
istəyərkən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 
girov götürülüblər, Azərbaycan vətəndaşı Həsən 
Həsənov isə öldürülüb. İşğal altındakı Dağlıq 
Qarabağda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev 
üzərində qanunsuz "məhkəmə" qurulub. 
"Məhkəmə"nin qərarı ilə Dilqəm Əsgərov ömürlük, 
Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətinə azadlıqdan 
məhrum edilmə cəzasına məhkum olunub. 
Azərbaycan XİN də dəfələrlə beynəlxalq humanitar 
hüququn bu kobud pozuntusu ilə bağlı bəyanatlar 
vermişdir. 150  Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, 
Ermənistan tərəfindən D.Əsgərov və Ş.Quliyev 
üzərində təşkil olunmuş "məhkəmə prosesi"nin heç bir 

                                                 
149 80377 saylı cinayət işi erməni vəhşiliklərini əks etdirən 
faktlarla zəngindir , Azərbaycan.- 2009.- 29 oktyabr.- S. 5. 
150 XİN-dən bəyanat: Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev 
dərhal azad edilməlidirlər, https://az.trend.az 
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hüquqi əsası yoxdur və qəbul edildiyi iddia edilən 
"qərar"lar da heç bir hüquqi mahiyyət kəsb etmir.  Bu 
qondarma məhkəmə prosesi və mülki şəxslərin girov 
götürülməsi Cenevrə konvensiyalarına görə 
qadağandır.  

Bundan başqa, ermənilərin son dövrdəki müharibə 
cinayətlərindən biri və beynəlxalq humanitar hüququn 
kobud şəkildə pozulması ilə diqqət çəkən 
cinayətlərindən biri də 2 yaşlı körpənin ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilməsi faktıdır. 2017-ci il iyulun 4-
də saat 20.40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri 
tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı qəsəbəsi 82 və 
120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı 
qumbaraatanlardan atəşə tutuldu. Ermənistan tərəfinin 
bu təxribatı nəticəsində 14 aylıq Zəhra Quliyeva və 
nənəsi 1967-ci il təvəllüdlü Sahibə Quliyeva qətlə 
yetirildi. Habelə, atəş nəticəsində Sərvinaz Quliyeva 
yaralandı və xəstəxanaya çatdırılaraq əməliyyat 
edildi.151  Qeyd olunan bu fakt 1949-cu il 12 avqust 
tarixli Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə 
dair dördüncü Cenevrə konvensiyasına,  1974-cü il 
Qadın və uşaqların fövqəladə hallarda, silahlı 
münaqişələr dövründə müdafiəsi haqqında 
bəyannaməyə, 1989-cu il Uşaq hüquqları haqqında 
konvensiyaya, 2000-ci il Silahlı münaqişələr dövründə 
uşaqların müdafiəsindən bəhs edən uşaq hüquqları 
haqqında konvensiyaya əlavə protokola və digər 
beynəlxalq hüquq sənədlərə tamamilə zidd hesab 

                                                 
151 "Ermənistan cəbhə xəttində növbəti irimiqyaslı təxribat 
törədib". www.azertag.az (Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi). 
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edilir. Qeyd edək ki, bu hadisəni hətta xarici mətbuat, o 
cümlədən Fransanın Le-Monde qəzeti “Təxribatları 
davam etdirən Ermənistan uşağın və onun nənəsinin 
ölümündə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Onların ölümü 
Ermənistanın açıq-aşkar təcavüzkar siyasətinin 
nəticəsidir"152 kimi qeyd etmişdir. Orada yazılır ki, bu 
cinayətə görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri 
qismində Fransa Ermənistanı beynəlxalq hüquq 
normalarına əməl etməyə çağırmalı və hər şeyi 
etməlidir ki, Yerevan öz siyasətinə görə 
cəzalandırılsın. 

Ermənilərin beynəlxalq humanitar hüquq əleyhinə 
törətdikləri özlərinəməxsus cinayətlərdən biri də 
cəsədlərin təhqir edilməsidir. Biz bunun əyani 
sübutunu Dağlıq Qarabağ müharibəsi boyu, o 
cümlədən atəşkəs döründə də gördük. Məsələn, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 
cəsədini Ermənistan 141 gün saxlamış, ermənilər 
onun cəsədi üzərində müxtəlif təhqiredici hərəkətlər 
edərək, cəsədin şəkillərini internet saytlarında 
yayımlamışdır.153 Ermənilərin bu cür hüquqa və əxlaqa 
zidd hərəkətləri beynəlxalq sənədlərə əsasən cinayət 
hesab edilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 1990-cı il tarixli 
“İslamda insan hüquqları haqqında” Qahirə 
Bəyannaməsinə görə silahlı gücün tətbiq olunması 
zamanı və silahlı münaqişə dövründə cəsədlər 

                                                 
152  Karabakh - News.Az - Latest news from Azerbaijan, 
https://news.az/articles/karabakh/page/38?id=131634 
153  Mübariz İbrahimov Azərbaycan gəncliyinin qürur 
mənbəyidir, http://www.anl.az 
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üzərində təhqiredici hərəkətlər qadağan edilmişdir.154 
Digər tərəfdən, ermənilərin bu faktı video və foto 
çəkilişlər edərək internetdə yayması nifrət aşılayıcı 
amil hesab olunmaqla, beynəlxalq hüquqa zidd hesab 
edilir. 

Beynəlxalq hümanitar hüquq normalarının 
pozulması ilə müşayiət olunan və beynəlxalq ekoloji 
təhlükəsizlik problemi ilə bilavasitə əlaqəli olan 
Ermənistanın müharibə cinayətlərindən biri də 
Sərsəng su anbarına ermənilərin qanunsuz 
müdaxiləsidir. Ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətə malik 
olan Sərsəng su anbarı 25 ildən artıqdır ki, işğal 
altındadır. Sərsəng su anbarı ölkənin aşağı 
Qarabağda yerləşən 6 rayonunun (Ağcabədi, Ağdam, 
Bərdə, Goranboy, Tərtər və Yevlax) 100 min hektara 
yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin edirdi. 
Həmin rayonların əhalisinin böyük bir hissəsi Tərtər 
çayının suyundan içməli su kimi istifadə edirdi. Bu 
ərazidə yaşayan əhali Ermənistan işğalından sonra 
içməli suya möhtac qalmışdır. Ermənistan həm 
insanları içməli sudan məhrum etmiş, eyni zamanda 
su mənbələri həddindən artıq çirklənmələrə məruz 
qalmış, 100 min hektara yaxın torpaq sahələrinin 
suvarılmasında çətinliklər yaradılmışdı. Göründüyü 
kimi Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan 
ərazilərini işğal etməklə və işğal altında olan əraziləri 

                                                 
154  Cairo Declaration on Human Rights in Islam,Aug. 5, 
1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., 
Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 
(1993). 
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hərbi zərurət olmada dağıtmaqla həm də müharibə 
cinayətləri törətmişlər.155 

Bununla əlaqədar professor Əmir Əliyev qeyd edir 
ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə 
cinayətlərini təhlil edərkən ilk növbədə ətraf mühitə 
genişmiqyaslı, uzunmüddətli və ciddi ziyan vurul-
masına səbəb olan qəsdən hücumların edilməsini 
xüsusilə vurğulamaq lazımdır.156  

Quru müharibəsinin qanun və adətləri haqqında 
1907-ci il Haaqa Konvensiyasını, Müharibə 
qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə 
Konvensiyalarını, Cenevrə Konvensiyalarına I Əlavə 
Protokolu, Ətraf mühiti dəyişikliyə uğradan 
vasitələrdən hərbi və ya istənilən digər düşmən 
məqsədlərlə istifadə olunmasının qadağan edilməsi 
haqqında 1976-cı il Konvensiyasını, məhz müharibə 
dövründə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı normaları 
özündə ehtiva edir.  

Cenevrə Konvensiyalarına əlavə olunan I 
Protokolun 55-ci maddəsində göstərilir ki, hərbi 
əməliyyatlar zamanı təbii mühitin geniş, davamlı və 
ciddi ziyandan mühafizəsinə qayğı göstərilir157. 56-cı 
maddədə isə deyilir ki, tərkibində beton və torpaq 
bəndlərdən ibarət obyektlərə hücum olarsa və bu 

                                                 
155  Allahverdiyev Ə. Sərsəng su anbarına ermənilərin 
qanunsuz müdaxiləsi: Müharibə cinayətləri və beynəlxalq 
ekoloji təhlükəsizlik problemi, http://1905.az 
156 Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: 
hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
157 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyaları və 
onlara əlavə protokollar B.1999 



 

 

 

214 
 

 

hücum nəticəsində ağır itkilər olarsa, dic mülki əhali 
qırğına məruz qalarsa belə hücumlar qadağan olunur. 
İşğal altında olan Sərsəng su anbarı bunun əyani 
nümunəsidir. Bununla bağlı 26 yanvar 2016-cı ildə 
AŞPA tərəfindən “2085 (2016) saylı qətnamə qəbul 
edilmişdir. Qətnamədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
və digər ərazilərinin Ermənistan dövləti tərəfindən işğal 
edilməsi faktı təsdiqlənməklə Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal bölgəsindən dərhal geri çəkilməsi 
tələb edilir, Ermənistanın Azərbaycana qarşı qəsdən 
törətdiyi ekoloji böhranın ekoloji təcavüz olduğu 
vurğulanır və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 
yerləşən Sərsəng su anbarının hazırki durumunun 
törədə biləcəyi humanitar fəlakətin nəticələrinə görə 
birbaşa Ermənistan dövlətinin məsuliyyət daşıdığı 
bildirilir. 

Beləliklə, ermənilərin müharibə cinayətlərinin yalnız 
son dövrlər üçün və yalnız bəzilərini misal olaraq 
çəkdik. Bütün digər təfərrüatları ilə beynəlxalq 
konvensiyaların müharibə cinayətlərinə aid olan bütün 
müddəaları Ermənistanın işğal altında olan ərazilərdə 
törətdiyi əməllərə şamil olunur və müharibə cinayətləri 
onların bütün əməllərinin tərkibində özünü açıq 
şəkildə, hətta bütün dünya mediasının etiraf etdiyi 
şəkildə biruzə verir.  
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VI FƏSİL 
 

ERMƏNİ TERRORU BEYNƏLXALQ XARAKTERLİ 
CİNAYƏT KİMİ 

 
6.1.Terror cinayətinin beynəlxalq hüquqi anlayışı 
6.2. Ermənistanın terror cinayətləri 
6.2.1. Qarakənd terroru (20 noyabr 1991-ci il) 
6.2.2. Bakı terroru (3 iyul 1994-cü il) 

 
6.1.Terror cinayətinin beynəlxalq hüquqi 

anlayışı 
 
Terror müasir beynəlxalq və milli hüquqa görə 

transmilli cinayət hesab olunur. Ona görə də, bu 
cinayətə qarşı mübarizə həm beynəlxalq hüququn, 
həm də milli hüququn narahatlıq mövzusudur. Bir 
qayda olaraq terrorizmin anlayışı və mahiyyətinə 
münasibətdə beynəlxalq və milli hüquq eyni mövqedən 
çıxış edir.  

