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kontekstində (2020-ci il müharibəsindən sonrakı mühakimə 

məsələləri). Bakı: 2022. 564 səh. 

Kitabda erməni cinayətlərinin beynəlxalq və milli 

məhkəmələrdə mühakimə imkanları araşdırılıb. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz, soyqırımı, müharibə və 

insanlıq əleyhinə cinayətləri ilə mübarizə, hüquqi məsuliyyət 

məsələləri nəzəri və normativ aspektdən təhlil edilir. 

Kitab erməni cinayətlərinin beynəlxalq və milli mühakimə 

məsələləri ilə bağlı elektron maarifləndirməyə xidmət etməklə, 

hüquqşünaslar, o cümlədən beynəlxalq hüquq mütəxəssisləri və 

ümumilikdə bu sahəyə maraq göstərən geniş oxucu kütləsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 
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Şəhidlərimizin unudulmaz və əziz xatirəsinə 

ithaf olunur 

 

ÖN SÖZ 

Azərbaycan xalqına qarşı, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü, suverenliyi və siyasi müstəqilliyi 

əleyhinə ermənilər tərəfindən zaman-zaman 

məqsədyönlü cinayətkar qəsdlər və təcavüzkar 

siyasət həyata keçirilməklə müxtəlif tərkibli 

beynəlxalq cinayət əməlləri, o cümlədən soyqırımı, 

insanlıq əleyhinə cinayətlər, təcavüz və müharibə 

cinayətləri törədilmişdir.  

30 ildən artıqdır ki, ermənilərin etnik 

təmizləmə siyasəti və davam edən beynəlxalq 

cinayətləri  üzrə müxtəlif beynəlxalq instansiyalar 

qarşısnda iddialar qaldırılsa da, indiyə qədər 

beynəlxalq məhkəmə instansiyalarında bu 

cinayətlərlə bağlı yekun mühakimə icraatı həyata 
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keçirilməmişdir. Yalnız BMT-nin Beynəlxalq Ədalət 

Məhkəməsində 23 sentyabr 2021-ci il tarixdə 

Azərbaycan tərəfindən “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq 

Konvensiya”nın təfsiri və tətbiqi ilə bağlı 

Ermənistana qarşı iddia irəli sürülmüş, müvəqqəti 

tədbirlərin görülməsi barədə qərar verilmişdir. 1 

Hazırda bu iş üzrə məhkəmə prosesi davam edir. 

Xüsusi qeyd olunmaldır ki, beynəlxalq hüqu-

qa müvafiq olaraq 27 sentyabr 2020-ci ildə Azər-

baycan öz doğma torpaqlarını Ermənistanın hərbi 

təcavüzündən azad etmək və bu ölkəni sülhə məc-

bur etmək məqsədilə özünümdafiə xarakterli əks-

hücum əməliyyatlarına başlamış və bu proses 

ölkəmizin qalibiyyəti ilə nəticələnməklə 10 noyabr 

2020-ci il tarixində üçtərəfli bəyanat (Azərbaycan, 

Rusiya və Ermənistan) imzalanmışdır. Baxmaya-

                                                 
1 Application of the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(Azerbaijan v. Armenia),  https://www.icj-
cij.org/en/case/181 
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raq ki, bununla bağlı universal təşkilat olan BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri də qəbul edi-

lib2, lakin bu günə qədər bu sənədlər icra olunmur-

du. Azərbaycan özü bu sənədləri icra etməyə baş-

ladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 

Baş Komandan cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, 

“Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini 

təkbaşına yerinə yetiririk. Halbuki bu, BMT Təhlü-

kəsizlik Şurasının vəzifəsidir. Biz təkbaşına icra 

edirik. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Hesablaşın!” 3 

Bəli, ədalət güc yolu ilə bərpa olundu və bu gücün 

tətbiqi tam mənada beynəlxalq hüquqa uyğun hə-

yata keçirildi.  

Ermənilərin bütün beynəlxalq hüquqazidd 

əməlləri bu gün də davam etdirilir, törədilən 

cinayətlər hələ də cəzasız qalır. Ermənilər “Böyük 

Ermənistan” dövləti yaratmaq xülyaları ilə bu gün 

                                                 
2 1993 UN Seсurity Сounсil Resolutions on Nagorno-
Karabakh, https://2001-
2009.state.gov/p/eur/rls/or/13508.htm 
3  İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 26 oktyabr 2020, 
https://president.az/articles/44435 
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də nəinki ölkəmizin, bütövlükdə dünyada sülhün 

və təhlükəszliyin qorunub saxlanmasına, habelə 

regionun digər dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə 

təhdid hesab edilir.   

Ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlər ilk 

növbədə beynəlxalq məhkəmələr müstəvisində 

araşdırılmalı, bu beynəlxalq cinayətlər üzrə ədalətli 

beynəlxalq məhkəmə mexanizmləri tətbiq 

olunmalı, bu əməllərə görə ədalətli hüquqi 

formada məsuliyyət labüd olmalıdır. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin kəlamı ilə desək, “Ədalət iki halda 

pozulur, cinayət baş verib, cəza verilməyəndə və 

cinayət olmayan halda cəza verildikdə”.  

Qarşınızdakı elektron vəsaitdə Azərbaycan 

Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 

erməni cinayətləri beynəlxalq və milli məhkəmələr 

kontekstində araşdırılır, xüsusilə 2020-ci il Vətən 

müharibəsində və ondan sonrakı dönəmdə 

ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlərə görə 
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beynəlxalq məhkəmə və tribunallarda mühakimə 

məsələləri və onlara görə tətbiq edilməli olan 

cəzaları müəyyən edən beynəlxalq hüquq 

normalarından bəhs edilir.  

Beləliklə, “Erməni cinayətləri beynəlxalq və 

milli məhkəmələr kontekstində (2020-ci il 

müharibəsindən sonrakı mühakimə məsələləri)” 

adlı elektron kitabın əsas məqsədi bütövlükdə 

erməni cinayətlərinin, o cümlədən 2020-ci ildə 

ermənilər tərəfindən törədilən insanlıq əleyhinə və 

müharibə cinayətlərinin beynəlxalq hüquqi və milli 

hüquqi mühakiməsinin həyata keçirilməsi və 

beynəlxalq məhkəmə mexanizmlərin fəaliyyətinə 

dair məsələlərin tədqiq olunması və bu barədə 

geniş ictimaiyyətin məlumatlandırılmasıdır. 

Kitab ilk növbədə Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı yönəlmiş hərbi təcavüzü cinayəti, soyqırımı 

cinayəti, insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri 

üzrə ədalətli məhkəmə araşdırmasına nail 

olunması və gələcəkdə dövlətimizin və xalqımızın 
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bu tipli cinayətkar qəsdlərlə hüquqi mübarizə işinə 

töhfə verir. Digər tərəfdən, beynəlxalq və milli 

cinayət hüquqi mühakimə məsələlərini özündə 

ehtiva edən və elmi cəhətdən araşdırılmış “Erməni 

cinayətləri beynəlxalq və milli məhkəmələr 

kontekstində (2020-ci il müharibəsindən sonrakı 

mühakimə məsələləri)” adlı elektron vəsaitin 

(kitabın) işlənib hazırlanması zamanı BMT 

Beynəlxalq Məhkəməsinin, ad hoc tribunalların və 

hibrid məhkəmələrin qərarları və bu fəaliyyətə aid 

digər materiallar ingilis və rus dillərində olan 

mənbələrdən istifadə edilərək tədqiq olunmuşdur.  

Ümid edirik ki, elektron vəsait erməni 

cinayətləri və onların cəzalandırılmasının zəruriliyi 

barədə e-maarifləndirmə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi ilə cinayət-hüquqi və digər mühakimə 

tədbirləri haqqında biliklərinin artırılmasına, 

bütövlükdə bu sahədə beynəlxalq hüquqi 

maarifləndirmə və məlumatlandırma işinə töhfə 

verəcəkdir.  
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Elektron kitabın ərsəyə gəlməsində verdikləri 

dəyərli tövsiyələrə, göstərdikləri diqqət və qayğıya 

görə müəllif Azərbaycan Respublikasının Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinə 

və Avropaya İnteqrasiya Mərkəzinə, həmçinin bu 

işdə əməyi keçən bütün tədqiqatçı və alimlərimizə 

dərin təşəkkürünü bildirir. 
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I FƏSİL 

ERMƏNİ CİNAYƏTLƏRİ BEYNƏLXALQ HÜQUQ 

KONTEKSTİNDƏ 

1.1. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüz cinayəti: tarixi nünaslar və nəzəri-praktiki 

məsələlər.  

1.2. Ermənistanın soyqırımı cinayətləri. 

1.3. 2020-ci ildə ermənilərin törətdiyi insanlıq 

əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri və digər 

beynəlxalq cinayətlər. 

1.1. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüz cinayəti: tarixi nünaslar və nəzəri-

praktiki məsələlər. 

Erməni cinayətləri içərisində ən ağır 

cinayətlərdən biri hərbi təcavüz cinayətidir. 

Təcavüz cinayəti və onun mühakimə məsələləri 

müasir dünyanı düşündürən məsələlərdəndir. İlk 
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dəfə təcavüz cinayəti 1946-1948-ci illərdə İkinci 

dünya müharibəsindən sonrakı Nürnberq və Tokio 

Tribunallarının hökmləri ilə mühakimə 

olunmuşdur. 4  Bundan 70 il sonra, 2010-cu ildə 

Kampala düzəlişləri və 2017-ci il yurisdiksiyanın 

aktivləşdirilməsi haqqında Qətnamə ilə təcavüz 

cinayətinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (BCM) 

tərəfindən işlək bir anlayışı müəyyən olundu və bu 

cinayətə beynəlxalq yurisdiksiya şamil edildi. 

2018-ci ildə BMT-nin “Roma Statutunun 20-ci 

ildönümü: universallığa tələbat və təcavüz cinayəti 

ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yuris-

diksiyası” adlı tədbirində bir sıra iştirakçı dövlətlər 

bu hadisəni tarixi bir mərhələ kimi qiymətlən-

dirdilər.5  

                                                 
4 From Nuremberg to the Hague: The Future of 
International Сriminal Justiсe. Philippe Sands ed., Port 
Сhester, NY: Сambridge University Press, 2003. 432 p. 
5 Activation of the International Criminal Court’s 
Jurisdiction over the Crime of Aggression: 1 Step 
Forward 2 Steps Back? https://internationallaw.blog 
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Bu cinayət həm də ona görə öz kriminallığı 

ilə diqqəti cəlb edir ki, Ermənistanın hərbi təcavüz 

cinayəti bu günə qədər uzanan cinayət olaraq 

törədilməkdə davam edir və özünün beynəlxalq 

hüquqi qiymətini almamışdır. Ermənistanın Azər-

baycana qarşı hərbi təcavüzü, onun tarixi və 

nəticələrinin beynəlxalq hüquqi cəhətdən araşdı-

rılması zəruri olan məsələdir. Problemin hüquqi 

mahiyyəti və məhz bu təcavüzün cinayət xarakteri 

ilə bağlı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 

dəfələrlə öz rəsmi mövqeyini bəyan etmiş, ulu ön-

dər “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü 

misli görünməmiş təcavüz”6adlandırmaqla hadisə-

nin mahiyyətini və ictimai təhlükəli cinayət xarakte-

rini olduqca dəqiq və konkret ifadə edərək, Ermə-

nistan tərəfindən edilən hərbi təcavüzü problemlər-

dən ən böyüyü və ən çətini hesab etmişdir. Ermə-

nistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün beynəl-

                                                 
6  Heydər Əliyev və Şərq. 6 cilddə. Birinci kitab. 
Tərtibçilər: Q.Allahverdiyev və V.Sultanzadə. red. M. 
Qurbanlı. Bakı, Çaşıoğlu, 2002.  s.85.  
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xalq hüquqi mahiyyətini ölkə Prezidenti cənab İl-

ham Əliyev “Ermənistanın Azərbaycana davam 

edən təcavüzü” termini ilə elmi cəhətdən əsaslan-

dırılmış şəkildə ifadə edərək, bu cinayəti həmçinin, 

regionda sülhə və sabitliyə ciddi maneə hesab et-

mişdir.7  

Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərin-

dən problem üzrə araşdırmaların davamını üç 

əsas səbəbə görə zəruri hesab edirik: 1) Bu prob-

lem siyasi elementlərdən daha çox, beynəlxalq ci-

nayət elementləri ilə zəngindir. Yəni Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü sırf ərazi bütövlüyünə, su-

verenliyə, habelə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə 

yönəlmiş qəsdlə xarakerizə olunur. 2) Problemin 

bütün tarixi dövrləri ərzində Nürnberq və Tokio tri-

bunallarının Nizamnamə və hökmlərində, habelə 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Statutunun 5-ci 

maddəsində təsbit edilmiş beynəlxalq cinayət tər-

                                                 
7  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Çexiya 
Prezidenti Vatslav Klausun görüşü, AzərTAc, 06 May, 
2009. 
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kiblərini özündə ehtiva edən kifayət qədər faktlar 

olmuş və hal-hazırda mövcuddur. 3) Bu problemin 

meydana gəldiyi dövrdən bu günə qədər onun ma-

hiyyətini etnik, dini, milli və s. faktorlar deyil, məhz 

əsassız ərazi iddiaları, beynəlxalq təhlükəsizliyin 

təhdidi, güc tətbiqi, sərhədlərin pozulmazlığı, xalq-

ların özünümüəyyənetməsi kimi beynəlxalq hüquqi 

faktorlar təşkil etmişdir.  

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü baş-

landığı andan etibarən rəsmən maraqlı olan tərəf-

lər (dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar) və elmi doktri-

nal mənbələrdə problemin həllinə yönəlmiş müxtə-

lif təkliflər irəli sürmüşlər. Biz həmin təkliflərin yal-

nız üç aspektini təhlil etməyə çalışacağıq: 1) Prob-

lemin müasir beynəlxalq hüquq prinsipləri ilə 

əlaqəsi; 2) Problemə beynəlxalq cinayət hüququ 

prizmasından yanaşma. 3) Problemin hərbi həll 

modeli - BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə 

müvafiq olaraq özünümüdafiə xarakterli hərbi əks-

hücum əməliyyatları.  
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İlkin olaraq problemin necə adlandırılması 

məsələsinə aydınlıq gətirək. Qeyd edək ki, bu, 

hətta torpaqlarımız erməni təcavüzündən azad 

olsa da zəruri bir məsələdir, birbaşa beynəlxalq 

hüququn tələbidir və problemin beynəlxalq hüquqi 

cəhətdən düzgün adlandırılmasının təcrübi əhə-

miyyəti vardır. Əksəriyyət normativ-hüquqi aktlar-

da, KİV-də və ədəbiyyatlarda problemin “konflikt” 

və ya “münaqişə” kimi təqdim olunması baş verən 

hərəkət və hərəkətsizlikləri beynəlxalq hüquqi pa-

rametrlərinə görə kifayət qədər əhatə etmir və 

əsas mahiyyətdən yayınmağa səbəb olur. Digər 

tərəfdən isə bu cür adlandırılma hadisələrin krimi-

nal mahiyyətinin aşkarlanmasına mane ola bilər. 