Professor L.V. İnoqamova-Xeqay terrorçuluğu 
beynəlxalq cinayət kimi xarakterizə edərək yazır ki, 
beynəlxalq terrorizim mahiyyət etibarilə sülh və 
bəşəriyyətin təhlükəsizliyinə qəsd edən cinayətlərdən 
biridir. Beynəlxalq terrorizmin təsir obyektini 
beynəlxalq sülhün təmin olunması üzrə ictimai 
münasibətlər, dövlətlərin dinc yanaşı yaşaması, ictimai 
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təhlükəsizlik, insan hüquqları və əsas azadlıqları, 
habelə cəmiyyətin demokratik əsasları təşkil edir.158 

Beynəlxalq terrorçuluqla bağlı qlobal miqyasda 
mükəmməl konvension əsaslı bütöv bir qanunvericilik 
sisteminin yaradılmasına hələ ötən əsrin 30-cu 
illərindən başlanılmışdır. Həmin konvensiyaların böyük 
əksəriyyəti dövlətlərin beynəlxalq terrorçuluqla birgə 
mübarizə aparmasını və fəaliyyətlərini 
əlaqələndirmələrini nəzərdə tuturdu. 1937-ci il tarixli 
Cenevrə Konvensiyasından sonra “Terrorçuluğun 
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 
Vaşinqton, “Terrorizmin qarşısının alınması haqqında” 
Avropa Konvensiyasını, 1970-ci il tarixli “Hava 
nəqliyyatının qanunsuz zəbtinə qarşı mübarizə 
haqqında”, 1971-ci il tarixli “Mülki aviasiyanın 
təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qanunsuz aktlarla 
mübarizə haqqında”, 1973-cü il tarixli “Beynəlxalq 
müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən 
diplomatik agentlərə qarşı cinayətlərin qarşısının 
alınması və cəzalandırılması haqqında”, 1979-cu il 
tarixli “Girovların götürülməsi ilə mübarizə haqqında”, 
1997-ci il tarixli “Bomba terrorizmi ilə mübarizə 
haqqında” beynəlxalq konvensiyaları və digər 
beynəlxalq sazişlərin strateji əhəmiyyətini xüsusi 
vurğulamaq lazımdır. Bundan əlavə, terrorla bağlı 
BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İKT və MDB çərçivəsində 
də bir sıra mühüm sənədlər imzalanmış, razılaşmalar 
əldə olunmuşdur. 

                                                 
158  Иногамова-Хегай Международное уголовное право. 
СПб.: 2003.  
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Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində 
ölkəmiz bir sıra konvensiyalara qoşularaq 
qanunvericiliyini həmin sənədlərə uyğunlaşdırmışdır. 
Respublikamız terrorizmlə mübarizə üzrə BMT-nin 11 
beynəlxalq-hüquqi, habelə Avropanın 10 sənədinə 
imza atmışdır. Azərbaycanın da qatıldığı Terrorizmin 
maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında 9 dekabr 
1999-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyada (AR 1 
oktyabr 2001-ci il tarixdə qoşulub), Bomba terrorizmi 
ilə mübarizə haqqında 15 dekabr 1997-ci il tarixli 
Beynəlxalq Konvensiyada (02.02.2001) Terrorizmin 
qarşısının alınması haqqında 27 yanvar 1977-ci il 
tarixli Avropa Konvensiyasında (05.12.2003) və 
“Terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa 
Konvensiyasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
barədə” 15 may  2003-cü il tarixli Protokolda 
(22.02.2008) media və terrorizmin qarşılıqlı əlaqəsi 
məsələsinə də toxunulmuşdur. Eyni zamanda, Cinayət 
Məcəlləsində terrorçuluğa görə konkret cinayət 
məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. 

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında 18 iyun 
1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa görə terrorizm (terrorçuluq) dedikdə ictimai 
təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə 
yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul 
edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak 
olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, 
əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa 
ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi 
yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər 
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törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin 
törədiləcəyi ilə hədələmə başa düşülür. 159  

Müasir terrorizmin tarixinin eramızın I əsrindən 
indiki İsrail ərazisində Roma işğalçılarına qarşı yəhudi 
dini sektası olan “Zealotos”ların keçirdiyi terror 
aktlarından başlandığı qeyd olunur. XIX əsrin ikinci 
yarısından bəri terrorizm ictimai həyatın daimi 
faktoruna çevrilmişdir. XX əsrdə qlobal şəkildə 
yayılmış beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə 1993-cü 
il Vyana Bəyannaməsində və İnsan hüquqlarının 
qorunması ilə bağlı Ümumdünya Konfransının qəbul 
etdiyi Proqramda öz ifadəsini tapmışdır. Bu sənədlərdə 
beynəlxalq terrorizmin, onun forma və praktiki 
aşkarolma metodlarının, demokratiya və insan 
azadlığı, həyat üçün təhlükə törətdikləri göstərilir. 
Dövlətin əsas məqsədi terrorirzmə qarşı səmərəli 
mübarizə aparmaq və əhalinin yaşadığı ərazilərdə 
fövqəladə vəziyyət elan edərək, vətəndaşların 
pozulmuş hüquqlarının bərpasına çalışmaqdır. Çünki, 
beynəlxalq terrorizmin əsas məqsədi məhz cəmiyyət, 
dövlət və bütövlükdə insanlar, onların həyatının məhv 
edilməsidir. 

 
6.2. Ermənistanın terror cinayətləri 

 
Ermənistanın terror cinayətləri beynəlxalq hüquqi 

cəhətdən hələki, yetərli şəkildə nə araşıdırılmayıb, nə 
də bu cinayətlərə beynəlxalq instansiyalarda, xüsusilə 

                                                 
159 Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında 18 iyun 1999-cu 
il tarixli AR Qanunu, www.e-qanun.az 
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beynəlxalq məhkəmə qurumlarında hüquqi qiymət 
verilməmişdir. 

Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, terrorla bağlı ulu öndər 
Heydər Əliyev vurğulamışdır ki, “dünyа sоn dərəcə 
mürəkkəb bir dövr yаşаyır. Bеynəlхаlq tеrrоrizm bəzi 
dövlətlərin dəstəyindən istifаdə еdərək dünyа 
nizаmınа qаrşı həmlələr еdir, еkstrеmizm, təcаvüzkаr 
millətçilik və dаvаkаr sеpаrаtizm idеоlоgiyаsı əsаsındа 
yеni qаrşıdurmа хətləri yаrаtmаğа çаlışır, sərhədləri 
yеnidən bölməyə və dəyişməyə cəhd göstərir”.160  

1989-1994-cü illərdə erməni separatçıları və 
terrorçuları tərəfindən Azərbaycan ərazisində 373 
terror aktı törədilmiş, nəticədə 1568 nəfər ölmüş, 1808 
nəfər yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası, eləcə 
də xarici ölkələrin məhkəmələri tərəfindən prosessual 
qaydada sübuta yetirilmişdir ki, həmin terror aktlarının 
32-si Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət 
orqanlarının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən istifadə edilməklə, cəbhə 
xəttindən yüz kilometrlərlə aralıda yerləşən yaşayış 
məntəqələrində həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı terrorçu 
fəaliyyətin bilavasitə Ermənistan Respublikasının 
dövlət orqanları və separatçı qurum tərəfindən üçüncü 
ölkə vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının azsaylı 
xalqlarının nümayəndələri, hərbi əsir və girovlardan 

                                                 
160 Beynəlxalq terrorizm və onun Azərbaycana mənfi təsiri: 
Metodik vəsait /Tərtib ed. M.Məmmədov; Burax. məs. 
K.Tahirov; Red. D.Bayramov; M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009. 
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istifadə ilə təşkili, maliyyələşdirilməsi və 
reallaşdırılmasına cəhdlər göstərilmişdir. 

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası 
ərazisində fəaliyyət göstərən terrorçu-separatçı 
"Sadval" təşkilatı üzvlərinin 1994-cü ilin martın 19-da 
Bakı metropoliteni stansiyalarından birində törətdikləri 
və 14 nəfər dinc sakinin ölümü, 42 nəfərin yaralanması 
ilə nəticələnən partlayışın Ermənistan Respublikası 
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil edilməsi faktı 
da prosessual qaydada tam sübuta yetirilmişdir. 
Çoxsaylı şahid ifadələri və maddi sübutlar bu təşkilatın 
yaraqlılarının Ermənistan Respublikasının Nairi və 
Arzni rayonlarında yerləşən, xüsusi xidmət orqanlarına 
məxsus hərbi-təxribat hazırlığı bazalarında, habelə 
Dağıstan Respublikasının Məhərrəmkənd rayonu 
ərazisində təşkil edilmiş xüsusi düşərgələrdə təlim 
keçdiklərini birmənalı şəkildə təsdiqləmişdir. Məhz 
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları terror aktlarının 
icrası üçün cinayətkarları zəruri partlayıcı materiallar 
və texniki vasitələrlə təchiz etmiş və 
maliyyələşdirmişlər. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 
orqanları həmin cinayətin 43 təşkilatçısını və icraçısını 
aşkarlamış, onlardan 30 nəfəri Azərbaycan 
Respublikası Ali Məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan 
məhrum olunmuşdur, ölkənin hüdudlarından kənarda 
gizlənənlər barədə isə əməliyyat-axtarış tədbirləri 
davam etdirilir. 

Bu dəhşətli terror aktının qeyri-adiliyi ondadır ki, 
Azərbaycan torpaqlarını işğal edən və Dağlıq 
Qarabağın separatçı rejiminə himayədarlıq edən 
qonşu Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həmin 
cinayəti həyata keçirmək üçün terrorçuları digər 
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həmsərhəd ölkədə - Rusiya Federasiyasında, 
ölkəmizin bir sıra şimal rayonları barəsində ərazi 
iddiaları irəli sürən separatçılar sırasından 
hazırlamışlar. Bu isə müxtəlif etnik yönümlü 
separatçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin beynəlxalq 
terrorizmin əsas tərkib hissələrindən biri olduğuna 
daha bir sübutdur. 

90-cı illərin əvvəllərindən etibarən beynəlxalq 
terrorçu qrupların liderlərinin reabilitasiyasına çalışan 
Ermənistan rəhbərliyi xarici diasporanın radikal 
təşkilatlarının, xüsusilə "Daşnaksutyun", ASALA, MAQ, 
"Erməni birliyi", "Erməni Azadlıq cəbhəsi" və digər 
terror təşkilatları fəallarının Ermənistan ərazisində 
toplanması məqsədi ilə genişmiqyaslı kampaniyaya 
başlamış, onların fəaliyyətlərinə siyasi-hüquqi şərait 
yaradaraq sığınacaq vermiş, pul, silah, saxta sənəd və 
nəqliyyatla təchiz etmişdir. Həmçinin Azərbaycanda 
ermənilərin sıx yaşadıqları əraziyə yardım adı altında 
bir sıra xarici dövlətlərdən terrorçular, silah və maliyyə 
vəsaitləri göndərilir, Türkiyə nümayəndəliklərinə qarşı 
terror aktları törətmiş ermənilərin azad olunması və 
dəstəklənməsi Ermənistanda dövlət səviyyəsində 
təşkil olunurdu.161  

Əslində, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara 
qarşı törədilən terror cinayətləri say baxımından bu 
kitabın normal həcminə sığışmayan tərzdə çoxdur. 
Lakin, biz burada yuxarıda qeyd etdiklərimizdən başqa 
beynəlxalq hüquqi əhəmiyyətinə görə yalnız ikisini- 20 

                                                 
161  Dövlət terrorizmi və təcavüzkar separatism, 
http://azerbaijan.az/portal/Karabakh/ArmenianAgression/ar
menianAgression_a.html?armenianAgression_04 
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noyabr 1991-ci il Qarakənd terroru və 3 iyul 1994-cü il 
Bakı terrorunu şərh etməyə çalışacağıq. 

 
6.2.1. Qarakənd terroru (20 noyabr 1991-ci il) 
 
Qarakənd terroru beynəlxalq hüquqi cəhətdən 

qiymətini almamış erməni cinayətlərindən biridir. 
Müasir beynəlxalq hüquqa görə bu hadisə tamamilə 
beynəlxalq terror kimi tövsif edilə bilər.  

Qeyd edək ki, bu terror cinayəti 1991-ci il noyabrın 
20-də ermənilər tərəfindən Xocavənd rayonunun 
Qarakənd kəndi üzərində 22 nəfərlik sülhməramlı 
missiyanı Xankəndinə aparan “Mi-8” vertolyotunun 
vurulması ilə törədilib. Erməni terroru nəticəsində - 
Azərbaycanın görkəmli dövlət və hökumət 
nümayəndələri, Rusiya və Qazaxıstandan olan 
müşahidəçilər - dövlət katibi Tofiq İsmayılov, baş 
prokuror İsmət Qayıbov, dövlət müşaviri Məhəmməd 
Əsədov, Baş nazirin müavini Zülfi Hacıyev, deputatlar 
Vaqif Cəfərov və Vəli Məmmədov, Prezidentin İcra 
Aparatının şöbə müdiri Osman Mirzəyev, nazir müavini 
Qurban Namazəliyev, Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin prokuroru İqor Plavski, Daxili İşlər 
İdarəsinin rəisi Vladimir Kovalyov, milli təhlükəsizlik 
şöbəsinin rəisi Sergey İvanov, fövqəladə vəziyyət 
rayonunun komendantı Nikolay Jinkin, Qazaxıstan 
daxili işlər nazirinin müavini Sanlal Serikov, milis 
general-mayoru Mixail Lukaşov, polkovnik-leytenant 
Oleq Koçerev, dövlət katibinin köməkçisi Rafiq 
Məmmədov, telejurnalist Alı Mustafayev, Azərbaycan 
Televiziyasının işıqçısı Arif Hüseynzadə, videooperator 
Fəxrəddin Şahbazov, vertolyot heyətinin komandiri 
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Vyaçeslav Kotov, heyət üzvləri Gennadi Domov, Dmitri 
Yarovenko həlak olublar. Faktla bağlı 1991-ci ildə 
Azərbaycanın Hərbi Qarnizon Prokurorluğu tərəfindən 
cinayət işi açılıb, istintaqın aparılması Respublika 
Prokurorluğuna verilib. Hazırda isə cinayət işi üzrə 
istintaq dayandırılıb. Buna səbəb terror aktının baş 
verdiyi ərazinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı 
altında olmasıdır.162  

Bu beynəlxalq hüquqa zidd olan əməlin terror kimi 
tövsif olunması üçün ilk növbədə bəzi beynəlxalq 
konvensiyaların müddəalarına diqqət yetirmək 
zəruridir.  

Terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa 
konvensiyasına görə (Strasburq, 27 yanvar 1977-ci il) 
Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurası üzvü olan 
dövlətlər, bu cür aktları törədən şəxslərin istintaqdan 
və cəzadan yayınmasının qarşısının alınması məqsədi 
ilə tədbirlər görülməsinə çalışmalıdırlar.163  

Qeyd edək ki, birincisi, bu terror cinayətinə görə bu 
günə qədər heç bir erməni məsuliyyətə cəlb 
olunmayıb. İkincisi, 20 Noyabr terror aktı təkçə 
Azərbaycan əleyhinə yönəlimiş cinauyət deyil, Rusiya 
və Qazaxıstandan olan dövlət, hərbi və ictimai 
xadimlərin hədəfə alındığı beynəlxalq terror aktıdır. 
Yəni, bu cinayət bütövlükdə region ölkələrininə qarşı 

                                                 
162  Qarakənd faciəsi - Ermənistanın terror aktı, 
http://cbc.az/az/az/v_story/qaraknd-facs-ermnstanin-terror-
akti 
163 European Convention on the Suppression of Terrorism, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/090 
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bir təhdid olmaqla, həm də Ermənistanın Rusiyaya 
qarşı terror siyasətinin göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 
Ekspertlər hesab edirlər ki, bu hadisəyə həm də 
ermənilərin ilk anti-rus, Dağlıq Qarabağda sabitliyin 
təmin olunmasında rusların aparıcı rol oynamasına 
yönələn hərbi akt kimi də baxmaq olar. Üçüncüsü, bu 
terror cinayətinin çəzasız qalmasının nəticəsi idi ki, 
azərbaycanlılara qarşı növbəti terror və digər 
beynəlxalq cinayətlər baş vermişdir.  

 
6.2.2. Bakı terroru (3 iyul 1994-cü il) 
 
Ermənilərin bilavasitə iştirakçısı olduğu beynəlxalq 

xarakterli cinayətlərdən biri də 3 iyul 1994-cü il tarixdə 
Bakıda törədilmiş terrordur və xüsusi qeyd olunmalıdır 
ki, bu cinayətə də kifayət qədər beynəlxalq miqyasda 
təpkilər həyata keçirilməmiş, hal-hazıradək bu əməllər 
özünün beynəlxalq hüquqi qiymətini almamışdır.  

Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən 
1994-cü il iyulun 3-də Bakı metrosunun "28 may" və 
"Gənclik" stansiyaları arasında 13 nəfərin ölümü, 42 
nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror aktı təşkil 
edilmişdir. Bu məqsədlə Qarabağ uğrunda gedən 
döyüşlər zamanı əsir düşmüş Azər Aslanovun anasını 
aldadıb Yerevana çağırmış, oradan Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərinə apararaq girov saxlayıb və 
A.Aslanovu həmin cinayəti törətməyə sövq etmişlər 
(bu fakt erməni millətçi-separatçı ekstremizminin əsas 
ideoloqlarından biri, hazırda İnterpol xətti ilə axtarışda 
olan Zori Balayanın "Cəhənnəm və cənnət arasında" 
kitabında öz əksini tapmışdır). İstintaq və məhkəmə 
prosesində sübuta yetirilmişdir ki, A.Aslanovun 
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terrorçu kimi hazırlanmasının "ideoloji təminatında" 
Zori Balayanın və Dağlıq Qarabağ erməni 
separatçılarının lideri olmuş, hazırda Ermənistan 
Respublikasının prezidenti Robert Koçaryanın iştirakı 
olmuşdur.164 

Qeyd olunmalıdır ki, erməni terroru təkcə 
Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə region üçün təhdid 
hesab olunur. Ona görə də bu xüsusda erməni 
terrorizminə qarşı mübarizəyə regional beynəlxalq 
hüquqi vasitələrin cəlb edilməsini məqbul hesab edirik. 
Bu mənada ermənilərin Bakı terroruna və digər 
cinayətlərinə qarşı ölkəmizin imkanlarından maksimum 
faydalanması zəruridir. Belə ki, 2002-ci il iyulun 20-də 
Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında 
imzalanmış "Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və 
digər növ təhlükəli cinayətlərlə mübarizə sahəsində 
GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri 
arasında əməkdaşlıq haqqında" Saziş bi cinayətlə 
mübarizədə mühüm vasitə hesab edilə bilər. Sazişə 
görə, Tərəflər terrorçu təşkilatların və qrupların 
fəaliyyətlərinin qarşısının alınması, eləcə də onlara 
maliyyə, hərbi-texniki və digər yardımın daxil olması 
kanallarının bağlanması; terrorçuların bazalarının, 
təlim düşərgələrinin və müalicə aldıqları yerlərin aşkar 
edilməsi; GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisində 
terrorçu qrupların və onlarla əlaqəsi olan şəxslərin 
hərəkət etdikləri marşrutların bağlanması; terrorçu 
təşkilat və qrupların fəaliyyəti ilə əlaqəsi olan şəxslərin 

                                                 
164  Dövlət terrorizmi və təcavüzkar separatism, 
http://azerbaijan.az/portal/Karabakh/ArmenianAgression/ar
menianAgression_a.html?armenianAgression_04 
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aşkar və müəyyən edilməsi barədə razılaşdırılmış 
tədbirlər işləyib hazırlayır və qəbul edirlər165. 

Ölkəmizin təcavüzə məruz qalmış əraziləri hazırda 
Ermənistanın fakitiki nəzaərti altındadır və bu ölkədən 
olan çağırışçılar hərbi xidmət keçmək üçün həmin 
ərazilərdəki hərbi hissələrə göndərilir, eyni zamanda 
bu ərazilərdə Ermənistanın silahlı qüvvələri və terrorçu 
qruplarla yanaşı, qeyri-qanuni silahlı bandalar da 
fəaliyyət göstərir və bütün bunlar terrorizmə qarşı 
mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiyaların 
nəzarətindən kənarda qalmaqla beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik üçün təhdid sayılır. Ona görə də 
beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan bu terror 
qruplarına qarşı öz ərazisində anti-terror əməliyyatları 
həyata keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Qeyd 
edək ki, Azərbaycan belə bir hüquqdan istifadə 
edərək, 2016-cı ilin aprel ayında beynəlxalq hüquqa 
uyğun olaraq bir dəfə anti-terror əməliyyatları həyata 
keçirmiş, həm də BMT Nizamnaməsinin 51-ci 
maddəsinə əsasən özünümüdafiə hüququnu 
reallaşdırmışdır. Presedent mövcudur və beynəlxalq 
hüquqa görə bu Azərbaycanın təbii haqlarındandır.  