Bu amilləri nəzərə alaraq, fikrimizcə problemin 

beynəlxalq və ölkədaxili normativ-hüquqi aktlarda, 

KİV-də daim “Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

hərbi təcavüzü” şəklində təqdim olunması daha 

məqsədəuyğun olardı. Çünki, bu zaman baş verən 

hərəkət və hərəkətsizliklərin nəticəsi olaraq bey-
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nəlxalq ictimaiyyət qarşısında Ermənistanın təca-

vüz cinayətinin subyekti kimi tanınması məsələsi 

aktual olacaq. Digər tərəfdən problemə bu mövqe-

dən yanaşma həm də ona görə zəruridir ki, təca-

vüz cinayəti ilə yanaşı müharibə cinayətləri, soyqı-

rımı cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətləri də əhatə 

edən kompleks cinayət əməllərinə görə Ermənis-

tan beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin əsas daşıyıcısı 

olmalıdır.  

Qeyd edək ki, ermənilərin Azərbaycan ərazi-

lərinə, o cümlədən Qarabağa qarşı iddiaları onla-

rın “Böyük Ermənistan” yaratmağa yönəlmiş “stra-

teji plan”larının tərkib hissəsi idi. 2020-ci il Azər-

baycan ordusunun qüdrəti göstərdi ki, bütün bu id-

dialar yalnız mif və xülyalardan başqa bir şey de-

yilmiş. “Böyük Ermənistan” ideyası ermənilərin tə-

cavüz hərəkətlərinin ilkin kriminal niyyət elementi 

hesab olunmalıdır. Çünki, bu planın bütövlükdə 

mahiyyəti təkcə Azərbaycanın deyil, Qara və Xə-

zər dənizi hövzəsi ölkələrinin müasir beynəlxalq 
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hüquqla tanınmış sərhədləri, ərazi bütövlüyü və 

suverenliyinə birbaşa təhdiddir. Digər tərəfdən 

problemin cinayət-hüquqi tarixinə yanaşarkən mə-

sələyə təkcə DQ ərazisi kontekstindən deyil, ümu-

milikdə Azərbaycanın bütün tarixi ərazilərinə nəzə-

rən yanaşmanı daha məqbul hesab edirik. Ona 

görə ki, bu cür yanaşma Ermənistanın istənilən 

ərazi iddiaları və özünütəyinetmə iddialarını tam 

heçə endirməyə imkan verir.  

Ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə qarşı ci-

nayətkar hərəkətləri öncəki dövrlərə aid olsa da, 

onların  Qarabağa olan əsassız iddiaları Türkmən-

çay (1828) müqaviləsinin imzalanmasından sonra 

daha intensiv xarakter almağa başladı. Xanlıqlar 

dövründə Qarabag ərazisi Azərbaycanın tərkib 

hissəsi olmuşdur. 1804-1813, 1826-1828-ci illərdə 

Rusiya-İran müharibələri zamanı və sonrakı dövr-

lərdə tədricən ermənilərin İran, Türkiyə və Cənubi 

Azərbaycandan Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qa-

rabağa kütləvi köçü təşkil edilmiş, burada onların 
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sayı süni şəkildə artırılmışdır. Təkcə 1826-1828-ci 

illərdə İrandan Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qara-

bağa 18.000-ə qədər erməni ailəsi köçürülmüş-

dür.8  

C. Makkarti Cənubi Qafqazda, daha doğru-

su Azərbaycanda erməni kaloniyalarının yaradıl-

ması haqqında yazırdı ki, 1828-1920-ci illər ara-

sında yerlərdə əhalinin demoqrafik tərkibini ermə-

nilərin xeyirinə dəyişmək siyasəti nəticəsində iki 

milyondan çox müsəlman məcburi olaraq yaşadıq-

ları ərazilərdən sürgün edilmiş və dəqiq məlum ol-

mayan sayda insan isə qətlə yetirilmişdir. 1828 və 

1854-cü illərdə Şərqi Anadoluda məğlubiyyətdən 

sonra ruslar geri çəkilərkən 100 min ermənini Qaf-

qaza gətirmişlər. Amerikalı akademikin göstərdiyi 

rəqəmlərə görə 1828-1920-ci illər arasında Azər-

baycana 560 min erməni köçürülmüşdür. Bununla 

da Şərqi Qafqazın ruslar tərəfindən işğalı nəticə-

                                                 
8 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild. (XIX əsr). Bakı: 
Elm, 2000. s.49. 
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sində Azərbaycan torpaqlarında - Araks çayının şi-

malında erməni əhalisi sürətlə artmağa başlamış-

dır. Bununla bağlı faktlar erməni mənbələri tərəfin-

dən də etiraf edilmişdir. A.İ.İonisiyan yazırdı ki, 

“İrəvan şəhərinin əhalisinin yalnız dörddə biri er-

mənilərdir, azərbaycanlılar burada mütləq üstünlük 

təşkil edir”. XIX əsrin sonları XX əsrin əvvələrində 

ermənilər tərəfindən törədilmiş əməllərin hüquqi 

təhlili bu faktların Ermənistanın təcavüzünün ilkin 

nümunəsi olmaqla beynəlxalq sülh və təhlükəsizli-

yə zidd hesab edilməsinə imkan verir. Ermənilər 

Qarabağı ələ keçirmək üçün əvvəllər başladıqları 

soyqırımları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-

ründə də davam etdirmişlər. Azərbaycan hökuməti 

yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 1919-cu ilin yan-

varında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qə-

zalarını əhatə etmiş Qarabağ general-qubernator-

luğu yaratmışdır. Ermənistan (Ararat) Respublika-

sının xarici işlər naziri Qarabağ general-quberna-

torluğu yaradılmasına etirazını bildirmiş, lakin 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin cava-

bında bu etiraz əsassız hesab edilərək, həmin əra-

zilərin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması 

göstərilmişdir. Qarabağ general-qubernatoru er-

mənilərin ərazi iddiaları ilə yanaşı əvvəlcə ingilis-

lər, sonra isə amerikanlarla gərgin münasibətlər 

şəraitində fəaliyyət göstərməli olmuşdur. Lakin er-

mənilər Qarabağ general-qubernatorluğu ərazisin-

də sülh yaranmasına imkan verməmişlər.9 Görün-

düyü kimi, köçürülmə siyasəti nəticəsində Azər-

baycanın tarixi torpaqları hesabına ərazi mənsu-

biyyəti qazanmış ermənilərin DQ-ya olan iddiaları-

nın əsassız olması fikri beynəlxalq hüquq tarixində 

sənədlərlə sübut olunur. 

Beynəlxalq Böhran Qrupunun 11 oktyabr 

2005-ci il tarixli 167 saylı Avropa üzrə məruzəsin-

də Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü tarixinin 

başlanğıcı I Dünya müharibəsinin sonlarından gö-

                                                 
9 Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 
http://www.azerbaijan.az 
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türülmüşdür. Sənədin giriş hissəsində qeyd olunur 

ki, “Münaqişə I Dünya müharibəsinin sonundan 

mövcud olmuş, lakin yalnız Ermənistan və Azər-

baycanın Sovet İttifaqından çıxmasından sonra 

tam miqyaslı müharibəyə çevrilmişdir”. 10 

Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasının daha bir 

beynəlxalq hüquqi sübutu Batum müqaviləsidir. 

1918-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi buraxıl-

dıqdan sonra Cənubi Qafqazda üç müstəqil res-

publika - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 

respublikaları yaranmışdır. 29 may 1918-ci ildə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti Yereva-

nın (keçmiş İrəvan xanlığı) bir hissəsini Ermənista-

na vermiş, həmin dövrdə İrəvanın əhalisinin 70%-

ni azərbaycanlıların təşkil etdiyi halda, qalan 30%-i 

digər millətlərə mənsub əhalidən ibarət olmuşdur. 

1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı imperiyası ilə Cə-

nubi Qafqaz respublikaları arasında Batum Sülh 

                                                 
10 Nagorno-Karabakh: A plan for peace Europe Report 
N° 167 – 11 October 2005, p.12 
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Müqaviləsi imzalanmış, bu müqavilə ilə Ermənista-

nın sərhədləri müəyyənləşən zaman bütün Qara-

bağ bölgəsi Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi təsbit 

olunmuş, Müttəfiq Dövlətləri təmsil edən general 

V.Tomson qonşu Zəngəzur qəzası ilə birlikdə Qa-

rabağın Azərbaycanın idarəsi altında olmasını, 

1919-cu ildə Qarabağın erməni assambleyası rəs-

mi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini tanımışdır. 

Növbəti dövr ərzində imzalanmış müqavilədə əksi-

ni tapmış sülh və mehriban qonşuluq əlaqələri 

şərtlərinin ziddinə olaraq erməni terrorçuları 1918-

1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvan, 

Zəngəzur və Göyçə mahallarını, bütövlükdə 9.000 

kv. km olan ərazini silahlı təcavüz yolu ilə zəbt et-

mişlər.  

Ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı 

növbəti təcavüz cinayəti Sovet Rusiyası tərəfindən 

törədilmiş, 11 yanvar 1920-ci ildə müstəqilliyimizin 

Versal Konfransının Ali Şurası tərəfindən tanınma-

sına baxmayaraq, ölkəmizin həmin il aprel ayının 
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27-də Sovet Rusiyası tərəfindən təcavüzə məruz 

qalması nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yətinin fəaliyyətinə son qoyuldu. Azərbaycanın təx-

minən 20.000 kv. km-lik ərazisi Ermənistanın tərki-

binə qatıldı. Qafqaz bürosu tərəfindən 5 iyul 1921-

ci il tarixində DQ-ın Azərbaycan SSR-nin tərkibin-

də saxlanılması haqqında qərar qəbul edilmiş, ey-

ni zamanda, Azərbaycana DQ-a geniş muxtariyyat 

hüququnun verilməsi təklif olunmuşdur.11 Beləliklə, 

ölkəmizə qarşı təcavüzün tarixi məqamlarını araş-

dıran zaman Sovet Rusiyasının ermənilərdən isti-

fadə etməsi faktoruna xüsusu diqqət yetirilməlidir. 

Beynəlxalq hüquqi baxımdan burada bir nü-

ans da xüsusi vurğulanmalıdır ki, Ermənistan 

SSR-nin sərhədləri daxilində kompakt şəkildə ya-

şayan 300.000-dən artıq azərbaycanlıya hər hansı 

formada muxtariyyət hüququnun verilməsindən də 

                                                 
11  К истории образования Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР. 
Документы и материалы/Из протокола заседания 
пленума Кавбюро ЦК РКП (б). Баку, 1989. с. 92. 
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imtina olunub. İngilis alimi Kristofer Volker yazır ki, 

mübahisə Ermənistan və Azərbaycan arasında 

olan sovet dövrü sərhədlərinin müəyyən edilməsi 

zamanı başlamış, 1921-ci ildə Kommunist Partiya-

sının Qafqaz Bürosu DQ-ı Sovet Azərbaycanının 

bir hissəsi elan etmiş, 1923-cü ildə isə bölgəyə 

Azərbaycan tərkibində daha geniş muxtariyyət ve-

rən “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti” təsis edilmiş-

dir. Lakin, bir neçə dəfə ermənilər vilayətin ötürül-

məsi üçün Moskvaya ərizə göndərmişlər. Bununla 

əlaqədar prof. M.Qasımlı qeyd edir ki, azərbaycan-

lılarla ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyi, yu-

xarı və aran Qarabağın Azərbaycan ilə iqtisadi əla-

qəsi, daimi əlaqəsini nəzərə alaraq Dağlıq Qara-

bağ Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. Ona inzi-

bati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş muxtariyyət ver-

mək qərara alındı.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz ci-

nayətinin tarixi 1989-cu ildən başlanmışdır. Fikri-

mizcə, təcavüz tarixinin bu zaman intervalı obyek-
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tiv şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki, bu faktlar prima 

facie-nin müəyyən olunması üçün həlledici əhə-

miyyətə malikdir. Təcavüzün ilkin elementləri Er-

mənistan silahlı birləşmələrinin DQMV-nin azər-

baycanlılar məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə 

və müxtəlif nəqliyyat vasitələrinə hücumları ilə xa-

rakterizə olunmuş, 1989-cu il iyulun 29-da Ermə-

nistan ərazisində Azərbaycandan gedən qatarlara 

olan hücumlar nəticəsində iki ölkə arasında dəmir 

yolu əlaqəsi kəsilmiş və məqsədyönlü şəkildə Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının təcridinə başlanıl-

mışdır. Bu hərəkətlərin davamı olaraq 1989-cu il 

dekabr ayının 1-də Ermənistan SSR-nin Ali Soveti 

qanunsuz olaraq ““Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayə-

ti”nin Ermənistan SSR-yə birləşdirilməsi haqqında” 

qərar qəbul etmiş, 1991-ci il sentyabr ayının 2-də 

isə separatçılar qondarma “Dağlıq Qarabağ Res-

publikası”nı bəyan etmişlər. Ermənistan belə bir 

qərarı qəbul etməklə dövlət siyasətinin nəticəsi 

olaraq ölkəmizə qarşı təcavüz aktının törədilməsi 
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üçün zəmin yaratmış oldu. Professor M. Qasımlı 

haqlı olaraq qeyd edir ki, bu qeyri-legitim qurum 

SSRİ-nin bütün qanunlarına zidd olmuş və ilk növ-

bədə Ermənistanın boynundan son illərdə bütün 

cinayətlərə görə məsuliyyət yükünü götürmək 

məqsədi daşımışdır.12  

Eyni zamanda, Ermənistan tərəfindən belə 

bir qərarın qəbul edilməsi beynəlxalq hüquqla zid-

diyyət təşkil edir və təcavüzün hazırlıq mərhələsini 

təşkil etməklə, dövlət məsuliyyəti ilə yanaşı fərdi 

cinayət məsuliyyətini də labüd edir. Bununla əla-

qəda Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin 8-ci 

maddəsində qeyd olunmuşdur ki, “dövlətin qərarı 

və ya rəisin əmrinə uyğun olaraq təqsirləndirilən 

şəxsin hərəkət etməsi onu məsulyyətdən azad et-

mir”. Bu qərarın qəbulu həmçinin hüquqi mənada 

o deməkdir ki, cinayətin sübyektləri “erməni birləş-

                                                 
12  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 с.198. 
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mələri” deyil, “Ermənistan silahlı qüvvələri”dir. Bu 

fakt beynəlxalq hüquqi cəhətdən təcavüzün ilhaq 

forması kimi qiymətləndirilməlidir. İlhaq isə bütün 

hallarda müdaxilə və ya silahlı hücumdan sonrakı 

mərhələ olaraq təcavüz hesab edilir. 

Ümumiyyətlə təcavüz, ilhaq, işğal və silahlı 

hücum anlayışları Ermənistanın Azərbaycana hər-

bi təcavüzü kontekstində mühüm təcrübi əhəmiy-

yət daşıyır. İlk növbədə təcavüz və işğal hərəkətlə-

rinin praktiki olaraq biri-birindən fərqləndirilməsi 

zəruri hesab edilməlidir. Hər hansı hücumun nəti-

cəsi olan işğal hələ cinayət deyildir. Burada mütləq 

həmin silahlı hücumun məhz təcavüzkar məqsədlə 

törədilməsi mühüm şərt sayılmalıdır. Belə ki, adi 

hücumun nəticəsi olan “işğal” zamanı dövlətin di-

gər dövlətə qarşı yönələn hərəkəti “dövlət suve-

renliyinə qəsd” etmir və müəyyən müddət keçdik-

dən sonra öz qoşunlarını həmin ərazidən çıxar-

maqla, yəni hücum dayandırıldıqda “işğal” bitmiş 

hesab olunur. Burada beynəlxalq hüquq tərəfindən 
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konkret “müddətin” müəyyən olunması zəruri amil-

dir. Fikrimizcə, hucum edən silahlı birləşmələrin 

ərazidə qalma müddəti 1 (bir) ildən çox olmamalı-

dır. Müddətin bir il olması fikri irəli sürülərkən, pre-

sedent 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 nəticənin əldə olunma-

sına imkan verir. “İşğal”ın uzanması təcavüz ele-

mentlərinin meydana gəlməsinə səbəb olur.  

“Təcavüz” və “silahlı hücum” anlayışları ara-

sında bölgünün aparılması da mühüm məsələlər-

dən biri kimi nəzərdən keçirilir. Təcavüz bütövlük-

də sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik əleyhinə yönə-

lən cinayət kimi qəbul olunursa, silahlı hücum isə 

konkret dövlət əleyhinə yönələn akt hesab olunur. 

Silahlı hücumda niyyətin fərqli olması mümkündür, 

lakin təcavüzdə niyyət sırf kriminal səciyyə daşı-

maqla dövlətin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə 
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qarşı yönəlir. Silahlı hücum o zaman təcavüz sayı-

la bilər ki, onun həyata keçirilməsində niyyət məhz 

təcavüzün planlaşdırılmasındakı niyyətlə üst-üstə 

düşsün. Digər tərəfədən, təcavüz zamanı beynəl-

xalq sülh və təhlükəsizlik təhlükəyə məruz qalırsa, 

silahlı hücumda yalnız bir dövlətin maraq və mə-

nafeləri təhlükə altında qalır.  

Hərbi təcavüz cinayətinə bəraət qazandır-

maq üçün Ermənistan bir necə əsassız “arqument” 

irəli sürür. Onların birinci “arqument”i SSRİ-nin tər-

kibinə daxil olduğu zaman DQ-ın Azərbaycanın 

yurisdiksiyasında olmaması, öz ərazisi üzərində 

təsirli dövlət nəzarətini həyata keçirə bilməməsi və 

sərhədlərinin legitimliyini əsaslandırmağa qadir ol-

maması səbəbindən Millətlər Liqasının (ML) Azər-

baycanı tanımaqdan imtina etməsi barədə qəbul 

etdiyi qərarla əsaslandırılır. ML-nın Baş katibinin 

24 noyabr 1920-ci il tarixli Memorandumunun “Hü-

quqi mülahizələr” fəslində dövlətlərin tamamilə 

özünüidarəedən olması tələbi də daxil olmaqla 
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təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi ilə bağlı ML 

Nizamnaməsinin 1-ci maddəsində təsbit edilmiş 

şərtlər xatırladılır, erməni tərəfinin ML-nın Azər-

baycanı üzvlüyə qəbul etməməsini onun Azərbay-

canın DQ üzərində hakimiyyətini tanımaması və 

guya ermənilərlə məskunlaşmış ərazilərə iddia et-

məsilə əlaqələndirməsi fikri tamamilə təkzib edilir. 

Əlbəttə, həmin dövrdə ərazisinin əksər hissəsi fak-

tiki təcavüzə məruz qalmış, hökuməti isə devrilmiş 

bir dövlət ML Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinə gö-

rə tam özünüidarə qabiliyyətli hesab edilə bilməzdi 

və məhz bu səbəb Azərbaycanın ML-ə üzvlüyünə 

mane olmuşdur. Eyni zamanda nəzərə almaq la-

zımdır ki, bu dövrdə Ermənistanın özünün beynəl-

xalq hüquq subyektliyi şübhə altında idi.  

Ermənilərin ikinci “arqument”i SSRİ-nin par-

çalanması prosesi çərçivəsində DQ-nin Azərbay-

candan qanuni əsaslarla ayrılması və qondarma 

“Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın yaradılması ilə 

bağlı məqamlardır. Bu zaman “Müttəfiq respublika-
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nın SSRİ-dən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin 

həlli qaydası haqqında” 3 aprel 1990-cı il tarixli 

SSRİ Qanunu xüsusi olaraq vurğulanır. Onlar iddia 

edir ki, SSRİ tərkibindən çıxmaq proseduru həyata 

keçirilərkən muxtar qurumlar İttifaqda və müttəfiq 

respublikada qalmaq məsələsini müstəqil həll et-

mək, habelə öz dövlət-hüquqi statusu məsələsini 

qaldırmaq hüququ əldə edirdi. Ermənilərin “arqu-

ment”lərinin əksinə olan digər mühüm hüquqi ar-

qument bundan ibarətdir ki, DQ-nin Azərbaycan 

ərazisi olması SSRİ Konstitusiyası ilə də təsbit 

olunmuşdur. Belə ki, bu Konstitusiyanın 87-ci 

maddəsinə görə keçmiş sovet məkanında mövcud 

olan 8 muxtar vilayətdən biri – DQ Muxtar Vilayəti 

Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi kimi göstərilir-

di.  

Professor B. M. Klimenkonun qeyd etdiyi ki-

mi, müstəmləkə imperiyaları dağıldıqdan sonra 

özünütəyinetmə məsələsi əsasən yeni müstəqil 
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milli dövlətlər yaratmaq mənasında həll edilib. 13 

Ermənilər isə SSRİ-nin dağılmasından sonra artıq 

Ermənistan Respublikasının timsalında öz dövləti-

ni yaratmış və onların ikinci erməni dövləti yarat-

maq hüququ yoxdur.  

SSRİ Konstitusiyasına əsasən DQ Azərbay-

can SSR tərkibində muxtar vilayət olub. DQMV-nin 

hüquqi vəziyyəti SSRİ və Azərbaycan SSR Konsti-

tusiyalarına müvafiq olaraq 16 iyun 1981-ci il tari-

xində Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul 

edilmiş “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında” 

Qanunla müəyyən edilirdi.  

Digər tərəfdən 2 senyabr 1991-ci il tarixində 

qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın elan 

edilməsi SSRİ Konstitusiyasına zidd idi. Belə ki, 

həmin Konstitusiyaya görə müttəfiq respublikanın 

ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməzdi, 

müttəfiq respublikalar arasındakı sərhədlər isə yal-

                                                 
13  Международное право. Учебник. Ответственный 
редактор Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 
Международные отношения, 2005. c.48 
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nız müvafiq respublikaların qarşılıqlı razılığı əsa-

sında və SSRİ-nin təsdiqindən sonra dəyişdirilə bi-

lərdi. Məsələ ilə bağlı “Müttəfiq respublikanın 

SSRİ-dən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli 

qaydası haqqında” 3 aprel 1990-cı il tarixli SSRİ 

Qanununa istinad edilməsi əsassızdır. SSRİ tərki-

bindən çıxmanın rəsmiləşdirilməsi üçün bu qanun-

da nəzərdə tutulmuş məcburi mexanizminə 2 sent-

yabr 1991-ci il tarixinə qədər, nə də ondan sonra 

Azərbaycan tərəfindən tətbiq edilməmişdir. Bu və-

ziyyətə beynəlxalq hüquqda uti possidetis juris 

prinsipi tətbiq edilir. XIX əsrdə Latın Amerikasında 

formalaşmış və 1986-cı ildə Burkina Faso/Mali 

işində BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi tərəfindən 

beynəlxalq ümumi hüquq norması kimi xarakterizə 

edilmiş uti possidetis juris prinsipi beynəlxalq mü-

nasibətlərdə prioritet təşkil etməyə başladı. Prinsi-

pin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müstəmləkə və ya 

federasiya subyektlərinin əvvəlki sərhədləri yeni 

müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədləri olur və 
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müvafiq razılıq olmadan dəyişdirilə bilməz. SSRİ 

parçalandıqdan sonra bu beynəlxalq-hüquq doktri-

nası yeni müstəqil dövlətlərin sərhədlərinin beynəl-

xalq, regional və milli legitimləşdirilməsinin əsasını 

təşkil etmişdir. Uti possidetis juris doktrinasına gö-

rə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə 

etdiyi andan etibarən hüdudlarına DQMV-nin də 

daxil olduğu keçmiş Azərbaycan SSR-nin inzibati 

sərhədləri beynəlxalq sərhəd hesab olunur və bey-

nəlxalq hüquq tərəfindən qorunur. Qeyd olunan fi-

kir BMT TŞ-nin DQ problemi ilə bağlı qəbul etdiyi 

məlum qətnamələrdə də öz əksini tapmışdır. Qeyd 

edilməlidir ki, Ermənistanın hərbi təcavüzünün 

beynəlxalq hüquqi təsdiqi üçün BMT-nin Beynəl-

xalq Məhkəməsinin yuxarıda qeyd olunan prese-

denti əsaslı hüquqi mənbə rolunu oynayır və er-

mənilərin saxta arqumentlərini ifşa etmək, ümu-

miyyətlə erməni təcavüzünə qiymət verilərkən 

məhkəmənin qərarlarından faydalanmaq olduqca 

zəruridir. 
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Təcavüzkar tərəfin üçüncü “arqument”i 

Azərbaycanın sovet dövrünün hüquqi varisliyindən 

imtina etməsi və bununla da həmin dövrün sərhəd-

lərinə iddia etmək əsasından məhrum olması ilə 

əlaqədardır. Erməni tərəfinin fikrincə SSRİ-nin sü-

qutundan sonra Azərbaycanın DQ üzərində heç 

bir de-fakto nəzarəti olmayıb, DQ mövcud müstəqil 

dövlətdən ayrılmayıb və heç vaxt post-sovet res-

publikasının tərkib hissəsi olmayıbdır. 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 “Mü-

qavilələrə münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyi 

haqqında” Vyana Konvensiyasının 11-ci maddəsi 

sübut edir. Bu maddəyə görə, “dövlətlərin hüquqi 

varisliyi müqavilə ilə müəyyən olunmuş sərhədlərə 

şamil edilmir...”. Bununla əlaqədar professor L. 

Hüseynov qeyd edir ki, varislik faktı bir sıra müqa-

vilələrə - dövlət sərhəddini müəyyən edən müqavi-
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lələrə, təşəkkül tapmaqda olan adət normasına 

görə insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilə-

lərə heç bir təsir göstərmir.  

Ermənistanın digər yanlış iddiası bundan 

ibarətdir ki, müharibə özünütəyinetmə hüququnu 

tətbiq etmək niyyətində olan Qarabağın böyük ək-

səriyyət təşkil etdiyi erməni əhalisinə qarşı Azər-

baycanın hərbi təcavüzü ilə başlamışdır. Göründü-

yü kimi həm Ermənistan, həm də Azərbaycan id-

dia edir ki, güc tətbiq etmək hüququna malikdirlər. 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, Er-

mənistan isə Qarabağın erməni əhalisini mühafizə 

etmək üçün bu hüququ zəruri hesab edir. Əslində 

münaqişənin kökündə özünütəyinetmə deyil, Er-

mənistanın ərazi zəbtetmə iddiaları - təcavüz 

cinayəti  durur. BMT Nizamnaməsi (maddə 2) döv-

lətlərə digər dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və siyasi 

müstəqilliyinə qarşı güclə hədələməni və gücün 

tətbiqini qadağan edir. Azərbaycan beynəlxalq hü-

ququn məhz bu prinsipindən çıxış edərək Ermə-
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nistanı təcavüz cinayəti törətməkdə ittiham edir. 

Ona görə də, Nizamnamənin 51-ci maddəsinin 

(özünümüdafiə) tələbinə uyğun olaraq, Azərbay-

can Respublikası Prezidenti, Ali Baş Komandan 

cənab İ.Əliyevin Ermənistana qarşı güc tətbiq edil-

məsi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar14 tam əsaslı və 

beynəlxalq hüquqa uyğundur.  

Ermənistanın törətdiyi təcavüz cinayətinə 

“erməni xalqının özünütəyinetmə hüququ” ilə bəra-

ət qazandırmasının heç bir beynəlxalq hüquqi əsa-

sı yoxdur. Çünki ermənilər qeyd etdiyimiz kimi, bir 

xalq olaraq hətta qonşu xalqların 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 

                                                 
14  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İşlər İdarəsinin 
Prezident Kitabxanası, 2010. 255 s. 
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ifadə edir, ayrıca milli və ya dini qrupa bu ifadə şa-

mil edilə bilməz.  

Ümumiyyətlə nəinki regionda, hətta dünya-

da beynəlxalq hüquqla açıq-aydın bir araya sığma-

yan eyni xalqın iki dövlət yaratma presedenti möv-

cüd deyildir. ATƏT-in qəbul etdiyi sənədlərdə gös-

tərilir ki, özünü təyin etmək məqsəd deyil, vasitə 

olmalıdır, xalqların kollektiv, dinc və demokratik 

yolla inkişafına xidmət etməlidir. Bu, xüsusən ayrıl-

ma ilə eyniləşdirilə bilməz. Özünütəyinetmə ayrıl-

ma demək deyil və bu mütləq hüquq olmayıb, baş-

qa xalqların da mənafelərini nəzərə almalı, onların 

haqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır. Bu 

eyni zamanda, hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyü-

nün pozulmasına və separatçılığa səbəb olmama-

lıdır. 1992-ci ildə qəbul edilmiş “Milli və ya etnik, 

dini və dil azlığına məxsus şəxslərin hüquqları 

haqqında” BMT Bəyannaməsinin 8-ci maddəsinin 

4-cü bəndində qeyd olunmuşdur ki, “BMT-nin 

məqsəd və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin su-
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veren bərabərliyi, ərazi bütövlüyü və siyasi müstə-

qilliyinə hörmət prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən 

heç bir hərəkətə Bəyannamə ilə bəraət qazandırıla 

bilməz”.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tələbi və Qa-

rabağ əhalisinin əksəriyyətinin özünütəyin istəyi 

arasında olan ziddiyyət münaqişənin əsas səbəbi-

ni təşkil edir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı profes-

sor A. A. Kovalevin fikirləri təqdirəlayiq hesab edil-

məlidir. O vurğulayır ki, bütün milli azlıqlara, yəni 

mədəni, etnik köklərə malik olub, müəyyən coğrafi 

ərazilərdə yaşayanlara dövlət ərazisi daxilində 

özünütəyinetmə hüququ verilməsi həmin prinsipin 

həyata keçirilməsi cəfəngiyyata, ərazi bütövlüyü-

nün pozulmasına gətirib çıxaracaqdır.15 Bu məsə-

lədə beynəlxalq hüququn iki prinsipi - dövlətlərin 

ərazi bütövlüyü və özünütəyinetmə hüququ arasın-

da olan kolliziya öz həllini tapmalıdır. Ermənilərin 

                                                 
15  Международное право. Учебник. Под редакцией 
А.А.Ковалева, С.В.Черниченко. Издательство. Омега-
Л. М. 2006. с.53 
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mövqeyinə görə bir ərazidə toplanan və tarixən ay-

rılmaz olan etnik qrupa imkan yaradılmalıdır ki, on-

lar iradələrinə uyğun olaraq öz dövlətini yarada bil-

sin. Bu mövqe həmçinin, “liberal ibtidai hüquq nə-

zəriyyəsinə” də yaxındır. Həmin nəzəriyyəyə əsa-

sən “hakimiyyətin legitimliyi bütövlüklə razılığa 

əsaslandığından, insanların istənilən qrupu öz əra-

zisini mövcud dövlətdən ayırıb yeni dövlət yarada 

bilər, bu şərtlə ki, qrupun əksəriyyəti buna razı ol-

sun və yeni dövlətdə azlıqların hüquqları qorun-

sun”. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, özünütəyi-

netmə hüququ dövlətdən ayrılmaya (sesessiyaya) 

aid deyil və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanıl-

ması kontekstində tətbiq edilməlidir. Beynəlxalq 

hüquqda sesessiya dedikdə, dövlətlər arasında ra-

zılıq əsasında müəyyən ərazi üzərində suverenli-

yin başqa dövlətə verilməsi başa düşülür. Bu, əl-

bəttə yalnız ikitərəfli müqavilə əsasında dövlətlərin 

iradəsi ilə baş tuta bilər. Qarabağa isə nə sesessi-

yanın aid edilməsi, nə də onun mənsubiyyətinin 
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müəyyən olunması məqsədilə plebisit və referen-

dumun keçirilməsi yolverilməzdir. Bu əraziyə ple-

bisitin tətbiqi ona görə qeyri-mümkündür ki, birinci-

si, bu problem ermənilərin birtərəfli ərazi iddiaları 

ilə bağlıdır. İkincisi isə plebisitin keçirilməsi konkret 

ərazidə yaşayan milli və ya etnik qrupa deyil, yal-

nız həmin ərazinin daimi sakinləri olan əhaliyə şa-

mil edilir. Bu məsələ ilə əlaqədar ədəbiyyatlarda 

plebisitin yalnız ərazi mübahisələrinə aid olmasını 

əsaslandırılır. Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi 

isə ərazi mübahisəsi deyil, Azərbaycana qarşı bir-

tərəfli ərazi iddiasıdır. Ərazi iddiaları isə plebisit 

əsasında həll edilə bilməz. Bu fikirlərə tamamilə 

şərik olaraq əlavə etmək lazımdır ki, Qarabağda 

ermənilər tərəfindən təcavüz və digər çoxsaylı ci-

nayət əməlləri törədildiyi üçün burada yalnız cəza-

nın labüdlüyü prinsipinin tətbiqindən sonra hər 

hansı sorğunun keçirilməsi mümkün ola bilər.  

Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi “Böyük 

Ermənistan”ı yenidən qurmaq məqsədi daşıyan tə-
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cavüz nəticəsində başlanmışdır. Daha doğrusu bu 

fakt Nürnberq prosesinə müvafiq olaraq tamamilə 

təcavüzkar müharibə formasına uyğundur. Ermə-

nistan post-sovet hüququna istinad edərək vurğu-

layır ki, Azərbaycanın 1991-ci ildə Sovet İttifaqın-

dan ayrılmaq hüququ olduğu kimi, Qarabağ ermə-

nilərinin də belə haqqları var idi. Onların “arqu-

ment”i bundan ibarətdir ki, 3 aprel 1990-cı il SSRİ-

dən ayrılma haqqında Sovet qanununun 3-cü 

maddəsi “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti”nə və 

kompakt məskunlaşmış ermənilərə Azərbaycan-

dan referendum yolu ilə ayrılmaq hüququ vermiş-

dir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, belə bir refe-

rendumun keçirilməsi ilə ölkəmizin ərazisinin konk-

ret bir hissəsinin statusunun hər hansı milli və ya 

etnik qrupun iradəsi ilə müəyyən edilməsi Azər-

baycan Respublikasının Konstitusiyasına və bey-

nəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Bu, bütünlük-

lə Azərbaycan xalqına məxsus müstəsna suveren 

hüquq hesab edilir. 
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Problemin kökləri sırf beynəlxalq cinayət 

elementləri ilə zəngin olmaqla burada dini, milli və 

etnik amillər epizodik xarakter daşıyır. Əslində elə 

məsələnin son həll modeli kimi daha düzgün ya-

naşma təcavüzün cinayət hüquqi mahiyyətinə isti-

nad edilməsidir. Yəni milli maraqlarımıza cavab 

verən həll prosesinin yekun formulu belədir: 

erməni təcavüzü, Xocalı soyqırımı və 2020-ci ildə 

Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər Azərbaycan 

ərazilərində Ermənistanın bütün beynəlxalq cina-

yətkar fəaliyyətinə qiymət verilməsi üçün beynəl-

xalq hüquq normalarının tətbiqi zəruridir.  

Beynəlxalq hüquqi prizmadan Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzünün inkişaf dinamikası şərti 

olaraq iki mərhələ ilə xarakterizə olunur: 1) İkitərəf-

li danışıqlar, vasitəçilik və müqavilə təminatları; 2) 

Beynəlxalq və regional təşkilatların problemə mü-

daxiləsi və beynəlxalq hüquqi qərarların qəbulu.  

Problemin həlli prosesində vasitəçilik mü-

hüm beynəlxalq hüquqi vasitə kimi çıxış edir. Bu 



 

 

 

47 

 

konflikt kontekstində ilk vasitəçilik missiyasını Ru-

siya və Qazaxıstan həyata keçirmişdir. 23 sent-

yabr 1991-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan prezi-

dentlərinin Jeleznovodsk şəhərində Rusiya və Qa-

zaxıstan dövlət başçılarının vasitəçiliyi ilə münaqi-

şənin sülh yolu ilə həlli barədə razılığa gəlmələrinə 

baxmayaraq Ermənistan tərəfindən Xocavənd və 

Hadrut rayonları ərazisində azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı kütləvi hücumlara başlanılmış, nəticədə bu 

rayonların azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin ək-

səriyyəti təcavüzə məruz qalmış, əhali güc tətbiq 

edilməklə öz torpaqlarını tərk etmək məcburiyyəti 

ilə üzləşmişdir.  

Daha sonra 20 noyabr 1991-ci ildə bir qrup 

yüksək vəzifəli dövlət və ictimai xadimlərin olduğu 

“Mİ-8” helikopteri partladılmış, nəticədə 22 nəfər 

qətlə yetirilmişdir. Qeyd edək ki, sülh məqsədi ilə 

bölgəyə səfər etmiş vertolyota qarşı silahlı hücüm 

beynəlxalq hüquqa görə sülh əleyhinə cinayət he-

sab olunur. Eyni zamanda qeyd olunan əməllər 
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Azərbaycan ərazisində Ermənistan tərəfindən ter-

ror aktının həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunan 

dolayı təcavüz də hesab edilə bilər. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni ha-

disələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər 

olan dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən hi-

mayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-

aşkar təcavüzkar siyasət yeritmiş, nəticədə dinc 

sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağı-

dılmışdır. 

1992-ci il fevralın 25-26-da Ermənistan və 

onun rəhbər şəxsləri tərəfindən bəşəriyyətə qarşı 

ən ağır beynəlxalq cinayət törədilmiş, Xankəndidə 

yerləşən Rusiyaya məxsus 366-cı alayın köməyi 

ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hü-

cum edilərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 

müşaiyət olunmuş soyqırımı cinayəti həyata keçi-

rilmişdir. Nəticədə 613 dinc sakin qətlə yetirilmiş, 

487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər isə əsir götürül-

müşdür. Bu faktların cinayət xarakteri beynəlxalq 
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təşkilatlar tərəfindən də etiraf olunub: “1992-ci ilin 

fevralında Xocalını tərk edən təqribən 200-1.000 

arası azərbaycanlının Ermənistanın dəstəklədiyi 

silahlı birləşmələr tərəfindən məhv edilməsi ən bö-

yük hərbi cinayət kimi seçilir”. Qeyd edək ki, Ermə-

nistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı xü-

susilə Xocalıda baş vermiş faktlar BMT Baş Məcli-

sinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətna-

məsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırım cinayətinin qarşı-

sının alınması və cəzalandırılması haqqında” Kon-

vensiyada təsbit olunmuş soyqırım cinayətini təşkil 

edən bütün hərəkətlər törədilmişdir. 

1992-ci ilin mayın 7-də növbəti vasitəçilik 

missiyasını İran davam etdirmiş, Tehran görüşün-

də tərəflər arasında kommunike imzalanmasından 

dərhal sonra mayın 8-də Ermənistan tərəfindən 

Şuşa, mayın 17-də Laçın şəhərləri işğal olunmuş-

dur. Bu fakt Ermənistanın beynəlxalq hüquq nor-

malarını və müqavilə təminatlarını pozmasının 

əyani təzahürüdür. 1992-ci il sentyabrın 19-da Er-
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mənistan və Azərbaycan müdafiə nazirləri hərbi 

əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı Soçidə razı-

laşma əldə etdikdən sonra isə həmin il dekabr 

ayında bu razılaşmanı pozan Ermənistan Zəngilan 

rayonunun 8 kəndinə, 1993-cü il aprelin 3-də Kəl-

bəcər rayonuna təcavüz həyata keçirmişdir. Bu 

faktların beynəlxalq hüquqi qiymətini verərkən xü-

susilə iki məqama diqqət yetirmək zəruridir. Birin-

cisi, Ermənstanın tərəfdar olduğu bütün beynəl-

xalq müqavilə və sənədlər imzalandıqdan sonra 

onların özləri tərəfindən dərhal pozulur. İkincisi, 

hər bir razılaşma onlara “təminat” yaratmaqla yeni 

təcavüz hərəkətləri üçün sanki stimul rolunu oyna-

yır.  

27 sentyabr 2020-ci ildə Ermənistanın hərbi 

təcavüzünə qarşı Azərbayacanın başladığı özünü-

müdafiə və əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 5 

rayon (Cəbrayıl-04.10.2020, Füzuli-17.10.2020, 

Zəngilan-20.10.2020, Qubadlı-25.10.2020, Şuşa-

08.11.2020) erməni işğalından azad olunmuşdur. 
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10 noyabr 2020-ci ildə isə “Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının 

baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 

imzaladıqları birgə bəyanata əsasən hərbi əməliy-

yatlar dayandırılmış, Ağdam (20.11.20), Kəlbəcər 

(25.11.20) və Laçın (01.12.20) rayonları boşaldıla-

raq Azərbaycana təhvil verilmiş, Qarabağda təmas 

xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 

sülhməramlı kontingenti yerləşdirilib. Həmçinin sə-

nədə əsasən daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar  

Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarə-

ti altında geri qayıdır, bölgədəki bütün iqtisadi və 

nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir, Ermənistan Res-

publikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və 

yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin 

təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası 
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arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zə-

manət verir.16  

Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycana təca-

vüzü cinayətinə ədalətli hüquqi qiymətin verilməsi 

üçün məsələyə kompleks yanaşma tələb olunur. 

Kompleks yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, birincisi, bu cinayətin tarixi nüansları nəzərə 

alınmalı, münaqişəyə lokal deyil, qlobal mahiyyəti 

üzrə yanaşılmalıdır. İkincisi isə prosesin bütün 

mərhələləri üzrə ermənilər tərəfindən təkcə təca-

vüz cinayəti deyil, digər beynəlxalq cinayətlər də 

törədilmişdir. Ermənistan tək Azərbaycana yox, 

Türkiyə, Gürcüstan və s. dövlətlərə qarşı ərazi id-

diaları, eləcə də bu ölkələrin əhalisinə, təbii, mədə-

ni və tarixi abidələrinə qarşı diskriminasiya və zo-

rakılıq hərəkətləri həyata keçirmişdir. Bu fakt Er-

mənistanın hərəkətlərinin bir dövlətin deyil, bütöv-

lükdə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin pozul-

                                                 
16 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan 
Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının 
Prezidentinin Bəyanatı, 10.11.2020. https://azertag.az 
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ması üçün təhdid olmasına əsas yaradır. Komp-

leks cinayət əməllərinin törədilməsinə dair Azər-

baycan tərəfinin kifayət qədər tutarlı faktları möv-

cuddur: 1) 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağın 

azərbaycanlılar yaşayan 126 yaşayış məntəqəsin-

dən onların zorla çıxarılması planı həyata keçiril-

miş, XX əsrin ən faciəli hadisələrindən biri - Xocalı 

soyqırımı törədilmişdir; 2) Ermənistanın hərbi təca-

vüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20%-i, 

o cümlədən Qarabağ, eləcə də ona bitişik olan 7 

rayon işğal edilmişdi, 700 min nəfərə yaxın həm-

vətənimiz öz daimi yaşayış yerindən məhrum olu-

naraq məcburən köçkün düşmüşdür; 3) Ermənis-

tan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində I 

Qarabağ müha-ribəsində 20 min nəfər azərbay-

canlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 

min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil ol-

muş, Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ 

dolları həcmində ziyan dəymişdir. II Qarabağ 

müharibəsində dəyən ziyan isə hal-hazırda 
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hesablanır. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, hazırda 

ermənilərin ölkəmizə qarşı beynəlxalq cinayətləri 

davam edir. Qeyd edək ki, maddi zərərin vurulma-

sı ilə əlaqədar əvəzin ödənilməsi barədə xüsusi tə-

ləb irəli sürülməli, habelə təcavüz qurbanlarına 

kompensasiyanın mümkünlüyü diqqətdə saxlanıl-

malıdır.  

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü 

ilə bağlı ən mühüm məsələ bu cinayətin beynəl-

xalq təşkilatlar çərçivəsində obyektiv qiymətləndi-

rilməsinə nail olmaqdır. Əslində problemin həm 

beynəlxalq cinayət hüququ, həm də diplomatik 

çərçivədə həllinin reallaşması istiqamətində ən 

düzgün addım məsələnin məhz beynəlxalq təşki-

latlar müstəvisində qoyulması olardı. Bu səbəbdən 

də, ölkə Prezidentinin 27.12.2011-ci il tarixli Sə-

rəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respubli-

kasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi-

nin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 

Proqramı”nda Ermənistanın Azərbaycana qarşı tə-
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cavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün 

düşmüş şəxslərin hüquqlarının kütləvi şəkildə po-

zulması, işğal nəticəsində Azərbaycanın təbii, tari-

xi və mədəni sərvətlərinin dağıdılması faktının 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və onlara dəymiş 

zərərin Ermənistan dövləti tərəfindən ödənilməsi 

məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarda işin davam et-

dirilməsinə və bununla əlaqədar ölkəmizin haqq 

səsinin dünyaya çatdırılmasında, qeyd olunan 

faktlar əsasında zəruri tədbirlərin görülməsi üçün 

mövcud hüquqi vasitələrdən daha səmərəli istifadə 

olunmasına xüsusi yer ayrılmışdır. 

Bu məsələ ilk növbədə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatında (BMT) öz qiymətini almalı idi. Qeyd 

edək ki, 2 mart 1992-ci il tarixdə Azərbaycan Res-

publikası Qarabağ da daxil olmaqla BMT-yə üzv 

olmuşdur. Bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Azərbay-

canın sərhədlərini tanımış və ona özünün beynəl-

xalq hüquqi müdafiəsini şamil etmişdir.  
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Təcavüz aktının baş verməsilə ona məruz 

qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddə-

sinə uyğun olaraq qurumun Təhlükəsizlik Şurası 

(TŞ) qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti 

məsələsini qaldıra bilər. Bu hüquq birbaşa BMT 

Nizamnaməsindən irəli gəlir. Təcavüz anlayışının 

müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifa-

yət edir ki, TŞ təcavüzkara qarşı Nizamnamənin 

VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri 

görsün. BMT-nin prosesə hüquqi yanaşmasının 

dəqiq və hərtərəfli araşdırılması üçün TŞ-nin mə-

lum dörd qətnaməsinə və bir sıra mühüm sənədlə-

rə istinad olunmasını və onların şərhini zəruri he-

sab edirik.  