 
 
 
 
 

                                                 
165 Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər növ təhlükəli 
cinayətlərlə mübarizə sahəsində GUÖAM iştirakçısı olan 
dövlətlərin Hökumətləri arasında əməkdaşlıq haqqında 
Saziş, http://www.e-qanun.az/framework/2209 
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100 ilin 100 cinayəti 

(Xronologiya) 
 
Qeyd: Ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətlər tarixi 

mənbələrdə 1586-ci ildən, yəni Səfəvi şahı Məhəmməd 
Xudabəndənin vəliəhdi Həmzə Mirzənin erməni sui-qəsdi 
nəticəsində öldürülməsindən başlayaraq 1905-ci il 
soyqırımları da daxil olmaqla çoxsaylı cinayətləri əhatə edir. 
Lakin biz bu xronologiyada 1918-2018-ci illəri əhatə edən 
yalnız 100 əsas beynəlxalq cinayət tərkibi yaradan əməlləri 
sıralayacağıq. 

 
1. 06-13 yanvar 1918-ci il –Zəngəzur qəzasında 

ermənilər tərəfindən törədilmiş türk soyqırımı 
(383 dinc sakin amansızlıqla qətlə yetirilir). 

2. 17 yanvar -16 mart 1918-ci il  - Naxçıvanda 
ermənilər tərəfindən törədilmiş sayı qeydə 
alınmayan soyqırımı və terror cinayətləri. 

3. 18 mart-10 aprel 1918-ci il - Daşnak Stepan 
Lalayanın və T.Əmiryanın rəhbərliyi ilə 
törədilmiş Şamaxı soyqırımı cinayətləri. 
(Ümumilikdə 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
Şamaxı qəzasının 58 kəndi dağıdılmış, şəhər 
də daxil olmaqla həmin qəzada 13 min 
Azərbaycan türkü qətlə yetirilmişdir). 

4. 20-21 mart 1918-ci il – Ermənilərin Novruz 
bayramı günlərində Qərbi Azərbaycanın 
müxtəlif kəndlərində minlərlə sakini qətlə 
yetirməsilə ilə əhalini kütləvi məhvetmə 
cinayəti. 
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5. 20-21 mart 1918-ci il – Ermənilər Qars (Türkiyə 
ərazisində) və onun 8 kənddinən əsir 
götürdükləri 2500 nəfər dinc sakini işgəncələrə 
məruz qoyur və sonra isə hamısını güllələyirlər. 
(İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin işgəncə və 
əhalini məhvetmə cinayətləri). 

6. 20 mart 1918-ci il - Daşnak terrorçusu T. 
Əmiryanın başçılıq etdiyi qrup tərəfindən 
«İsmailiyyə» binasının yandırılması 
(Beynəlxalq humanitar hüquq pozuntusu).  

7. 22-23 mart 1918-ci il – Ermənilərin Ağdam və 
Qəbələdə insanlıq əleyhinə cinayətləri 
(işgəncə, adamoldürmə, əhalini məhvetmə 
cinayətləri) və müharibə cinayətləri - cəsədlər 
üzərində təhqiramiz hərəkətlər (Ermənilər qətlə 
yetirdikləri insanların dərilərindən zoğ açaraq 
cəsədlərini ağaclardan asır; əhaliyə divan tutur, 
xüsusilə uşaqlara qəddar üsullarla işgəncə 
verir, onlarca uşağın gözlərini çıxararaq sapa 
düzürlər, sonra isə onu boyunbağı kimi qətlə 
yetirdikləri qadınlardan birinin boğazına 
keçirirlər). 

8. 30 mart - 01 aprel 1918-ci il – ermənilər 
tərəfindən törədilmiş Bakı soyqırımı. (Üç gün 
ərzində Bakı və onun ətraf kəndlərində 30 minə 
yaxın Azərbaycan türkü qətlə yetirilmişdir).  

9. 08 aprel - 20 may 1918-ci il - ermənilər 
tərəfindən törədilmiş Quba soyqırımı. (Qubanın 
162 kəndi yandırılmış, üç mərhələdə kütləvi 
qırğınlar törədilməklə,16 min Azərbaycan türkü, 
ləzgilər, o cümlədən 3000 yəhudi  
öldürülmüşdür).   
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10. 21 aprel 1918-ci il - Salyan soyqırımı. 
(Ermənilər tərəfindən Salyanda 12 yaşayış 
məntəqəsi dağıdılmış, 2000 dinc sakini qətlə 
yetirilmişdir). 

11. 01-12 iyun 1918-ci il - Ermənilərin Hacıqabul-
Kürdəmir, Göyçayda soyqırımı cinayətləri. 
(7000 dinc sakin qətlə yetirilir). 

12. 14 iyun 1918-ci il – Ermənilərin Cənubi 
Azərbaycanın Xoy şəhərində törətdikləri 
soyqırımı. (30 min Azərbaycan türkü qətlə 
yetirilir, məqsəd isə şəhəri türklədən 
təmizləyərək burada erməni dövləti yaratmaq 
olmuşdur).  

13. 1918-1924-cü illər - Tayqulaq Andronikin 
başçılığı ilə Güney Azərbaycanının Urmiya, 
Salmas, Xoy, Dilman, Maku, Həmədan və 
Təbriz şəhərlərində törədilmiş soyqırımları.  
(Xoy şəhərində 30 min, Urmiyada 12 min, 
Makuda 10 min, ümumilikdə isə bu bölgədə 
təqribən 150 mindən çox Azərbaycan türkü 
qətlə yetirilmişdir). 

14. 1918-ci ilin sentyabrından 1920-cu ilin sentyabr 
ayınadək daşnak terror qrupları Qarabağın 
Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir qəzalarında 150 türk 
kəndini dağıtmış, 13050 nəfər türkü qətlə 
yetirmiş, İrəvan, Zəngəzur, Dərələyəz, Gümrü 
və Göyçədə çoxsaylı kütləvi adamöldürmə və 
əhalini məhvetmə cinayətləri törətmişlər. 

15. 27 aprel 1920-ci il – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hökumət başçısı olmuş 
Nəsibbəy Yusifbəyli daşnak muzdlusu 
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tərəfindən qətlə yetirilir, cəsədi naməlum 
şəraitdə yox edilir. (Terror cinayəti) 

16. 19 iyun 1920-ci il - Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin baş naziri Fətəli xan Xoyski 
Tiflisdə daşnak terrorçuları Aram Yerkayan və 
Misaq Qriqoryan tərəfindən qətlə yetirilmişdir. 
(Terror cinayəti). 

17. 02 iyul 1920-ci il - Zəngibasarın ayrı-
ayrıkəndlərində kütləvi terror aktları (1500 nəfər 
Azərbaycan türkünü qətlə yetirilir). 

18. 19 iyul 1920-ci il - Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurucularından biri Həsənbəy 
Ağayev Tiflisdə daşnak terrorçusu tərəfindən 
qətlə yetirilmişdir. (Terror cinayəti).  

19. 28 aprel 1920-ci ildən 21 avqust 1921-ci ilədək 
daşnak terror birləşmələri Qərbi Azərbaycanda 
48.000 Azərbaycan türkünü qətlə yetirmişlər. 
(İnsanlıq əleyhinə cinayət - əhalini kütləvi 
məhvetmə cinayəti). 

20. 19 mart 1925-ci il - Azərbaycanın dövlət xadimi 
Nəriman Nərimanov erməni tərəfindən çayına 
zəhər qatılaraq qətlə yetirilmişdir.  

21. 22 mart 1932-ci il - 1917-1920-ci illərdə erməni 
terroruna qarşı mübarizə aparmış el qəhrəmanı 
Abbasqulu bəy Şadlınski (bu şəxs köklü türk 
olan Şadlı-Şatırlı tayfalarının nümayəndəsidir – 
S.M.) daşnak muzdlusu tərəfindən qətlə 
yetirilmişdir. (Terror cinayəti). 

22.  26 iyul 1937-05 fevral 1938-ci il - Azərbaycan 
SSR-də dövlət təhlükəsizlik kommissarı olmuş 
daşnak Yuvilyan Davidoviç Sumbatov 3159 
nəfər Azərbaycan vətəndaşının güllələnməsi 
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əmrinə imza atmışdır. (İnsanlıq əleyhinə 
cinayət- adamöldürmə cinayəti).  

23. 1937-1938-ci illər - Ermənistandan Türkiyə ilə 
həmsərhəd Vedibasar, Zəngibasar, Gərnibasar, 
Qəmərli, Şörəyel, Sərdarabad və s. 
mahallardan 50.000 Azərbaycan türkü 
Qazaxıstana sürgün edilmişdir. (Deportasiya 
cinayəti). 

24. 1948-1953-cü illər - Ermənistan SSR vətəndaşı 
olan 150 min Azərbaycan türkü milli 
mənsubiyyətlərinə görə Azərbaycan SSR-in 
Kür-Araz ovalığına deportasiya olunmuşlar. 
(Deportasiya cinayəti). 

25. 1984-cü il -  Bakı şəhərində 106 saylı marşrut 
avtobusu erməni terrorçusu Vartanov tərəfindən 
partladılmış, nəticədə 1 qadın həlak olmuş və 3 
nəfər yaralanmışdır. 

26. 23 fevral 1988-ci il - Ermənistan SSR ərazisində 
yaşayan azərbaycanlıları ata-baba yurdlarından 
qovmaq üçün «etnik təmizləmə» siyasəti həyata 
keçirilməyə başlanılır.  

27. 28 fevral 1988-ci il - Erməni-daşnak faşistləri 
əvvəlcədən hazırladıqları plan əsasında 
fitnəkarlıq məqsədi ilə Sumqayıtda təxribat aktı 
törədirlər. Daşnak terrorçusu Eduart 
Qriqoryanın və onun əlaltıları Ohanyanın, 
daşnak muzdluları Samoylovun, Pavlovskinin 
təhriki ilə çoxsaylı mitinq iştirakçılarını etizaza 
gətirərək dinc yürüşlərini iğtişaş həddinə 
çatdırırlar. Daşnak terrorçuları öz soydaşlarına 
təcavüz edirlər. 26 erməni və 6 azərbaycanlı 
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qətlə yetirilir, 40 nəfər yaralanır, 200 mənzil 
talan edilir, 444 nəfər saxlanılır; 

28. 11 may 1988-ci il: Daşnak terror birləşməsi 
Vedibasarın Şirazlı kəndinə basqın edir. 2 nəfər 
öldürülür, 80 nəfərə xəsarət yetirilir 8 ev 
yandırılır. 64 ev dağıdılır, 330 ailənin əmlakı 
talan edilir, kənd adamları Türkiyə sərhəddinə 
yığılır. 4 ay çadırlarda yaşamaq 
məcburiyyətində qalırlar. 