Qurumun problemə ilkin müdaxiləsi BMT TŞ 

sədrinin 29.01.1993 və 06.04.1993-cü il tarixli Kəl-

bəcər rayonuna edilən təcavüzü pisləyən bəyanatı 

ilə başlanmışdır. Həmin sənəddə qeyd olunurdu: 

“Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan Respubikası ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin 
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pisləşməsindən və Dağlıq Qarabağ münaqişəsin-

də düşmənçilik hərəkətlərinin güclənməsindən, xü-

susilə yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycan Res-

publikasının Kəlbəcər rayonuna müdaxiləsindən 

ciddi narahat olduğunu bildirir. Şura sülh və bölgə-

nin təhlükəsizliyi üçün qorxu törədən belə düşmən-

çilik hərəkətlərinin hamısına dərhal son qoymağı 

və bu qüvvələri oradan çıxarmağı tələb edir”. Bu 

bəyanatda beynəlxalq hüquqi baxımdan “yerli er-

məni qüvvələri” və “müdaxilə” ifadələri sonrakı qət-

namələrin hüquqi qüvvəsinə mənfi təsir edə bilə-

cək amil kimi çıxış etmişdir. Burada beynəlxalq hü-

quq məsuliyyətinin subyekti qismində Ermənistan 

Respublikasının göstərilməməsi, problemlə bağlı 

siyasi mahiyyətin önə çəkilməsi və cinayət ele-

mentlərinin gizlədilməsi ilkin hüquqi yanlışlıq he-

sab olunur. BMT sistemində Ermənistanın Azər-

baycana qarşı hərbi təcavüzünə ən effektiv hüquqi 

qiymətin verilməsi bu təşkilatın Nizamnaməsinə 

görə Təhlükəsizlik Şurasında (TŞ) mümkündür. 
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Ona görə də problemin araşdırılmasında bu quru-

mun qətnamələri rəhbər tutulmaqla səlahiyyətləri-

nin ciddi təhlilinə ehtiyac duyulur.  

BMT TŞ Kəlbəcər və digər işğal olunmuş ra-

yonlardan bütün işğalçı qüvvələrin dərhal çıxarıl-

ması tələbini özündə əks etdirən 30.04.1993-cü il 

tarixli 822 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Sənədin 

çatışmayan cəhətlərindən birincisi ondan ibarətdir 

ki, burada ümumiyyətlə “təcavüz” məhfumundan 

istifadə olunmayıb. Orada ingilis dilində ifadə edi-

lən “invasion” termini Azərbaycan dilinə “soxulma” 

və ya “basqın” kimi tərcümə olunur. Beynəlxalq 

hüquqda isə “invasion” və “aggression” terminləri 

semantik və hüquqi mahiyyət baxımından fərqli 

anlayışlardır. İkincisi, sənəddəki “son basqın” (“la-

test invasion”) terminin istifadə olunması ilə təca-

vüzə məruz qalan digər ərazilərdə törədilmiş cina-

yətlərə sanki “bəraət qazandırır” və problemin 

ümumi mahiyyətindən yayınmaqla bu hadisədən 

sadəcə “narahatlıq” ifadə edilir.  Qətnamənin tə-
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ləblər hissəsinin 1-ci bəndində qeyd olunur ki, TŞ 

“bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və 

Azərbaycanın son vaxtlar işğal edilmiş başqa ra-

yonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir”. 17 

Qətnamənin beynəlxalq hüquqi təfsiri E.Əh-

mədovun “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və 

beynəlxalq təşkilatlar” kitabında da müfəssəl veril-

mişdir. Orada birmənalı qiymətləndirilməyən qət-

namə ilə bağlı dörd mənfi nüans göstərilir. Birinci-

si, TŞ sədrinin 06.04.1993-cü il tarixli bəyanatında 

olduğu kimi 822 saylı qətnamədə də silahlı hərbi 

əməliyyatların gücləndirildiyi, xüsusən Azərbayca-

nın Kəlbəcər rayonuna “yerli erməni qüvvələrinin” 

müdaxiləsi qeyd olunur. Bu da Ermənistanın mü-

naqişədə iştirakını ört-basdır etmək, Qarabağın er-

məni əhalisini bir siyasi qurum kimi qəbul etdirmək 

məqsədi daşıyırdı. Qeyd edək ki, qətnamədə ifadə 

olunan bu mövqe danışıqların bütün mərhələlərin-

                                                 
17  RESOLUTION 822 (1993), Adopted by the Security 
Council at its 3205th meeting, on 30 April 1993, 
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/13508.htm 
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də qondarma “DQR”-in müstəqil tərəf və ya bey-

nəlxalq hüquq subyekti kimi təqdim olunma cəhd-

lərinin davam etməsi ilə müşahidə edilmişdir. İkin-

cisi, sənəddə konkret işğal olunmuş rayonların ad-

ları çəkilmir, Azərbaycan ərazisini kimin işğal etdiyi 

göstərilmirdi. Üçüncü, işğal olunmuş ərazilərdən 

qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı göstərilmir. 

Dördüncü nüans isə qətnaməni yerinə yetirməyən 

dövlətə qarşı konkret olaraq hansı sanksiyaların 

tətbiq edilməsi göstərilmir.  

Ermənistan 23.07.1993-cü ildə Ağdam rayo-

nuna hərbi təcavüzü davam etdirmiş, bununla əla-

qədar BMT TŞ 29.07.1993-cü il tarixli toplantısın-

da işğalıçı qüvvələrin Ağdam və digər ərazilərdən 

qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılması tələbini özündə 

əks etdirən 853 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Ma-

raqlıdır ki, əvvəl şərh etdiyimiz 822 saylı qətnamə-

də olduğu kimi bu sənəddə də “sülhün və təhlükə-

sizliyin ciddi pozuntusu” faktının qeyd edilməsinə 

baxmayaraq, “təcavüz” ifadəsi işlədilməmişdir. 
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Qətnamə yalnız Ağdamın “zəbt edilməsi” (“seizu-

re”) ifadəsini qeyd etməklə kifayətlənmişdir. Sənəd 

hüquqi baxımdan əvvəlkindən demək olar ki, heç 

nə ilə fərqlənməmiş, əksinə müasir beynəlxalq hü-

quqla ziddiyyət təşkil edən bir neçə məqamla yad-

da qalmışdır. Belə ki, qətnamənin tələblər hissəsi-

nin 2-ci bəndində qeyd olunan “yaşayış rayonları-

nın bombalanması və top atəşinə tutulması” ifadə-

si əslində Azərbaycan ərazisinə birbaşa təcavüz 

faktının BMT tərəfindən təsdiq olunması, lakin tə-

cavüz qismində etiraf olunmaması deməkdir. Bu, 

BMT Baş Assambleyasının 1974-cü il “Təcavüzün 

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 təcavüz cinayətinin obyektiv elementləri 

sırasına aid edilir.  

Qeyd olunan qətnamənin müsbət cəhəti ki-

mi BMT TŞ-nın münaqişə bölgəsində hərbi əməliy-
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yatların daha da güclənməsinə və Ağdam rayonu-

nun işğal edilməsinə Kəlbəcərin işğalına nisbətən 

daha tez reaksiya verməsi, dolayı formada olsa 

da, Ermənistanın münaqişə tərəfi olaraq etiraf edil-

məsi, beynəlxalq hüquq prinsipi kimi sərhədlərin 

toxunulmazlığı və ərazilərin güc yolu ilə ələ keçiril-

məsinin yolverilməzliyinin təsdiqi, hərbi əməliyya-

ların təxirə salınmadan dayandırılması və münaqi-

şədə iştirak edən işğalçı qüvvələrin Azərbaycan 

Respublikasının Ağdam rayonundan və son günlər 

işğal olunmuş bütün digər rayonlarından dərhal, 

tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılma tələbi, mülki 

əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi və məc-

buri köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə qayıtma-

sına komək göstərilməsi qeyd olunur.  

Atəşkəs haqqında 1994-cü il razılaşmasına, 

eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasına 

baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfin-

dən respublikamızın Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və 
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Zəngilan rayonlarına hərbi təcavüz davam etdiril-

mişdır. 

TŞ tərəfindən növbəti beynəlxalq hüquqi sə-

nədlər - 14.10.1993-cü il tarixli 874, 11.11.1993-cü 

il tarixli 884 saylı qətnamələr qəbul edilmişdir. Hər 

iki qətnamə həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri 

ilə biri-birinin tamamilə oxşarıdır. Hesab edirik ki, 

qətnamələrin hüquqi cəhətdən qəbulolunmaz ele-

menti problemin mahiyyətinə olan baxışın köklü 

saxtalaşdırılmasındadır. Belə ki, qətnamələrdə 

problem “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü” ki-

mi deyil, “Ermənistan və Azərbaycan Respublika-

ları arasındakı gərginlik” (tension) və “Azərbaycan 

Respublikasının Qarabağ və onun ətraf rayonların-

da münaqişə” kimi təqdim olunur. Birmənalı şəkil-

də qeyd olunmalıdır ki, qətnamələrin heç birində: 

birincisi Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanın-

mır və bu dövlətin münaqişədə iştirakı yalnız dola-

yı yolla etiraf olunurdu; ikincisi, Qarabağın Azər-

baycan ərazisi olduğu BMT tərəfindən təsdiq edilir, 
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lakin münaqişə tərəfi olaraq Qarabağ təqdim olu-

nur, bununla da münaqişə lokallaşdırılırdı; üçüncü-

sü, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən çı-

xarılması tələbinin reallaşma mexanizmi göstəril-

mirdi. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, BMT-

nin beynəlxalq təşkilat olaraq funksiyalarını lazımi 

formada həyata keçirə bilməməsi və fəaliyyətsizli-

yinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən etiraf olun-

masının ən mühüm səbəblərindən biri də onun öz 

qərarlarının hüquqi məcburiliyini təmin etməməsi-

dir. Məhz bunun nəticəsi idi ki, BMT Baş Assamb-

leyasının 2006-cı ilin sentyabrında keçirilən 61-ci 

sessiyasında təşkilatın fəaliyyət mexanizminin ye-

nidən təşkili və ya buraxılması haqqında fikirlər də 

səslənmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sülh və təhlükəsizli-

yə, o cümlədən təcavüzə aid BMT Baş Assamble-

yasının da beynəlxalq hüquqda özünəməxsus rolu 

və səlahiyyətləri mövcuddur. Belə ki, sülh və təhlü-

kəsizlik məsələlərinə münasibətdə Baş Assamble-
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yanın TŞ ilə qarşılıqlı əlaqəsi haqqında BMT Ni-

zamnaməsində kifayət qədər aydın göstərilmişdir. 

BMT Nizamnaməsinin 14-cü maddəsinə uyğun 

olaraq Baş Assambleya mənşəyindən asılı olma-

yaraq ümumi əmin-amanlığı və dövlətlərarası 

dostluq münasibətlərini poza bilən hər hansı situa-

siyanın, o cümlədən Nizamnamənin müddəaları-

nın pozulması nəticəsində yaranan situasiyaların 

dinc yolla nizama salınması üçün tədbirlər görül-

məsi ilə bağlı tövsiyələr vermək səlahiyyətinə ma-

likdir. Burada istifadə olunan “tədbirlər” anlayışı 

müəyyən növ fəaliyyəti ifadə edir. 14-cü maddəyə 

yeganə məhdudiyyəti Baş Assambleya üçün 12-ci 

maddə müəyyən edir. Orada qeyd olunur ki, TŞ 

hər hansı bir mübahisə və situasiya ilə bağlı BMT 

Nizamnaməsinin onun üçün nəzərdə tutduğu funk-

siyaları yerinə yetirdiyi zaman əgər TŞ bu barədə 

sorğu etmirsə, Baş Assambleya həmin mübahisə 

və ya situasiya ilə bağlı heç bir tövsiyə verə bil-

məz.  
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Sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlan-

masına münasibətdə Baş Assambleyanın səlahiy-

yətinin məhdudlaşdırılmasına yönələn arqument 

11-ci maddənin (4-cü bəndində) sonuncu cümlə-

sində qeyd olunur: “Baş Assambleyanın bu mad-

dədə göstərilən səlahiyyətləri 10-cu maddənin 

ümumi mənasını məhdudlaşdırmır”. Məhkəmə he-

sab edir ki, bu maddədə nəzərdə tutulan göstəriş 

məcburi xarakter daşıyır və ya mütləq icra olunma-

lıdır. Yalnız sülh və təhlükəsizliyə aid ümumi mə-

sələlərə tətbiq olunmayan bu bənd həm də konkret 

işlərə aid edilir. Belə məsələlər 35-ci maddə ilə nə-

zərdə 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 saxlanıl-

ması üçün əməliyyatlar təşkil edə bilər. BA-nın bu 

səlahiyyətləri xüsusi səlahiyyətlərdir. 10 və 14-cü 

maddələrdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlər heç bir 

halda azaldılmamalıdır. Burada yalnız 11-ci mad-
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dənin II bəndinin sonuncu cümləsi istisna olunur. 

Bu sonuncu cümlədə 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 dairə-

sinə aid hərəkət hesab olunur və belə hərəkətlər 

Nizamnamənin VII fəslində - Sülhə təhlükə, sülhün 

pozulması və təcavüz aktları ilə bağlı tədbirlər fəs-

lində əks olunmuşdur. 18  Beləliklə, Ermənistanın 

Azər-baycana qarşı təcavüzü ilə əlaqədar məsələ-

nin Baş Assambleyada müzakirəsinin və qəbul 

olunmuş qərarların beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, bu, sonrakı mərhələ - TŞ-də 

son qərarın qəbul edilməsi üçün hüquqi başlanğıc 

rolunu oynayır.  

Ermənistanın təcavüzü məsələsi BMT Baş 

Assambleyasının 61-ci sessiyasının gündəliyinə 

                                                 
18  From Nuremberg to the Hague: The Future of 
International Criminal Justice. Philippe Sands ed., Port 
Chester, NY: Cambridge University Press, 2003. p.164 
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“GUAM ərazisindəki uzun sürən münaqişələr və 

onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf 

üçün fəsadları” kimi daxil edilməsi təklif olunmuş-

dur. Qeyd edək ki, konfliktin bu ad altında gündəli-

yə daxil edilməsi beynəlxalq hüquqi baxımdan 

məqbul hesab oluna bilər. Bu fakt təcavüz tarixin-

də 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-cı sessiyanın 

sonunda Ermənistanın nəzarətində olan Azərbay-

can ərazilərində törədilmiş yanğınlarla bağlı qətna-

mə qəbul olunmuşdur. Qətnamənin qəbulu ilk növ-

bədə Azərbaycana qarşı təcavüz faktının beynəl-

xalq hüquqi təsdiqi deməkdir. Çünki, 1949-cu il 

Cenevrə Konvensiyasında nəzərdə tutulan hərbi 

işğal rejiminə görə işğal altında olan ərazinin yan-

dırılması qadağandır. Azərbaycan hesab edir ki, 

bu sənəd yandırılmış ərazilərə dəyən qısa və 
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uzunmüddətli ziyanın müəyyənləşdirilməsi, həmin 

ərazilərdə təcili ekoloji əməliyyatın keçirilməsi, tor-

paqların bərpa olunması, digər tərəfdən isə Azər-

baycan və Ermənistan arasında etimad yaradaraq, 

sülh danışıqları prosesinə töhfə verir. Azərbaycan 

bəyan edir ki, DQ-nin statusu yalnız bölgənin er-

məni və azərbaycanlı icmalarının iştirakı ilə de-

mokratik və qanuni proses vasitəsilə müəyyənləş-

dirilə bilər. Bunun üçün silahlı qüvvələr zəbt olun-

muş torpaqlardan geri çəkilməli, Azərbaycanın 

məcburi köçkün düşmüş əhalisi DQ-yə və ətraf 

bölgələrə qayıtmalıdır. Ermənistan ATƏT-dən baş-

qa problemlə BMT-nin də məşğul olmasını tənzim-

lənmə prosesində Ermənistan diplomatiyası üçün 

yeni əngəl yaratdığını iddia edir və bunu arzuedil-

məz hadisə sayır. Ermənistan bunu keyfiyyət və 

kəmiyyət dəyişikliyi hesab edərək, BMT-də aparı-

lan müzakirələrin ATƏT-in tənzimləmə prosesinin 

gedişini öz istiqamətindən yayındıra bilməsi ilə 

izah edir. Ermənistanın prinsipial mövqeyi belədir 
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ki, əgər Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi məsələ-

sini BMT müstəvisinə köçürməyə nail olsa, Ermə-

nistan danışıqlar prosesindən çıxacaq və Qarabağ 

bu prosesə cəlb ediləcək. Beləliklə, problemin indi-

ki mərhələsində BMT strukturlarında hər hansı qə-

rarın qəbuluna nail olunması beynəlxalq hüquqi 

cəhətdən irəliyə doğru addım hesab olunmalıdır. 