29. 13 may 1988-ci il - Daşnak terrorçuları 
Xankəndinin azərbaycanlılar yaşayan 
məhəlləsinə basqın edirlər. 6 nəfərə ağır bədən 
xəsarəti yetirirlər. 

30. 03 sentyabr 1988-ci il – Ermənilər Xankəndinin 
azərbaycanlılar yaşayan Kərkicahan 
qəsəbəsinə silahlı hücum edirlər. Ov 
tüfənglərindən kəndi atəşə tuturlar. Küçələrdə 
«Azərbaycanlılar! Sizə Ərsak (ermənilərin Arsax 
adlandırdıqları Qarabağın qədim adı əslində 
orjinal türk adıdır, ər-kişi deməkdir, “sak”lar isə 
ölkəmizin qədim aborigen tayfaları olub 
mənşəcə əsl türklər hesab edilir- S.M.) 
torpağında yer yoxdur!» sözləri yazılmış 
vərəqələr yayırlar. (Təcavüzkar-separatçı 
təbliğatın yayılması). 

31. 1988-ci ildən bu günədək – Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı uzanan təcavüz cinayəti. 
Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi işğala məruz qalıb. 

32. 18-23 sentyabr 1988-ci il - Daşnak terror 
qrupları Xankəndi şəhərində Azərbaycan 
türkləri üzərinə açıq və kütləvi basqınlara 
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keçirlər. Azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrə 
hücumlar edir, fərdi evlərdə, mülklərdə, ictimai 
binalardakı mənzillərdə yanğınlar törədir, əhalini 
daşa basır, atəş açır, sakinlər arasında vahimə 
yaradır, onları ev-eşiyindən didərgin salırlar. 18 
sentyabrda 40 mülk, 19 sentyabrda 44 
azərbaycanlı evi yandırılıb külə döndərilir. Bu 
minvalla şəhərin 16 nıinlik azərbaycan əhalisi 
döyülərək, söyülərək, təhqir edilərək şəhərdən 
qovulur. Onların adları 1989-cu ildə əhalinin 
siyahıya alınmasına daxil edilmir. Adları şəhər 
qeydiyyatından biryolluq silinir. 

33. 12 noyabr 1988-ci il - Hamamlı (Spitak) 
rayonunun daşnak xislətli kommunist rəhbərləri 
- raykomun birinci katibi N.Muradyan, RİK-in 
sədri F.Abuçyan, polis rəisi V.Sərkisyan, 
prokuror Araksiyan, xalq hakimi V.Sərkisyan, 
rayonun baş həkimi R.Bağdasaryan başda 
olmaqla və onların fitvası ilə daşnak terror 
qrupları evlərini, yer-yurdlarını tərk etmək üçün 
azərbaycanlılara dözülməzlik şəraiti yaratmağa 
çalışır və buna müvəffəq olurlar. Onlarca uşaq 
itkin düşür, oğurlanır. Aramsız işgəncələrə 
dözməyən 36 nəfər Azərbaycan türkü həyatını 
bilavasitə bu səbəbdən qeyb edir. 

34. 15 noyabr 1988-ci il – Ermənilər Şuşada tarixi 
Topxana meşəsini yandırır, ağacları buldo-
zerlərlə məhv edir, ekoloji soyqırımı törədirlər 
(Ekosid). 

35. 19 noyabr 1988-ci il: Daşnak terror qrupları 
Vedibasarın Yersax kəndinə basqın edirlər. 
Xeyli sayda dinc kənd sakinlərinə bədən 
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xəsarəti yetirirlər. Yaralıları Naxçıvana aparan 
maşınlar gülləbaran edilir. Bir həftə ərzində 
Vedibasardan 24 min azərbaycanlı yurd-
yuvasından qovulur, isti ocağından didərgin 
salınır. 

36. 20 noyabr 1988-ci il - Daşnak terror qruplarının 
təzyiqlərinə davam gətirməyən Masis 
rayonunun azərbaycanlı əhalisi məcburiyyət 
qarşısında SSRİ-Türkiyə sərhəddində yerləşən 
Rəncbər kəndinə sığınırlar. 

37. 27 noyabr - 7 dekabr 1988-ci il – Ermənilər 
Qərbi Azərbaycanda türksüz Ermənistan 
yaratmaq üçün ayrı-ayrı bölgələrin şəhər və 
kəndlərinə kütləvi basqınlar edirlər. Aşağıda 
göstərilən çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən 
sayı yüzləri aşan terror aktları törədirlər: 
Allahverdi (Tumanyan) rayonunda 4 nəfər, 
Amasiyada 13 nəfər (5 qadın, 1 uşaq), Axtada 
(Razdan) 3 nəfər (1 qadın), Baranada 
(Noyemberyan) 3 nəfər (1 uşaq), Basarkeçərdə 
(Vardenis) 44 nəfər (8 qadın, 4 uşaq), Böyük 
Qarakilsədə (Quqark) 23 nəfər (6 qadın, 1 
uşaq), Vedidə (Ararat) 6 nəfər (1 qadın), 
Kalininoda 12 nəfər (5 qadın), Qarakilsədə 
(Sisian) 5 nəfər (4 qadın), Qafanda 7 nəfər (3 
qadın, 1 uşaq), Zəngibasarda (Masis) 22 nəfər 
(4 qadın, 3 uşaq), Karvansarayda (İcevan) 7 
nəfər (1 qadm), Keşişkənddə (Yeğeqnadzor) 2 
nəfər, Gorusda 2 nəfər, Mığrıda (Meqri) 1 nəfər, 
Soylanda (Vayk) 15 nəfər (4 qadın, 2 uşaq), 
Hamamlıda (Spitak) 15 nəfər (5 qadın, 1 uşaq), 
Çəmbərəkdə (Krasnoselski) 18 nəfər (7 qadın, 
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2 uşaq), Calaloğluda (Stepanovan) 8 nəfər (2 
qadın) günahsız, əliyalın, köməksiz, evini tərk 
etmək istəməyən dinc və təhlükəsiz 
azərbaycanlılar müxtəlif cür vəhşiliklərlə qətlə 
yetirilirlər. Şəhid düşənlərdən 41 nəfər 
döyülməklə öldürülür, 2 nəfərin başı kəsilir, 11 
nəfər diri-diri yandırılır, 1 nəfər asılır, 3 nəfər 
doğranır, 29 nəfər maşınların təkəri altına atılır, 
1 nəfər toka verilir, 16 nəfər isə güllələnir. 
Ümumiyyətlə, qətlə yetirilən 216 nəfərin 57-si 
qadın, 23-ü isə uşaq olmuşdu. Bu amansız qətl 
hadisələrini törədənlərin böyük bir qisminin 
şəxsiyyəti məlum olsa da, onlardan heç biri nə 
İrəvanın, nə də Moskvanın hüquq mühafizə 
orqanları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilməmişlər; 

38. 28 noyabr 1988-ci il - Daşnak terror qrupları 
Basarkeçər rayonunun Çaxırlı, Qanlı, Kərkibaş, 
Şişqaya, Zod kəndlərinə basqınlar edirlər. 
Nəqliyyat vasitəsi olmayan imkansız, əliyalın 
əhalidən 34 nəfər döyülərək, işgəncə verilməklə 
qətlə yetirilir. Sağ qalanlar Gədəbəyə, 
Kəlbəcərə adlamaq üçün Sarınər, Urumbasar 
gədiklərindən aşmalı olurlar. Qarda-çovğunda 
borana, şaxtaya düşən qaçqınların 12 nəfəri 
donvurmadan tələf olur; 

39. 05 dekabr 1988-ci il - Daşnak terror qrupu 
Hamamlı (Spiktak) şəhərində türk millətinə 
mənsub olduqlarına görə 17 azyaşlı uşağı iri 
diametrli boruya (uzunluğu 20 m, diametri 1,5 
m) dolduraraq başlarına dəmir lövhələr qaynaq 
edib uçurumdan yuvarlayırlar. Məsum körpələri 
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diri-diri, vəhşanə tərzdə məhv edirlər. 
Ümumiyyətlə, bu cür vəhşi üsulla daşnak 
terrorçuları tərəfindən 5-12 yaş rasında 87 uşaq 
qətlə yetirilir. 

40. 12 dekabr 1988-ci il - Zəlzələdən zərərçəkmiş 
ermənilərə yardım göstərmək məqsədilə 
Azərbaycandan göndərilmiş İL-76 təyyarəsi 
raketlə vurulmuşdur. Nəticədə təyyarədə olan 
77 azərbaycanlıdan cəmi 1 nəfər sağ qalmışdır. 
Həmin gün erməni terrorçuları Türkiyəyə 
məxsus olduğunu düşünərək Yuqoslaviyanın 
An-12 təyyarəsini də vurmuşlar. 

41. 14 iyul 1989-cu il - Kəlbəcər rayon DİŞ-nin 
əməkdaşları tərəfindən həbs edilən 11 daşnak 
terrorçusu Moskvanın təzyiqi ilə geri qaytarılır. 
Ermənilərə satılan rus hərbiçiləri vertolyotla 
terrorçuları gətirmək üçün Kəlbəcərə uçurlar. 
Xəyanətkarlar vertolyotu əvvəlcədən nəzərdə 
tutulmuş yerə deyil, qəsdən uşaqların futbol 
oynadıqları stadiona endirirlər. Bu zaman 
stadionda futbol oynayan uşaqlardan 8-ni 
vertolyotun pəri bicir. Qətlə yetirilən uşaqların 
ən kiçiyi olan Valehov Anar Qardaşxan oğlu 6 
yaşda, ən böyüyü Xəlilov Bəxtiyar Rəhim oğlu 
isə 15 yaşda olur. Azərin 7, Rasimin 8, Sahibin, 
Çahidin 11, Səxavətin, Natiqin 14 yaşda 
ömürlərinə son qoyulur. Bu terror aktı ilə bağlı 
heç bir istintaq işi aparılmır. Əksinə, rus 
hərbiçiləri daşnak quldurlarını Xankəndinə 
gətirərək burada onları azadlığa buraxırlar. 

42. 20 sentyabr 1989-cu il - Ermənilər Zod 
mədəninin Kəlbəcər rayonu Söyüdlü yaylağında 
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yerləşən sahəsinə partlayıcı qurğu qoyaraq 
partlatmış, nəticədə bir nəfər yaralanmış və 
həmin dövrdə dövlətə 28929 manat ziyan 
vurulmuşdur. 

43. 7 oktyabr 1989-cu il - Xankəndi şəhərində 
azərbaycanlılar yaşayan Şuşa şəhərini Ağdam 
şosse yolu ilə bağlayan Xəlfəliçay çayı 
üzərindəki körpü partladılmışdır. Terror 
cinayəti törətmiş Abramyan Artur Artaşesoviç 
həbs olunmuş və 1992-ci il aprelin 29-da 15 il 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 
Sonradan o, azərbaycanlı əsir və girovlarla 
dəyişdirilmişdir. 

44. 02 noyabr 1989-cu il - Martuni şəhərində qərar 
tutmuş daşnak terrorçuları şəhərin 
azərbaycanlılar yaşayan və «Rus məhəlləsi» 
adlanan hissəsinə basqın edirlər. Məhəllənin 
490 nəfərlik azərbaycanlı əhalisi eveşiyindən 
didərgin salınır və şəxsi əmlaklarından məhrum 
edilir. 

45. 06 noyabr 1989-cu il - Daşnak terrorçuları 
tərəfindən Qarqar çayı üzərindəki körpü 
dağıdılır, Ağdam-Şuşa yolundakı körpü isə 
partladılır. Şuşa ilə nəqliyyat əlaqəsi tam kəsilir. 

46. 1 dekabr 1989-cu il - Ermənistan SSR-in Ali 
Soveti tərəfindən "Ermənistan SSR və Dağlıq 
Qarabağın yenidən birləşdirilməsi haqqında" 
qətnamə qəbul edilmişdir. Bu Ermənistanın 
təcavüz cinayətinin (ilhaq) tərkibini yaradan 
qanunsuz aktıdır. DQMV Vilayət Şurasının 
erməni nümayəndələri və Ermənistan SSR-in 
atdığı bu addımlar bütün qanun çərçivələrinin 
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birmənalı və kobud şəkildə pozulması deməkdir 
və nə onların qəbul edilməsi zamanı mövcud 
olmuş SSRİ Konstitusiyası, nə də hər hansı 
beynəlxalq normasına uyğun gəlir. 

47. 07 yanvar 1990-cı il - Daşnak terror qrupu 
Kərkicahan qəsəbəsinə silahlı basqın edir. 

48. 12 yanvar 1990-cı il - Daşnak terrorçularını 
İrəvandan Azərbaycan ərazisinə gətirən üç 
vertolyot Xanlar rayonunun Quşçular kəndinin 
yaxınlığında yerə enir. Müasir silahlarla təchiz 
olunmuş terrorçular vertolyotlardan düşməklə 
kəndə soxulurlar. Qadınlara, uşaqlara, qocalara 
fərq qoymadan onlarla dinc kənd sakinlərini 
gülləbaran edirlər. 

49. 13 yanvar 1990-cı il - Daşnak muzdlusu Bakıda 
terror aktı törədir. 2 Azərbaycan türkünü qətlə 
yetirir. Bununla da Bakıda müxtəlif talanların 
həyata keçirilməsinə start verilir. 

50. 19 yanvar 1990-cı il - Ermənistanın Ararat 
rayonunun Yeraxs kəndi tərəfindən Naxçıvan 
MR-nın Şərur rayonunun Sədərək qəsəbəsi 
əvvəlcə toplardan atəşə tutulmuş, sonra isə 
silahlı basqın edilmişdir. Nəticədə qəsəbədəki 
şərab zavodu, məhsul dolu iki çən partladılmış, 
obyektlər yandırılmış, 5 yaşayış evi dağıdılmış, 
6 nəfər dinc azərbaycanlı öldürülmüş, 23 nəfər 
isə yaralanmışdır. 

51. 20 yanvar 1990-cı il – Bakıda insanlıq 
əleyhinə cinayət törədilmişdir. Ermənipərəst 
Qorbaçovun fərmanı ilə Bakıya sırasında 600 
nəfər erməni əsgər və zabiti olan və tərkibinə 
180 daşnak terrorçusu daxil edilən ordu yeridilir. 
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171 nəfər dinc sakin qətlə yetirilir, beş nəfər 
itkin düşür. 800 nəfər güllə yarası alır. 100-ə 
yaxın müxtəlif markalıavtomaşın tankların altına 
salınır, şəhər gülləbaran edilir. Şəhər 
təsərrüfatına 5 milyard rus rublu dəyərində 
maddi ziyan vurulduğu qeydə alınır. 

52. 26 yanvar 1990-cı il – Lənkəranda insanlıq 
əleyhinə cinayət. Tərkibinə erməni daşnak 
terrorçuları daxil edilmiş rus ordusu Lənkəran 
şəhərinə yeridilir. Şəhər sakinlərindən Baxşıyev 
Salman Babaxan oğlu, Abdullayev Tariyel 
Hacıbala oğlu, Məmmədov Şahin Zahid oğlu, 
Bədəlov Rövşən Seyfulla oğlu, Məmmədov 
Rahim Vəliağa oğlu, Məmmədov Vaqif 
Məhəmməd oğlu vəhşicəsinə qətlə yetirilir.  

53. 26 yanvar 1990-cı il - Neftçalada insanlıq 
əleyhinə cinayət. Tərkibində erməni daşnak 
ünsürləri olan rus ordusu Neftçala şəhərinə 
yeridilir. Şəhər sakinlərindən Ağahüseynov 
Nurəddin Aslan oğlu, Cəfərov Əbülfəz 
Böyükağa oğlu qətlə yetirilir. 

54. 30 yanvar 1990-cı il - Daşnak terror qrupları 
Gədəbəy rayonunun Sınıx bölgəsinə soxulurlar. 
Bölgənin dinc sakinləri 1936-cı il təvəllüdlü 
Xələfov Əsgəri, 1938-ci il təvəllüdlü Zeynalov 
Arifi, 1946-cı il təvəllüdlü Niftalıyev Fərhadı, 
1953-cü il təvəllüdlü Hüseynov İbrahimi, 1957-ci 
il təvəllüdlü Qurbanov Əkbəri, 1961-ci il 
təvəllüdlü Vəliyev Məhərrəmi vəhşicəsinə qətlə 
yetirirlər. El ağsaqqalı, Güllü kənd sakini 
Cəfərov Hüseyni girov götürürlər. 
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55. 13 fevral 1990-cı il - Yevlax-Laçın 
avtomagistralının 105-ci kilometrində Şuşa-Bakı 
marşrutu ilə hərəkət edən avtobus partladılmış, 
13 nəfər azərbaycanlı yaralanmışdır. 

56. 18 mart 1990-cı il - Daşnak terror qrupu Mığrı 
ərazisində Bakı-Naxçıvan yük qatarına basqın 
edir, Zəngilan rayon sakinləri – maşinist 
Allahverdiyev İsmayıl İbiş oğlunu qəddarcasına 
döyür, maşinist köməkçisi Qurbanov Elxan 
Ağamalı oğlunun isə başını kəsərək qətlə 
yetirirlər. 

57. 24 mart 1990-cı il - Bağanis-Ayrım soyqırımı. 
«Xaç gəzdirənlər» daşnak terror qrupu 
tərəfindən Qazax rayonunun 600 nəfər əhalisi 
olan 100 evlik kəndi Bağanis-Ayrım yerlə-
yeksan edilir. Bu həm də Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin xaricində Azərbaycan ərazisinə 
Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təcavüz 
cinayətidir.  

58. 11 iyul 1990-cı il - Tərtərdən Kəlbəcərə sərnişin 
aparan avtobus və xalq təsərrüfatı malları 
daşıyan maşın karvanına qarşı ermənilər 
tərəfindən terror cinayəti törədilmiş, nəticədə 1 
qadın, 7 kişi qətlə yetirilmiş, 23 nəfər isə ağır 
yaralanmışlar (cinayət işi 44/33013). İstintaq 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, terror aksiyasını 
Xankəndi şəhər sakinləri Napaleon ləqəbli 
Ayriyan Arkadi Abramoviç və Babayan Samvel 
Andronikoviç törətmişlər. 

59. 10 avqust 1990-cı il - Tbilisi-Ağdam marşurutu 
ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu partladılmış, 
20 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır. 
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Bu terror cinayətini törətmiş erməni 
terrorçuları Armen Mixayloviç Avanesyan və 
Mixayil Mixayloviç Tatevosov həbs olunmuş, 
1992-ci ilin mayında A.Avanesyan ölüm 
cəzasına məhkum edilmiş, M.Tatevosov isə 15 
il azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

60. 09 yanvar 1991-ci il- Ermənilər tərəfindən 
Laçın-Şuşa yolunun 5-ci km-də «Molodyoj 
Azerbaydjana» qəzetinin müxbiri Salatın 
Əsgərova və Sovet ordusunun 3 zabitinin 
olduğu avtomobil gülləbaran edilməklə terror 
aktı törədilir. 4 nəfər həlak olur. 

61. 14 mart 1991-ci il - «Ağdam-Şuşa» marşrutu 
üzrə hərəkət edən avtobus partladılmış, 3 nəfər 
həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

62. 08 avqust 1991-ci il - Qərbi Azərbaycanın 
türklər yaşayan sonuncu kəndi Nüvədinin 
mühafizəsində duran Sovet ordu hissələri kəndi 
tərk edir. Bununla bahəm daşnak terror 
qruplaşmaları tərəfindən kənd mühasirəyə 
alınır, evlər aramsız atəşə tutulur. Kəndin 
əliyalın, müdafiəsiz qalan 1000 nəfərlik dinc 
sakini dədə-baba yurdlarını məcburiyyət 
qarşısında tərk etməli olurlar; Bununla 25 
yanvar 1988-ci ildən 8 avqust 1991-ci ilədək 
daşnak terror qrupları və birləşmələri 
ermənipərəst M.Qorbaçovun başçılıq etdiyi 
SSRİ hökuməti rəhbərlərinin, bədnam Sovet 
ordusunun və xristian dünyasının himayəsi 
altında Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan 
Respublikası) etnik təmizləmə - «Türksüz 
Ermənistan» və Azərbaycan türklərinin 
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soyqırımı siyasətini son həddə çatdırırlar. 460 
nəfər qətlə yetirilir, 1154 nəfər yaralanır, 
yüzlərcə adama işgəncələr verilir. 
Azərbaycanlılar yaşayan 185 kənd yerləyeksan 
edilir. 265 min Azərbaycan türkü öz dədə-baba 
yurdlarından didərgin salınır. 

63. 10 avqust 1990-cı il - «Şəmkir-Gəncə» 
avtomobil yolunda Xanlar rayonunun Nadel 
kəndi yaxınlığında «LAZ» markalı 43-80 AQF 
dövlət nömrə nişanlı avtobus partladılmış, 
nəticədə 17 nəfər həlak olmuş, 16 nəfər 
yaralanmışdır. 