Elə bu səbəbdən də, Ermənistanın bu faktlarla 

bağlı narahatlığı təəccüblü deyil.  

Çox mühüm beynəlxalq hüquqi məsələlər-

dən biri də təcavüzə məruz qalmış Azərbaycan 

ərazilərində məcburi məskunlaşdırma məsələsidir. 

Müasir beynəlxalq hüquqa əsasən, işğal olunmuş 

ərazilərdə məskunlaşma siyasəti aparmaq ərazinin 

anneksiyası kimi başa düşülür. Anneksiya isə tə-

cavüzün bir forması olaraq artıq tribunalların 

hökmlərində etiraf olunmuşdur. Məskunlaşma mə-

sələsinin xüsusi diqqətdə saxlanması ona görə 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, birincisi bu faktor-

dan istifadə edərək Ermənistan dövlətinin təcavüz 
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hərəkətlərinə tam hüquqi qiymət verilməsini tələb 

etmək mümkün olacaq, ikincisi isə bu, problemin 

növbəti həll mərhələsi üçün əlavə maneə kimi çı-

xış edə bilər. Xatırladaq ki, 2004-cü ilin noyabrın-

dan rəsmi Bakı Ermənistanın etirazına baxmaya-

raq “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində və-

ziyyət” barədə məsələnin BMT Baş Assambleyası-

nın 59-cu sessiyasında müzakirəsinə nail olmuş-

dur. Həmin müzakirələrdən sonra 2005-ci ilin fev-

ralında Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan əra-

zilərində qanunsuz məskunlaşma faktlarını araş-

dırmaq üçün bölgəyə xüsusi missiya göndərilmiş, 

missiya Qarabağ ətrafındakı rayonlarda, xüsusilə 

Laçın və Kəlbəcərdə ermənilərin məskunlaşması 

faktını aşkarlasa da, təəssüflər olsun ki, bu prose-

sin məhz Ermənistan tərəfindən aparılmasını təs-

diq etməmişdir. 

BMT BA-nın 14 mart 2008-ci il tarixli “Azər-

baycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı 

qətnaməsində DQ və onun ətrafında olan hərbi 



 

 

 

72 

 

münaqişənin beynəlxalq birliyə və təhlükəsizliyə 

qorxu yaratmaqda davam etməsindən və onun 

Cənubi Qafqaz ölkələrinin humanitar vəziyyəti və 

inkişafı üçün arzuolunmaz nəticələrindən ciddi na-

rahatlıq ifadə edilir.  

BMT TŞ-də Azərbaycanın təqdim etdiyi layi-

hə üzrə Ermənistanın təcavüzünün nəticələri mü-

zakirə olunmuş və 14.05.2008-ci il tarixli qətnamə 

qəbul edilmişdir. 9 bənddən ibarət olan bu sənəd-

də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, 

erməni silahlı qüvvələrinin işğal ərazisindən çıxa-

rılması, məcburi köçkünlərin evlərinə qaytarılması, 

məsələnin sülh yolu ilə həlli vasitələrinin axtarılma-

sı və sair məqamlar ifadə olunmuşdur. Bu qətna-

mənin qəbul edilməsi ölkəmiz haqqında müasir 

beynəlxalq münasibətlər sistemində əsl həqiqətin 

olduğu kimi dərk edilməsini göstərir. Bu, eyni za-

manda dövlət başçımızın məntiqli xarici siyasəti-

nin, uğurlu diplomatiyasının bariz nümunəsi kimi 



 

 

 

73 

 

çıxış etmişdir. Qətnamə Ermənistan tərəfindən də 

ciddi etirazlara səbəb olmuşdur.  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, son illər döv-

lət başçısı cənab İlham Əliyevin milli dövlətçilik 

strategiyasına uyğun olaraq ölkəmiz qlobal və re-

gional səviyyələrdə mühüm tarixi nailiyyətlərə imza 

atır, davamlı demokratik-hüquqi, dünyəvi inkişafın 

nəticəsi olaraq beynəlxalq strukturlara inteqrasiya 

olunur. Qeyd etmək zəruridir ki, müstəqil dövlətçili-

yimiz üçün siyasi-diplomatik və demokratik tərəqqi 

baxımından son illər əlamətdar hadisələrlə zəngin 

olmuş, ölkəmiz müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təsisat-

ların, həmçinin BMT-nin işində də fəal iştirak et-

mişdir. Belə ki, 24 oktyabr 2011-ci il tarixdə BMT 

Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin 

nəticələrinə görə Azərbaycan 2012-2013-cü illərdə 

Şərqi Avropa bölgəsini Təhlükəsizlik Şurasında 

təmsil edəcək qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Ölkə 

Prezidenti cənab İ. Əliyev Azərbaycanın BMT Təh-

lükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsini xal-
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qımızın bütün tarixi ərzində bəlkə də ən vacib, ən 

əhəmiyyətli və ən sanballı qələbə adlandırmışdır: 

“Bu qələbə bizim həm ölkə daxilində, həm də bey-

nəlxalq aləmdə gördüyümüz bütün işləri əks etdi-

rir. Müstəqilliyin 20 ili ərzində biz buna nail olmu-

şuq ki, 155 ölkə bizim namizədliyimizi dəstəkləmiş-

dir. Əlbəttə, bu məsuliyyət bizim üzərimizə yeni 

funksiyalar qoyur. Təhlükəsizlik Şurasında üzvlü-

yümüzün praktik səmərəsi olacaqdır. Özü də təkcə 

ölkəmizin maraqlarını müdafiə etmək üçün yox. 

Biz həm də qlobal miqyasda sülhün, təhlükəsizli-

yin, əməkdaşlığın möhkəmlənməsi işinə töhfəmizi 

verəcəyik”. Dövlət başçısı bəyan etmişdir ki, çalı-

şacağıq qarşıdaki iki il ərzində həm Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsində, 

həm də qlobal miqyasda sülhün, əməkdaşlığın qo-

runmasında bu nüfuzlu qurumun işinə töhfələr ve-

rək. 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Azərbaycan 

Ermənistanın təcavüzünə qarşı əks-hücüm əməliy-

yatları ilə bu töhvə verilmiş oldu. Azərbaycan BMT 
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qətnamələrini təkbaşına hərbi yolla həyata keçir-

məklə Ermənistanı sülhə məcburetmə missiyasını 

yerinə yetirməklə qlobal təhlükəsizliyin qarantına 

çevrilmiş oldu. Göründüyü kimi, artıq beynəlxalq 

birliyin nüfuzlu aktoru olmaqla Azərbaycan nəinki 

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü məsə-

ləsini, eyni zamanda bütün beynəlxalq birliyin təh-

lükəsizlik problemlərinin həllinə qadir və cavabdeh 

dövlət kimi etiraf olunmuşdur. 

Beləliklə, təcavüzə məruz qalmış Azərbay-

can BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uy-

ğun olaraq TŞ qarşısında Ermənistanın məsuliyyə-

ti məsələsini qaldıra bilər və TŞ təcavüzkara qarşı 

məcburiyyət tədbirləri görmək səlahiyyətinə malik-

dir. Eyni zamanda, sülh və təhlükəsizliyə münasi-

bətdə, o cümlədən təcavüzə dair BMT Baş As-

sambleyasının da beynəlxalq hüquqda və beynəl-

xalq münasibətlər sistemində özünəməxsus rolu 

var və BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Baş 

Assambleya situasiyaların dinc yolla nizama salın-
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ması üçün tədbirlər görülməsi ilə bağlı tövsiyələr 

vermək səlahiyyətinə malikdir. Digər tərəfdən, Er-

mənistan dövlətinin beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti 

və onun rəhbər şəxslərinin fərqi qaydada mühaki-

mə olunması üçün BMT çərçivəsində qəbul olunan 

qərarlara və BMT TŞ tərəfindən çıxarılan qətna-

mələrə əsasən Azərbaycana qarşı törədilən təca-

vüzə, habelə soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayət-

lər və müharibə cinayətlərinə görə ad hoc Beynəl-

xalq Tribunalın yaradılması mümkündür. 

Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsinin 

regional təşkilatlar çərçivəsində həll variantı uzun 

illər prioritet sayılmışdır. 

Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT və NA-

TO da daxil olmaqla transatlantik təhlükəsizlik və 

əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiya, regionda 

sülhün və sabitliyin gücləndirilməsi, qanunsuz si-

lah və digər hüquqa uyğun olmayan daşınmaların 

qarşısının alınması və ən nəhayət, baza prinsipləri 

əsasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
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münaqişəsinin ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində 

danışıqlar yolu ilə həll edilməsi Azərbaycan xarici 

siyasətinin prioritetlərindən hesab edilib. Eyni za-

manda hərbi işğal, etnik təmizləmə, bir milyona ya-

xın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün hü-

quqlarının kobudcasına pozulması, ölkənin böyük 

bir hissəsində tarixi və mədəni irsimizin ermənilər 

tərəfindən dağıdılması faktlarını özündə cəmləşdi-

rən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü öl-

kəmizin təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinedici ami-

li olaraq qalır və bu da öz növbəsində Azərbayca-

nın təhlükəsizlik və xarici siyasətinin formalaşdırıl-

masında əsas rol oynayır.  

Ermənistanın hərbi təcavüzü probleminin re-

gional təşkilatlar çərçivəsində həlli məsələsi ilk də-

fə məhz BMT-nin təşəbbüsü ilə Avropa Təhlükə-

sizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) həvalə 

edilmişdir. Məhz ATƏT-in dəstəyi ilə 1992-ci il 

martın 24-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

konfransın çağırılması qərara alınmış,1994-cü il 
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mayın 4-də Bişkək protokolu imzalanmış və mayın 

12-də cəbhə xəttində atəşkəs haqqında razılaşma 

qüvvəyə minmişdir. Silahlı münaqişə tarixində 

atəşkəs haqqında sənəd özünün beynəlxalq hüqu-

qi nəticələrinə görə, BMT qətnamələrindən sonra 

ikinci mühüm əhəmiyyətli sənəd hesab olunmuş-

dur. Çünki, müasir beynəlxalq hüquqa görə atəş-

kəs müddəalarının pozulması dövlətlər üçün bey-

nəlxalq hüquqi nəticələr doğurur və məsuliyyətə 

səbəb olur. Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, bu 

günə ATƏT-in qədər təcavüzkara real təsir imkan-

ları sıfıra bərabər olmuşdur.  

Problemlə əlaqədar beynəlxalq hüquq baxı-

mından ATƏT-in 1996-cı il Lissabon Sammitinin 

qərarları əsaslı sənədlər hesab edilir. Lissabon 

Sammiti problemin konkret prinsiplər əsasında həl-

lini nəzərdə tutan və Ermənistan istisna olmaqla, 

ATƏT-in 53 üzv dövləti tərəfindən dəstəklənən va-

riantlar ortaya qoymuşdur: Azərbaycan və Ermə-

nistan respublikalarının ərazi bütövlüyü; Azərbay-
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canın tərkibində Dağlıq Qarabağa özünümüəyyə-

netməyə əsaslanan ən yüksək hüquqi statusun ve-

rilməsi; Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükə-

sizliyinin təminatı.  

Bu məsələlərin həlli ilə məşğul olmaq məq-

sədilə 1997-ci ilin yanvarından ATƏT-in Minsk 

Qrupu (MQ) üçtərəfli həmsədrlik formatında fəaliy-

yətə başlamış və ilk dəfə olaraq münaqişənin həlli 

ilə bağlı siyasi-hüquqi elementləri özündə ehtiva 

edən “paket həll planı” təqdim edilmişdir. “Paket 

həll planı” keçmiş DQMV-nin inzibati sərhədlərinə 

daxil olmayan rayonlarının azad edilməsi və DQ 

bölgəsinin statusunun müəyyənləşdirilməsinin pa-

ralel həllini nəzərdə tuturdu. Müvafiq həll variantı 

danışıqlara başlamaq üçün zəmin kimi Azərbay-

can tərəfindən müəyyən qeyd-şərtlərlə qəbul olun-

muş, Ermənistan tərəfindən isə ümumiyyətlə rədd 

edilmişdir. Ermənistan sərt xətt tərəfdarlarının fik-

rincə, “Dağlıq Qarabağ ətrafındakı qüvvələrin təh-
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lükəsizlik zonasından çıxarılması özünəqəsdə bə-

rabərdir”.  

İkinci həll planı - “mərhələli həll planı” idi. 

Plan birinci mərhələdə təcavüzə məruz qalan keç-

miş DQMV-nin inzibati sərhədlərinə daxil olmayan 

rayonlarının azad olunmasını, ikinci mərhələdə isə 

Dağlıq Qarabağın, Laçın və Şuşa şəhərlərinin sta-

tusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. 

Hər iki ölkənin prezidentləri mərhələli həll variantı-

nı qəbul etmiş, lakin buna Ermənistanda hakimiy-

yət dəyişikliyi mane olmuşdur.  

Qeyd edək ki, DQ-nin statusu məsələsi hü-

quqi məsələ kimi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki, 

təcavüz tarixində ilk mübahisəli nüanslardan biri 

Dağlıq Qarabağın hüquqi statusudur. Ermənistan 

müstəqilliyin və ya sessesiyanın tətəfdarı, Azər-

baycan isə DQ-ın öz ərazisinin tərkibində qalması-

nı, təcavüzə son qoyulmasını, qoşunların çıxarıl-

masını və məcburi köçkünlərin qayıtmasını tələb 

edirdi. Azərbaycan israr edir ki, Dağlıq Qarabağın 
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan hər hansı 

status alması mümkün deyil.  

Üçüncü təklif qismində isə 1998-ci il noyab-

rın 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 Qarabağın Azərbaycan-

la ümumi dövlət təşkil etməsini nəzərdə tuturdu. 

Bu həll variantı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 

(suverenlik, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin pozul-

mazlığı) və ölkəmizin milli maraqlarına zidd olduğu 

üçün qəbul edilməmişdir.  