64. 15 sentyabr 1990-cı il - Xankəndi şəhərində 
Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin radio-
televiziya mərkəzi partladılmış, 2 nəfər 
yaralanmışdır. Terror aksiyasını törədən şəxslər 
müəyyən edilməmişdir. 

65. 11 oktyabr 1991-ci il - Şuşa rayonun Nəbilər 
kəndi yaxınlığında Şuşa şəhərini içməli su ilə 
təchiz edən kəmər partladılmışdır. (terror 
cinayəti) 

66. 20 noyabr 1991-ci il – Qarakənd terroru. 
Cinayət daşnak terrorçusu Monte Melkonyanın 
və Zori Balayanın rəhbərlik etdiyi «Zorik» terror 
qrupu Xocavənd rayonunun Qarakənd yaşayış 
məntəqəsi yaxınlığında Mİ-8 tipli hərbi 
vertolyotu «Barret M81-A1» silahları ilə 
vurulması ilə törədilib. Nəticədə Ağdam 
şəhərindən Xocavənd qəsəbəsinə sülhməramlı 
missiya ilə səfərə çıxmış 22 nəfər yüksək rütbəli 
vəzifəli şəxs qətlə yetirilib.  
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67. 08 yanvar 1992-ci il – Erməni terroru 
nəticəsində “Krasnovodsk-Bakı” sərnişin bərəsi 
partladılmış, nəticədə 25 nəfər həlak olmuş, 88 
nəfər ağır yaralanmışdır. 

68. 28 yanvar 1992-ci il - «Ağdam-Şuşa» marşrutu 
ilə uçan Mİ-8 mülki vertolyotu Şuşa şəhəri 
yaxınlığında erməni terrorçuları tərəfindən 
vurulmuşdur. Nəticədə çoxu qadın və uşaq olan 
44  nəfər həlak olmuşdur. 

69. 11-12 fevral 1992-ci il – Ermənistan silahlı 
birləşmələri Şuşanın Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı 
Quşçular kəndlərinə silahlı təcavüz edir. Hər üç 
kənddə insanlıq əaleyhinə cinayətlər törədilir.  

70. 17 fevral 1992-ci il – Erməni terror qruplaşması 
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində 
soyqırımı törədirlər. Qətlə yetirilən 77-i 
nəfərdən 54 dinc sakinin cəsədi «Bəylik bağı» 
adlanan ərazidəki silos quyusuna atılır. Uşaq, 
qadın, qoca daxil olmaqla 117 nəfər dinc sakin 
isə girov götürülür. Girov götürülənlərdən 23 
dinc sakin və 20 kənd müdafiəçisi güllələnir. O 
cümlədən, 10 nəfəri diri-diri yandırırlar. Qətlə 
yetirilənlərin 13-ü uşaq, 10-u isə qadın olub. 
Kəndin 1200 nəfərlik əhalisindən sağ qalanlar 
dədəbaba torpaqlarından didərgin salınır. 
Qaradağlı soyqırımından sonra Xocavənd 
şəhəri ilhaq olunur. 

71. 26 fevral 1992-ci il – Xocalı soyqırımı. Daşnak 
terror qruplaşmaları Rusiyanın Xankəndindəki 
366 saylı xüsusi təyinatlı motoatıcı alayının 
iştirakı ilə Xocalı şəhərinə həmlə edirlər. 
Bununla erməni-daşnak faşistləri daşnak 
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düşüncəsinin qanlı tacı hesab olunan Xocalı 
soyqırımına imza atırlar. Bir gecədə yeddi min 
türk əhalisi olan Xocalı şəhəri yerlə-yeksan 
edilir. 1153 nəfər dinc sakin (83 uşaq, 186 
qadın və 70 qoca) vəhşicəsinə doğranır, 
güllələnir, yandırılır, xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilir. Soyulmuş baş dərilərindən, kəsimiş 
qulaq seyvanlarından kolleksiyalar düzəldirlər. 
Şəhər əhalisindən 910 nəfər əsir götürülür, 487 
nəfər şikəst edilir, onlarla ailə soyqırıma məruz 
qalır. Beynəlxalq aləmdə ad çıxarmış «ASALA» 
terrorçusu Vazgen Sislyan öz milli mənliyini 
ikigünlük körpəni öldürməklə bəyan və nümayiş 
etdirir.  

72. 8 aprel 1992-ci il - Ağdaban soyqırımı. Daşnak 
terror qrupları Kəlbəcərin Ağdaban kəndinə 
silahlı hücum edir. 38 nəfər dinc sakin 
(əksəriyyəti qadın və uşaq) qətlə yetirilir, iki 
nəfər evində yanıb kül olur. 19 nəfər yaralanır, 
yeddi nəfər girov götürülür. 50-dən çox adam 
itkin düşür. 

73. 08 may 1992-ci il – Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində 20.000 nəfərlik əhalisi 
olan Şuşa şəhəri işğal olunur.  155 nəfər 
həlak olur, 167 nəfər isə yaralanır.  

74. 17-18 may 1992-ci il - Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Laçın şəhəri və onun 
125 kəndi işğal olunur. Rayonun 71 min 
əhalisi yurd-yuvasından didərgin salınır. 
Ümumilikdə rayon üzrə 328 nəfər şəhid olur, 36 
nəfər girov götürülür, 100 nəfər itkin düşür. 
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75. 02 aprel 1993-cü il - Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində və Ermənistandakı VII 
rus ordusunun köməyi ilə Kəlbəcər şəhəri və 
rayonun 129 yaşayış məntəqəsi işğal olunur. 
Ümumilikdə 511 nəfər dinc sakin şəhid, 125 
nəfər itkin düşür. 321 nəfər girov götürülür. 
Girovların böyük bir qismi sonradan qətlə 
yetirilir, 74 minlik rayon əhalisi yurd-yuvasından 
didərgin salınır. 

76. 2 iyun 1993-cü il - Bakı dəmir yolu vağzalında 
sərnişin qatarının vaqonu partladılmışdır. 
Partlayışın icraçısı Rusiya vətəndaşı İqor 
Xatkovski Ermənistan Respublikası Milli 
Təhlükəsizlik Baş İdarəsi kəşfiyyat şöbəsinin 
rəisi, polkovnik Caan Ohanesyan tərəfindən 
məxfi əməkdaşlığa cəlb edilərək, cəsusluq və 
terrorçuluq məqsədilə Azərbaycana 
göndərildiyini, böyük insan tələfatı ilə 
nəticələnəcək partlayışlar törətmək tapşırığı 
aldığını etiraf etmişdir. Cinayəti törətmiş 
Xatkovski İqor Anatolyeviç 1994-cü il iyunun 22-
də AR Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il 
azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

77. 7 iyul 1993-cü il - Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində Ağdərə şəhəri və rayonun bir çox 
kəndlərini yenidən işğal edilir.  

78. 22 iyul 1993-cü il. Tərtər rayonunda törədilmiş 
partlayış nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 18 
nəfər yaralanmışdır. Həmin gün Qazax 
rayonunun mərkəzində törədilmiş partlayış 
nəticəsində  5 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər 
yaralanmışdır.  
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79. 23 iyul 1993-cü il- Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində Ağdam şəhəri zəbt olunur. 1500 
nəfər sakin qətlə yetirlir, 80 yaşayış məntəqəsi 
yerlə-yeksan edilir. 

80. 23 avqust 1993-cü il - Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Füzuli şəhəri işğal edilir. 
733 nəfər qətlə yetirilir,181 nəfər itkin düşür, 60 
yaşayış məntəqəsi dağıdılır. 

81. 23 avqust 1993-cü il- Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Cəbrayıl şəhəri işğal 
edilir. Rayon Qarabağ savaşında ümumilikdə 
371 şəhid verir, 105 yaşayış məntəqəsi yerlə 
yeksan edilir. 

82. 30 avqust 1993-cü il - Hadrut rayonu ərazisində 
«ZİL» markalı maşın partladılmış, nəticədə 2 
nəfər həlak olmuşdur. Həmin hadisədən bir 
neçə gün sonra içərisində 12 nəfər kənd sakini 
olan «QAZ-66» markalı sərnişin avtobusu 
rayondan çıxarkən partladılmış, nəticədə 4 
nəfər həlak olmuş, 8 nəfər ağır dərəcədə 
yaralanmışdır. 

83. 30-31 avqust 1993-cü il - Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Qubadlı şəhəri işğal 
olunur. Rayonun 94 yaşayış məntəqəsi 
dağıdılır. 140 nəfər qətlə yetirilir (ümumilikdə 
240 nəfər), 100 nəfərdən artıq dinc sakin girov 
götürülür. 

84. 29-30 oktyabr 1993-cü il - Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Zəngilan şəhəri işğal 
olunur. Nəticədə rayonun 83 yaşayış 
məntəqəsinin, o cümlədən, bir şəhər və bir 
qəsəbənin 39 minlik dinc, əliyalın əhalisi 
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erməni-daşnak faşizminin etnik təmizləmə 
siyasətinin günahsız qurbanlarına çevrilir. 
Rayon üzrə ümumilikdə 182 nəfər qətlə yetirilir, 
44 nəfər itkin düşür; 110 nəfər şikəst olur, 200 
uşaq yetim qalır. 

85. 18 mart 1994-cü il - Daşnak terrorçuları 
tərəfindən İran hərbi hava qüvvələrinə məxsus 
«Herkules» təyyarəsi Xankəndi yaxınlığında 
vurulur. 34 nəfər həlak olur. Beynəlxalq terror 
cinayəti indiyədək cəzasız qalır. 

86. 19 mart 1994-cü il - Daşnaksütyun partiyasının 
hərbi cinahının nəzarəti altında olan Sadval 
terrorçuları tərəfindən Bakı metropoliteninin «20 
yanvar» stansiyasında qatar partladılır. 14 nəfər 
həlak olur, 49 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarəti alır. (terror cinayəti). 

87. 12 may 1994-cü ildən hal-hazıradək -  Atəşkəs 
haqqında Müqavilə ermənilər tərəfindən 
pozularaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
əsgərləri snayper gülləsinə tuş gəlir, əsir 
götürülür, mülki şəxslərimiz minalara düşür, 
cəbhə boyu kəndlərimizin əhalisinə təsərrüfat 
işləri görmələrinə, mövsümi məhsul yığımını 
yerinə yetirmələrinə imkan verilmir, mal-qara 
örüş, otlaq sahələrində gülləbaran edilir. Hər il 
işğal zonasında qalmış torpaqlarımız 
alçaqcasına odlanır. Yanğınlar törədilir. (1949-
cu il Cenevrə Konvensiyalarının pozulması, 
insanlıq əleyhinə cinayətlər). 

88. 3 iyul 1994-cü il - Daşnak muzdlusu və sadvalçı 
Aslanov Azər Salman oğlu tərəfindən Bakı 
metropoliteninin «28 may» və «Gənclik» 
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stansiyaları arasında elektrik qatarında partlayış 
törədilir. 13 nəfər həlak olur, 54 nəfər yaralanır, 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alırlar. 

89. 28 oktyabr 1995-ci il - Daşnak terrorçuları 
tərəfindən Bakı metropoliteninin «Ulduz» və 
«Nərimanov» stansiyaları arasında elektrik 
qatarında terror aktı törədilir. 289 nəfər (137 
qadın, 28 uşaq) həlak olur, 269 nəfər yaralanır. 

90. 30 iyun 2001-ci il - Erməni-daşnak faşizminin 
rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən sadvalçı 
Hacı Maqamedovun terror qrupu Daxili 
Qoşunların Zaqatalada yerləşən hərbi hissəsinə 
basqın edir. 

91. 30 aprel 2009-cu il - Daşnak muzdlusu, 
Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov Bakı 
şəhərində, Dövlət Neft Akademiyasında terror 
aktı törədir. 17 nəfərin həyatına sui-qəsd edərək 
onları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. 9 nəfər 
isə baş-kəllə nahiyəsindən güllə yarası alır. 

92. 18 iyun 2010-cu il – Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov Azərbaycan 
ərazisində erməni təcavüzkarlarına qarşı qeyri-
bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. 
Ermənistan M.İbrahimovun cəsədini 141 gün 
saxlamış, cəsəd üzərində təhqiramiz hərəkətlər 
edilmiş, cəsədin şəkilləri internet saytlarında 
yayımlanmışdır. Ermənilərin bu hərəkəti 
beynəlxalq humanitar huquq normalarının 
kobud pozuntusudur. (müharibə cinayəti). 

93. 08 mart 2011-ci il - Ağdamın işğal olunmuş 
Şıxlar kəndi istiqamətində erməni snayperinin 
atəş açması nəticəsində, Orta Qərvənd kənd 
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sakini 9 yaşlı azərbaycanlı Fariz Bədəlov 
başından ağır yaralanıb və xəstəxanaya 
aparılarkən dünyasını dəyişib. 

94. 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin elan olunmasına 
baxmayaraq, ermənilərin azərbaycanlı uşaqları 
qətlə yetirməsi faktları qeydə alınmaqda davam 
edib və 1994-2018-ci illər ərzində 34 uşaq 
erməni terrorunun qurbanı olub. Onlardan 14-ü 
həlak olub, 20-si isə yaralanıb. 

95. 2 aprel 2016-cı il - Ermənistan işğal olunmuş 
ərazilərdəki mövqeyindən atəşi 
intensivləşdirərək, qoşunların təmas xətti 
boyunca Azərbaycan silahlı qüvvələrini və 
Azərbaycanın nəzarətindəki yaxın ərazilərdə sıx 
yaşayan mülki əhalini ağır artilleriya və böyük 
kalibrli silahlardan hədəfə alıb. Nəticədə 
Azərbaycanın 34 yaşayış məntəqəsi və kəndi 
artilleriya atəşinə məruz qaldı, aralarında 
uşaqlar olmaqla 6 nəfər həlak olub və 33 nəfər 
ağır yaralanıb. Dövlət və özəl mülkiyyətə zərər 
yetirilib. Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən ölkəmizin beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində mülki 
əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək və 
Ermənistanın növbəti təxribatlarının qarşısını 
almaq üçün zəruri əks-həmlə tədbirləri görülüb. 
Ermənistanın təxribatçı hücumları nəticəsində 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi 
xidmətçiləri arasında həlak olanlar və 
yaralananlar olub. Ölümündən sonra 
Azərbaycan hərbi qulluqçularının cəsədlərində 
Ermənistan tərəfindən işgəncələrin törədilməsi 
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halları da qeydə alınıb”, - deyə bəyatanda 
bildirilir. 

96. 26-27 aprel 2016-cı il - 5 aprel 2016-cı ildə 
Moskvada Rusiya Federasiyasının vasitəçilik 
səyləri nəticəsində Ermənistan və Azərbaycan 
arasında atəşkəs razılaşdırılmasına 
baxmayaraq, Ermənistan yenidən təmas xətti 
boyunca yaşayış məntəqələri və kəndlərdə 
yaşayan mülki Azərbaycan əhalisini ağır 
artilleriyadan atəşə tutub. 

97. 4 aprel 2016-cı il - Ağdam rayonun Sarıcalı 
kəndinə ermənilərin ağır artilleriyadan açdığı 
atəşlər nəticəsində 3 mülki şəxs həlak olub, 5 
yerli sakin yaralanıb. 

98. 4 iyul 2017-ci il -  Ermənistan silahlı 
birləşmələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini 
minaatanlardan atəşə tutması nəticəsində 2 
yaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızı və onun nənəsi 
1966-cı il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı 
həlak olub, 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva 
Sərvinaz İltifat qızı isə ağır yaralanıb. (Cenevrə 
Konvensiyasının pozuntusu, müharibə cinayəti). 

99. 28 avqust 2018 ci il -  Erməni Den Bilzeryanın 
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi 
haqqında” Qanunun və Azərbaycan 
Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin 
tələblərinə zidd olaraq Azərbaycan 
Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər 
olmadan və dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış 
məntəqələrindən kənarda, yəni Ermənistan 
ərazisindən qanunsuz keçərək Xankəndi şəhəri 
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və işğal altında olan digər yaşayış 
məntəqələrinə gəlməsində, həmçinin “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası” adı altında yaradılmış 
qanunsuz rejimin beynəlxalq səviyyədə təbliğ 
edilməsi məqsədilə işğal olunmuş ərazilərdə 
qanunsuz olaraq əldə etdiyi qumbaraatan, 
tüfəng və digər odlu silahlardan nümayişkaranə 
atəşlər açmasına əsaslı şübhələr müəyyən 
edilib. Həmin fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 
228.3 (mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz 
olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, 
döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular 
əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, 
daşıma və ya gəzdirmə) və 318.2-ci (mütəşəkkil 
dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
mühafizə olunan dövlət sərhədini müəyyən 
edilmiş sənədlər olmadan və ya dövlət 
sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən 
kənarda keçmə) maddələri ilə cinayət işi 
başlanıb. 

100. 12 Noyabr 2018 - Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 
28 dəfə pozub. Ermənistan Respublikası 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər 
rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam 
rayonunun Şıxlar, Kəngərli, Yusifcanlı, Mərzili, 
Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, 
Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri 
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yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə 
tutulub. 
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NƏTİCƏ 
 
Bu dəhşətli hadisələr bəşəriyyətə qarşı cinayət 

kimi siyasi-hüquqi qiymətini almalıdır. 
                                                          Heydər Əliyev 
 
Ulu öndər Heydər Əliyevin yuxarıda qeyd olunan 

fikirini kitaba nəticə olaraq seçməyimiz təsadüfi deyil. 
Çünki, Azərbaycanlılara qarşı son 100 ildə həyata 
keçirilən məhvetmə siyasətinin və törədilən beynəlxalq 
cinayətlərin həm siyasi mənada, həm də beynəlxalq və 
milli hüquq normaları əsasında hüquqi qiymətini 
alması üçün aşağıdakı nəticələri zəruri hesab edirik. 

Birincisi, azərbaycanlılara qarşı törədilən və 
törədilməkdə davam edən cinayətlərə kompleks 
yanaşma ortaya qoyulmalıdır. Yəni, bu sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərə Ermənistanın təcavüzkar siyasət 
və planının tərkib hissəsi kimi yanaşılmalıdır. 

İkincisi, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri bu beynəlxalq cinayətlər həm siyasi, həm 
beynəlxalq hüquqi qiymətini almalıdır. Buraya BMT TŞ 
və Beynəlxalq məhkəmə intansiyaları kimi 
mexanizmlər cəlb edilməlidir. Artıq bu proseslərdə 
ATƏT kimi qurumların fəaliyyətinin səmərəsinin 
tükəndiyi hiss olunur.  

Üçüncüsü, regional əsasda siyasi əməkdalıqan 
daha çox cinayətkarlığa qarçı mübarizəyə xüsusi 
önəm verilməlidir. Çünki, erməni terroru təkcə 
Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə region üçün təhdid 
hesab olunduğu üçün bu xüsusda erməni terrorizminə 
qarşı mübarizəyə regional beynəlxalq hüquqi 
vasitələrin cəlb edilməsini məqbuldur.  Məsələn, 2002-
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ci il "Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər növ 
təhlükəli cinayətlərlə mübarizə sahəsində GUÖAM 
iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri arasında 
əməkdaşlıq haqqında" Sazişə görə, terrorçu 
təşkilatların və qrupların fəaliyyətlərinin qarşısının 
alınması, eləcə də onlara maliyyə, hərbi-texniki və 
digər yardımın daxil olması kanallarının bağlanması; 
terrorçuların bazalarının, təlim düşərgələrinin və 
müalicə aldıqları yerlərin aşkar edilməsi; GUÖAM 
iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisində terrorçu qrupların 
və onlarla əlaqəsi olan şəxslərin hərəkət etdikləri 
marşrutların bağlanması; terrorçu təşkilat və qrupların 
fəaliyyəti ilə əlaqəsi olan şəxslərin aşkar və müəyyən 
edilməsi barədə razılaşdırılmış tədbirlər buna əyani 
misal ola bilər.  

Son olaraq bildirilməlidir ki, hazırda ermənilər 
tərəfindən xüsusilə ağır cinayətlər törədənlərin 
şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə də iş 
davam etdirlir, istintaq tərəfindən cinayətlərin bilavasitə 
şahidi olanların dairəsi müəyyənləşdirilib iş üzrə 
dindirilmiş, nəticədə onlardan bəzilərinin şəxsiyyətləri 
müəyyən olunmuş, həmin cinayətlərin törədilməsində 
iştirakları sübuta yetirilmiş şəxslərin təqsirləndirilən 
şəxs qismində cəlb edilmələri haqqında qərarlar qəbul 
edilmiş, məhkəmə tərəfindən barələrində həbs 
qətimkan tədbiri seçilməklə beynəlxalq axtarışa 
verilmələri təmin edilmişdir. Büynəlxalq hüququn 
yekun missiyası isə erməni cinayətkarlarının 
azərbaycanlılar əleyhinə törətdikləri cinayətlərə istər 
beynəlxalq məhkəmələr, istərsə də universal cinayət 
yurisdiksiyası prinsipinə görə milli məhkəmələr 
tərəfindən cəzalandırılmasından ibarətdir.  
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