1999-cu ildən “Praqa Prosesi” adlanan həll 

modeli fəaliyyətə başlamış və bu modelə uyğun 

olaraq prezidentlər, onların xüsusi nümayəndələri 

və xarici işlər nazirləri səviyyəsində birbaşa danı-

şıqlar nəzərdə tutan diplomatik vasitə uzun illər 

işləsə də, uğura nail olunmadı. Ermənistan-Azər-

baycan münaqişəsinin nizama salınması istiqamə-
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tində beynəlxalq təşkilatların səyləri ilə yanaşı, 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin, xarici 

işlər nazirlərinin birbaşa dialoqu aparılıb. Hər iki 

respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqton-

da, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, 

Nyu-Yorkda, Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, 

Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, 

Astanada, Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, 

Sankt-Peterburqda, Surixdə, Münhendə, Həştər-

xanda və s. saysız hesabsız görüşlər keçirmişlər. 

Qeyd edək ki, həll prosesi ilə belə görüşlər bu gün 

də davam etməkdədir. Ali Baş Komandanın vurğu-

ladığı kimi, 28 il ərzində o qədər mənasız görüş 

olub ki, biri artıq, biri əskik fərq etməz. Prezident 

demək istəyir ki, bu görüşlərin əvvəl-axır mənası 

olmalıdır. “Amma bu məna gərək münaqişənin həl-

lini tezləşdirsin”.19 

                                                 
19  İlham Əliyev xalqa müraciət edib, 26 oktyabr 
2020,https:// president.az/articles/44435 
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ATƏT-in Lyublyanada (2005) 13-cü illik top-

lantısında Ermənistan bir daha beynəlxalq hüquq 

normalarına əks mövqe nümayiş etdirməklə bəyan 

edib ki, həmin sənədin əsas prinsipləri zamanın tə-

sirinə məruz qalıb və əgər vaxtilə beynəlxalq müs-

təvidə dövlətlərin ərazi bütövlüyü mühüm yer tutur-

dusa, son illər xalqların özünütəyinetmə prinsipi 

aktuallıq qazanmışdır. 2001-ci ildə Şərqi Timorun 

referendum yolu ilə İndoneziyadan ayrılmasını, ha-

belə Serbiyanın keçmiş muxtar bölgəsi olan, hazır-

da isə özünü “müstəqil” elan etmiş Kosovanın sta-

tusu ilə bağlı aktiv müzakirələri göstərən Ermənis-

tanın iddiasına görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-

nin də ən optimal həll yolu bölgənin “müstəqillik 

hüququ”nun tanınmasından keçir. Azərbaycan isə 

Dağlıq Qarabağa beynəlxalq təcrübəyə uyğun 

yüksək özünüidarə statusu verməyə hazır olduğu-

nu, lakin belə statusun etnik təmizlənməyə əsas-

lanmayan, qanuni, dinc və demokratik proses çər-

çivəsində müəyyən edilməsini, bunun üçün başlıca 
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şərt kimi Ermənistanın DQ ətrafında zəbt etdiyi 

əraziləri boşaltmasını, status məsələsinin isə yal-

nız erməni və Azərbaycan icmalarının bərabər 

şərtlərlə yaşaması nəzərə alınmaqla müəyyən 

olunmasını irəli sürmüşdur. Ölkəmiz Ermənistanın 

hərbi qüvvələrinin təcavüzə məruz qalmış ərazilər-

dən çıxarılmasından sonra bütün nəqliyyat dəhliz-

lərinin hər iki tərəf üçün açılmasının tərəfdarıdır. 

Səmərəli sülh naminə azərbaycanlılar və ermənilər 

hər iki istiqamətdə Laçın dəhlizindən birgə istifadə 

edə bilər. Azərbaycan hökuməti sülh əldə edilən-

dən sonra bölgəyə geniş investisiyalar yönəltmək-

lə oradakı infrastrukturun bərpası üçün Dağlıq Qa-

rabağın hər iki icmasına yardımlar göstərməyə ha-

zır olduğunu bəyan etmişdir.  

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə 

bağlı 10 fevral 2006-ci il tarixli Rambuye danışıqla-

rından sonra yeni beynəlxalq hüquqi tendensiya - 

informasiya təcavüzü və informasiya müharibəsi - 

meydana gəlmişdir. Ermənistan etiraf etmişdir ki, 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ram-

buye danışıqlarının uğursuzluğa düçar olmasının 

səbəbi Ermənistanın informasiya müharibəsində 

Azərbaycana uduzmasıdır. Ümumilikdə “informasi-

ya təcavüzü” elektron və yazılı kütləvi informasiya 

vasitələrinin köməyi ilə faktiki müharibə vəziyyətin-

də olan tərəflərin biri-birinə qarşı istifadə etdiyi vir-

tual hücum metodlarının məcmusu kimi başa dü-

şülür. Bu, bəzi hallarda silahlı təcavüzə məruz qa-

lan tərəf üçün özününmüdafiə vasitəsi kimi daha 

effektiv təsirə malik ola bilər. Problemə nəticə eti-

barilə uğurlu alınmış Çin təcrübəsinin tətbiqini zə-

ruri hesab edirik. Burada “informasiya təcavü-

zü”nün iki aspektinə toxunulur: birincisi “iqtisadi in-

formasiya təcavüzü”, ikinci isə “mədəni informasi-

ya təcavüzü”. Bu, ABŞ və Çin arasında gələcək 

geopolitik qarşıdurmadan yayınmaq üçün Çin rəh-

bərliyindən müasir şərtlərlə informasiya əməliyyat-

larına hazırlıq tələbi ilə əlaqədar olmuş, 2001-ci ilin 

yazında Tayvan boğazında Amerika kəşfiyyat təy-
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yarələri ilə baş vermiş insidentdən sonra amerika-

lılar Çinin informasiya siyasəti qarşısında tab gəti-

rə bilməmişdilər. Faktiki olaraq, Çin strateji baxım-

dan ABŞ-a qalib gəlmiş, Xaynan adasında kəşfiy-

yat təyyarələri ilə əlaqədar insidentlə nəticələnən 

böhran zamanı Çin xakerləri ABŞ müdafiə nazirli-

yinin sisteminə hücum etmiş və nəticə kifayət qə-

dər səmərəli alınmışdır. Əslində bunun nəticəsidir 

ki, son illərin statistikasına əsasən internetdən isti-

fadə üzrə beynəlxalq təşkilatın açıqladığı hesa-

batlarda (2020) Çin internet istifadəçilərinin sayına 

görə dünyada birinci yeri (989 milyon internet isti-

fadəçisi ilə) tutmuşdur. 2020-ci ilin məlumatına 

görə Azərbaycan 80% internet istifadəçisi ilə Er-

mənistanı (60%) xeyli qabaqlamışdır. Qeyd olunan 

faktoru nəzərə alaraq belə nəticəyə gələ bilərik ki, 

müasir dövrdə həyata keçirilən düzgün informasi-

ya siyasətinin Azərbaycan üçün həm dinc dövrdə, 

həm də hər hansı özünümüdafiə və əks tədbirlər 

zamanı faydalı olması danılmazdır. 
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Maraqlı beynəlxalq hüquqi təkliflərdən biri 

ATƏT-in 2006-cı ilin sentyabr ayında  irəli sürdüyü 

“yol xəritəsi” (“road map”) modeli idi. “Yol xəritə-

si”ndə sazişə gedən yolun mərhələləri müəyyən-

ləşdirilmiş, işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması 

və DQ-nin statusu ilə bağlı məsələlər isə əsas 

prinsiplərdən sayılırdı. Ümumiyyətlə bütövlükdə 

danışıqlarda işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları-

nın boşaldılması, məcburi köçkünlərin öz yurd-yu-

valarına qayıtması, Dağlıq Qarabağın statusu, ora-

dakı hər iki icmanın nümayəndələrinin təhlükəsizli-

yinə zəmanət, kommunikasiya sisteminin bərpası 

və digər məsələlər müzakirə mövzusu idi. Azər-

baycan diplomatiyasında problemlə əlaqədar mü-

hüm amillərdən biri də əldə olunacaq razılaşmala-

ra zəmanətlə bağlıdır. Azərbaycan bu məsələyə 

üç istiqamətdən baxırdı: hüquqi, siyasi və praktiki 

zamanət. Zəmanət məsələsində BMT TŞ-nin qət-

namə qəbul etməsi, məlum ərazilərdə sülhməramlı 
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qüvvələrin yerləşdirilməsi də prinsip etibarı ilə 

mümkün hesab edi-lirdi.  

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü proble-

minin nizamlanmasında beynəlxalq hüququn nor-

ma və prinsiplərinə üstünlük verməsi dünyanın ta-

nınmış qurumları, habelə xarici dövlətlərin rəhbər-

ləri tərəfindən dəstəklənməsi ölkəmiz üçün ən 

əsas beynəlxalq hüquqi prioritet hesab olunur. 

2008-ci il Moskva Bəyannaməsinə görə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəl-

xalq hüququn normalarına üstünlük verilmiş, sə-

nəd bütünlüklə Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi-

ni dəstəkləmiş, münaqişənin ölkəmizin ərazi bü-

tövlüyü çərçivəsində nizamlanmasının həll olun-

ması tələbi artıq Ermənistanı fakt qarşısında qoy-

muşdur. Beynəlxalq hüquqi baxımdan mühüm 

olan bu idi ki, Ermənistan təcavüzə son qoymasa, 

hər hansı bir əməkdaşlıq istisna edilməli, bu dövlət 

regionun iri layihələrdən kənarda saxlanılmalıdır.  
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Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə 

bağlı məsələ davam edən prosesdir və problemlə 

əlaqədar hər hansı bir formatda reallaşan görüş, 

həmçinin özünü-müdafiə xarakterli əks-hücumlar, 

eləcə də imzalanan sənəd hüquqi-siyasi baxımdan 

irəliyə doğru bir addım deməkdir. Görünən budur 

ki, hal-hazıradək baş tutmuş danışıqlarda tərəflərin 

mövqelərində əvvəlkilərdən fərqli əsaslı beynəl-

xalq hüquqi dəyişiklik baş verməmişdir. Çünki, hü-

quqi dəyişiklikliyin baş verməsi üçün hər hansı iki-

tərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq hüquqi müqavilənin 

bağlanması zəruridir. Prosesdə daha çox Azərbay-

canın müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində 

yerini və rolunu möhkəmləndirən geostrateji irəlilə-

yişdən danışmaq olar.  

Prosesin tarixi məqamlarını analiz edərkən 

görü-rük ki, Aİ-nin Praqada 7 may 2009-cü il tarixli 

“Şərq Tərəfdaşlıq” sammitində Azərbaycan və Er-

mənistan prezidentlərinin görüşünün ölkəmizin 

beynəlxalq münasibətlər sistemində təcavüz fakto-
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runa münasibətdə yerini və mühüm rolunu möh-

kəmləndirən əsas hüquqi-siyasi göstəriciləri ilə 

yadda qalmışdır. İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, 

Praqa prosesinin mühüm nəticəsi baza prinsipləri-

nə dair razılaşmanın əldə olunmasıdır. “Baza prin-

sipləri” DQ-nin statusunun sülh prosesinin sonun-

cu mərhələsində ümumxalq səsverməsi ilə təyin 

edilməsini nəzərdə tuturdu. Buna qədər isə digər 

tədbirlər - güc tətbiq etməkdən imtina da daxil ol-

maqla qarşılıqlı etimad, Ermənistan qoşunlarının 

tədricən işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması, 

məcburi köçkün və qaçqınların qayıtması və tica-

rətin bərpası nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən 

Praqa danışıqlarının digər pozitiv nəticəsi ondan 

ibarət olmuşdur ki, bu zaman Türkiyə-Azərbaycan 

ikitərəfli münasibətləri möhkəmlənmiş, Türkiyə DQ 

münaqişəsinin Ermənistanla münasibətlərin qurul-

masında əsas faktor olduğunu bəyan etməklə bu 

həll prosesinə daha bir töhfə vermişdir. Geostrateji 

baxımdan bu hadisə ona görə mühüm əhəmiyyətli 
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hesab olunur ki, bunun məhz Avropa İttifaqı kimi 

beynəlxalq aktorun sammiti çərçivəsində reallaşdı-

rılmışdır. Çünki, Cənubi Qafqaz bölgəsinin dünya-

nın gərginlik mərkəzinə çevrilməsi, Azərbaycanın 

regiondakı artan iqtisadi-geostrateji nüfuzu, DQ 

problemi ilə bağlı təşəbbüsün əldən verilməməsi 

istəyi Aİ-ni ən böyük enerji idxalçısı kimi düşündü-

rən və narahat edən məsələlərdən idi.  

Ümumiyyətlə dünya birliyinin “ikili standart-

lar” prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi 

beynəlxalq təşkilatların öz təklif və qətnamələrini 

həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərmə-

məsi danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olun-

masina maneə törədib. Ötən illər ərzində Minsk 

qrupunun münaqişənin həlli istiqamətində fəaliyyə-

ti qənaətbəxş edilməmişdir. Bunun səbəbi isə tə-

rəflər arasında ziddiyyətlər, Minsk qrupuna daxil 

olan dövlətlərin mövqelərində olan fikir ayrılığı və 

ikili standartlar olmuşdur. Ümumilikdə respublika-

mızın gündən-günə artan beynəlxalq nüfuzu və 
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bir-birinin ardınca qazandığı diplomatik uğurlar və 

ən sonda 2020-ci ildə qazandığı hərbi müvəffəqiy-

yətlər qarşısında tab gətirə bilməyən Ermənistanın 

təcavüz siyasətinə son qoymaqdan və irəli sürülən 

təkliflərlə razılaşmaqdan başqa yolu qalmamışdır.  

Fikrimizcə, ATƏT-in Ermənistanın Azərbay-

cana hərbi təcavüzü ilə bağlı hazırki mövqeyi bey-

nəlxalq hüquq baxımından qənaətbəxş hesab 

olunmamalı və bu prosesə son verilməlidir. Daha 

doğrusu bu problemlə əlaqədar hərbi yoldan son-

rakı yola - beynəlxalq hüquqi və diplomatik həll va-

sitələrinə yenidən baxılmalıdır. Xüsusilə, XXI əsrin 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

müasir inkişaf tempi nəzərə alınmaqla hərbi təca-

vüzlə bağlı xüsusi konsepsiya hazırlanmalıdır. Bu-

nun üçün birincisi, informasiya təhlükəsizliyi haq-

qında qanunlar qəbul edilməlidir. İkincisi, ölkədə 

informasiya müharibəsi üzrə ixtisaslaşmış “xüsusi 

təyinatlılar” yaradılmalıdır. Çünki faktiki olaraq ha-

zırda Ermənistan Azərbaycan cəbhə xəttində hərbi 
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əməliyyatlarla yanaşı, informasiya müharibəsi da-

vam etməkdədir. Üçüncüsü, yuxarıda qeyd olunan 

“iqtisadi informasiya təcavüzü” müasir reallıqlarla 

tam üst-üstə düşür və bu müstəvidə artıq Azərbay-

can qalib hesab olunur. Təkcə bir faktı vurğulamaq 

kifayətdir ki, Ali Baş Komandan cənab İ.Əliyev də-

fələrlə bəyan etmişdir ki, dövlət büdcəsində müda-

fiə xərcləri Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcə-

sinə bərabər və ondan çox olmalıdır. Bu amil ni-

zamlanma prosesində mühüm element kimi əhə-

miyyətli rol oynadı. Təcavüzün aradan qaldırılma-

sında fikrimizcə ən real həll modeli kimi hərbi-iqti-

sadi faktor mühüm rola malik ola bilərdi və oldu 

da. Bu mənada hüquq elmləri doktoru E. Əliyevin 

qeyd etdiyi kimi, “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəməri 

regionda sabitliyi, sülhü, əmin-amanlığı, sosial iqti-

sadi yüksəlişi, maddi həyat səviyyəsinin yüksəldil-

məsinin təmin  edilməsinə yeni bir təkan verəcək, 

habelə Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

probleminin ədalətli həllinə mühüm təsir göstərə-
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cəkdir. Həmçinin, respublikamızın hərbi imkanları 

artdıqca və iqtisadiyyatı gücləndikcə, xüsusilə dün-

yanın iqtisadi böhrana sürükləndiyi bir dövrdə Er-

mənistan Azərbaycanın arqumentləri ilə hesablaş-

malı olacaq. 

Beynəlxalq hüquq sistemi üçün mühüm nor-

malar müəyyən edən subyektlərdən biri də İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT-2010-cu ilədək İslam 

Konfransı Təşkilatı olmuşdur). Bu qurum 1993-cü 

ilin aprelin 29-da Azərbaycan ərazilərinə təcavüzü 

pisləyən qətnamə qəbul etmişdir. Beynəlxalq hü-

quqi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu 

sənədlə ilk dəfə Ermənistan dövlət olaraq “təca-

vüzkar” elan olunmuş, bununla da İƏT “Azərbay-

can Republikasına qarşı Ermənistanın təcavüzü” 

faktını ilk təsdiq edən regional təşkilat kimi tarixə 

düşmüşdür. Qətnamədə beynəlxalq hüquqi mahiy-

yəti ilə seçilən iki mühüm məsələ - “ermənilərin 

son təcavüzünün beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik 

üçün təhlükə yaratması” və problemin həllinin 
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məhz beynəlxalq hüququn “ərazi bütövlüyü” və 

“sərhədlərin toxunulmazlığı” prinsiplərinə əsasən 

həlli önə çəkilmişdir. Qətnamənin 5-ci bəndində 

İƏT Azərbaycanın “özünümüdafiə” hüququnun ol-

duğunu təsdiq etmiş və bu istiqamətli bütün cəhd-

ləri dəstəklədiyini bildirmişdir. Digər tərəfdən bu 

sənədin 8-ci bəndi BMT Baş katibindən və Təhlü-

kəsizlik Şurasının prezidentindən TŞ-də Ermənis-

tanın təcavüzünü pisləyən və Azərbaycanın işğal 

edilmiş bütün torpaqlarından erməni qüvvələrinin 

çıxarılmasını tələb edən qətnamə qəbul olunması 

üçün bütün səlahiyyətlərdən istifadə etməyi xahiş 

edir. Ümumilikdə qətnamənin beynəlxalq hüquqi 

təfsirindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təca-

vüzünün beynəlxalq cinayət kimi qiymətləndirilmə-

si irəli sürülür. Eyni zamanda Ermənistanın bütün 

hərəkətlərinə təcavüz aktı kimi məhz BMT Nizam-

naməsinin VII fəslinə uyğun olaraq qiymət verilmə-

si sənədin məntiqindən doğan tələb kimi çıxış edir.  
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1994-cü ildə Kasablankada İƏT ölkələrinin 

Dövlət başçılarının VII Zirvə Konfransında qəbul 

edilmiş qətnamədə də Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü “kəskin şəkildə pislənmiş”, təcavüz nəti-

cəsində hərbi münaqişənin kəskinləşməsi və Azər-

baycan ərazisinin 20%-dən çoxunun işğalından 

dərin narahatlıq ifadə olunmuşdur. Bu qətnamənin 

beynəlxalq hüquqi cəhətdən ən zəruri elementi 

bundan ibarətdir ki, 4-cü bənddə birbaşa BMT TŞ-

dən Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün etiraf 

olunması, BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun 

olaraq onun (BMT-nin) qətnamələrinin yerinə yeti-

rilməsi tələb edilir. Eyni zamanda sənəddə Azər-

baycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bü-

tövlüyünə edilən təcavüzə son qoyulması və bu 

məqsədlə BMT-dən koordinasiyalı fəaliyyət istəni-

lir. Qeyd olunan sənədin daha bir əlamətdar cəhəti 

budur ki, bütün islam dünyasının Azərbaycanla 

tam həmrəyliyi təsdiq olunmuş və onun təcavüz-

dən özünümüdafiə hüququ dəstəklənmişdir. 1996-
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cı il Cakarta konfransında münaqişə ilə bağlı bey-

nəlxalq hüquqi mahiyyətinə görə mühüm bir dəyi-

şiklik baş vermiş, ilk dəfə İƏT-nin 1993-cü ildən 

etibarən Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinə 

dair qəbul etdiyi qətnamələrin adı dəyişdirilmişdir. 

“Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respub-

likası arasında münaqişə haqqında qətnamə” əvə-

zinə, “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 

Respubıikasına qarşı təcavüzü haqqında qətna-

mə” adlandırılmışdır. Bu qurumun 1997-ci il Teh-

ran Zirvə konfransında qəbul etdiyi daha bir “Er-

mənistan Respublikasının Azərbaycan Respubli-

kasına qarşı təcavüzü haqqında qətnamə”də qeyd 

edilmişdir ki, İƏT-nin üzvü olan dövlətlər Ermənis-

tana silah və hərbi sursat verməkdən qəti imtina 

etməli, onların ərazisindən bu cür yüklərin tranziti 

üçün istifadə olunmasına yol verməməlidirlər. Sə-

nəddə həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına Er-

mənistanın təcavüzü ilə bağlı qəbul etdiyi qətna-

mələrin yerinə yetirilməsi üçün daha təsirli addım-



 

 

 

98 

 

ların atması tövsiyə olunurdu. Ermənistanın təca-

vüz cinayətinin beynəlxalq hüquq müstəvisində ta-

nınması üçün sonrakı hüquqi prosedurların həyata 

keçirilməsi baxımından İƏT-in atdığı bu addımlar 

mühüm əhəmiyyətli hesab olunmalıdır. 

Təcavüzə dair İƏT çərçivəsində 1999-cu il 

xarici işlər nazirlərinin Burkina Fasonun paytaxtı 

Uaqaduquda keçirilmiş XXVI konfransında təcavüz 

haqqında ənənəvi qətnamə ilə yanaşı beynəlxalq 

hüquqi xarakteri ilə diqqəti çəkən xüsusi bir sənəd 

- “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respu-

blikasına təcavüzü nəticəsində islam tarixi və mə-

dəniyyəti abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılma-

sı haqqında” qətnamə də qəbul edilmişdir. Qətna-

mədə Ermənistan tərəfindən aparılan etnik təmiz-

ləmə siyasəti nəticəsində islam mədəniyyətinə aid 

abidələrin, məscidlərin, məzarlıqların, muzeylərin, 

kitabxanaların, və s. talan edilməsi kimi vandalizm 

aktları qəti surətdə pislənilmiş, üzv dövlətlərin 

mövqeyi barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq 
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təşkilatlara məlumat verilməsi İƏT Baş katibliyinə 

tövsiyə edilmişdir. Göründüyü kimi Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı bu qurum tərəfin-

dən qəbul edilmiş bütün sənədlərdə ölkəmizin əra-

zi bütövlüyü dəstəklənmiş və Ermənistanın davam 

edən təcavüz hərəkətləri pislənilmişdir. Azərbay-

can İƏT Nazirlər Şurasına sədrlik etmiş dövlət kimi 

BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyasında tə-

cavüz və terrorizmin bütün formalarını pislədiyini 

bəyan edərək terrorizmin islam dini və müsəlman 

xalqları ilə əlaqələndirilməsi cəhdlərindən narahat-

lığını bildirmişdir. Ümumiyyətlə regional təşkilatlar 

çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana hərbi tə-

cavüzünə hüquqi qiymət verilməsi məsələsinin 

həllinin ən münasib variantı fikrimizcə, problemlə 

əlaqədar bu təşkilatların işinin qarşılıqlı surətdə 

əlaqələndirilməsi və səmərəli beynəlxalq hüquqi 

sanksiyaların tətbiqi ilə mümkün ola bilər. Digər tə-

rəfdən isə problemin həllində ATƏT və MDB kimi 

fəaliyyətsiz qurumlardan daha çox, konkret iqtisadi 
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və hüquqi sanksiyalar praktikasına malik olan, öh-

dəliklərinin yerinə yetirilməsi üzərində xüsusi nəza-

rət və məcburi prosedurlar həyata keçirən, neqativ 

nəticələrə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti əhə-

miyyətli hesab edən təşkilatlarla – İƏT, Aİ və AŞ 

ilə əməkdaşlığa üstünlük verilməlidir. Təcavüzü ci-

nayət olaraq etiraf edən İƏT ilə bu prosesdə yeni 

hüquqi imkanların əldə olunması daha inandırıcı-

dır. Çünki bu təşkilatlarda ən azı işlək mexanizm-

lər və konkret iqtisadi və hüquqi sanksiyalar, eləcə 

də inteqrasiya modelinə əsaslanan cəmiyyətləra-

rası dialoq imkanlarının yaradılması proseduru nə-

zərdə tutulmuşdur.  

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində 

sülh və təhlükəsizliyin, həmçinin dövlətlərarası 

hərbi-siyasi tarazlığın qorunub saxlanmasında xü-

susi önəm daşıyan təşkilatlardan biri də Şimali At-

lantika Müqaviləsi Təşkilatıdır (NATO). Qeyd edək 

ki, transmilli və regional hərbi stabillik əsasən döv-

lətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi kon-
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tekstində pozulur. Müasir beynəlxalq hüquqda isə 

ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqillik və suverenliyə 

yönələn qəsdlər təcavüz cinayəti kimi tövsif olunur. 

Hal-hazırda təcavüzün anlayışı ilə bağlı beynəl-

xalq birlik üçün imperativ hüquqi əhəmiyyət kəsb 

edən sənədin qüvvəyə minməsi ilə artıq hərbi xa-

rakterli regional təşkilatlarda sülh və təhlükəsizlik 

baxımından ən ağır hərbi-siyasi cinayət hesab olu-

nan təcavüzlə mübarizə daha aktiv və konkret 

beynəlxalq müqavilə əsasında həyata keçirilməli-

dir. Özünün xüsusi missiyası və nizamnamə məq-

sədi baxımından hərbi-siyasi təhlükəsizliyin qoru-

nub saxlanmasına xidmət edən NATO kimi bir qu-

rumda bu hüquq pozuntusu ilə mübarizənin daha 

səmərəli nəticələrlə proqnozlaşdırılması mümkün-

dür. Çünki NATO-dakı islahatların ən önəmli me-

yarlarından biri Avro-Atlantik və digər bölgələrdə 

sülhə dəstək və böhran yönətimi əməliyyatlarını 

öhdəsinə götürmə istiqamətində qərarlardır. 
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NATO-nun təcavüzlə əlaqədar rolu bir neçə 

mühüm konseptual elementlərlə və zəruri səbəb-

lərlə əlaqədardır. Birincisi, hərbi alyans regionda 

kollektiv təhlükəsizliyi ilkin məqsəd kimi qarşıya 

qoyur və birgə müdafiə üçün ümumi struktur mü-

əyyən edir. İkincisi, NATO üzv-dövlətləri alyans 

daxilində sabitliyi poza bilən hərəkətlərə yol ver-

məmək üçün üzərlərinə konkret öhdəliklər götürür 

və bu məsələlərdə qərarlar konsensus əsasında 

qəbul edilir. Üçüncüsü, blok daxilində qarşılıqlı 

təhlükəsizlik tendensiyası hakimdir, hərbi büdcəyə, 

silahlara, təlimlərə və hərbi planlaşdırmaya qarşı-

lıqlı nəzarət mexanizmi mövcuddur. Qeyd olunan-

lar isə ən azı üzv-dövlətlərin biri-birinə qarşı təca-

vüz imkanlarını sıfıra endirir və təcavüzdən kollek-

tiv özünümüdafiə vasitələrinin tətbiqini şərtləndirir.  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, qarşılıqlı təh-

lükəsizlik problemi müasir beynəlxalq hüququn 

güc tətbiqi və təcavüz faktoru ilə birbaşa əlaqəli 

olan məsələlərindəndir. Bununla əlaqədar beynəl-
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xalq hüquq elmində xüsusi doktrina - qarşılıqlı təh-

lükəsizlik konsepsiyası formalaşmışdır. Qeyd olu-

nan konsepsiyanın iki əsas istiqaməti - Qrotsian və 

Kant qolunun mövcudluğunu qeyd edən hüquq 

elmləri doktoru Ə. Əliyev vurğulayır ki, Qrotsian 

konsepsiyası imkan verir ki, təcavüz və digər təh-

lükə mənbəyi olan hər hansı bir dövlətə və ya döv-

lətlər qrupuna qarşı belə təhdidlər və təhlükələr 

mövcud olduğu halda, digər tərəf uyğun preventiv 

tədbirlər görsün. Digər tərəfdən isə bu konsepsiya-

nın tərəfdarları yuxarıda irəli sürülən müddəaların 

tam əksinə olaraq təsdiq edir ki, qarşılıqlı təhlükə-

sizliyin əldə olunmasına yönələn tədbirlər güc tət-

biq etmək və güc hədəsi ilə deyil, qarşılıqlı razılıq 

əsasında formalaşdırılmalıdır. Mahiyyət etibarilə 

Qrotsian konsepsiyasında irəli sürülən sonuncu 

ideya müasir dövrün qloballaşma tendensiyası ilə 

daha çox üst-üstə düşür. Çünki qloballaşma elə 

geniş və hərtərəfli bir prosesdir ki, bu zaman bey-

nəlxalq münasibətlər sistemində formalaşan yeni 
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qaydalar təcavüzü və digər beynəlxalq cinayətləri 

istisna edir. Bu mənada müasir beynəlxalq siste-

mdə hazırki oyun qaydalarına müvafiq olaraq dün-

yanın genişlənməsi və ya inteqrasiya prosesi mü-

haribələr və təcavüz vasitəsilə deyil, ana xəttini 

konsensus təşkil edən qloballaşma vasitəsilə hə-

yata keçirilməlidir. Buna görə də, hazırda regionun 

hərbi-siyasi təhlükəsizliyi baxımından NATO-nun 

inteqrativ rolu və konsensusa əsaslanan funksiya-

sı unikal hesab edilməlidir. Elə özünün məntiqi eti-

barilə qarşılıqlı təhlükəsizliyin Kant konsepsiyası-

nın tərəfdarları da təhlükəsizliyə nail olunmasının 

əsas vasitəçisi və mərkəzi elementi rolunda NA-

TO-nu görürlər. Digər tərəfdən bu konsepsiya he-

sab edir ki, BMT tamamilə qeyri-effektiv bir qurum 

olaraq fəaliyyətdədir və hazırda beynəlxalq sistem-

dəki anormallıqları aradan qaldırmaqda kifayət qə-

dər iradə nümayiş etdirə bilmir. NATO-nun müasir 

beynəlxalq münasibətlər sistemində harmoniyanın 

tənzimləməsindəki rolunu ona görə yüksək dəyər-
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ləndirmək lazımdır ki, bu qurum özünün nizamna-

mə məqsədinə görə hərbi tarazlıq və təhlükəsizlik, 

qarşılıqlı güc nisbəti baxımından siyasi iradə sərgi-

ləmək istiqamətində BMT-yə münasibətdə artıq ix-

tisaslaşmış təşkilat kimi formalaşmışdır. İkincisi, 

son dövrlərdə təcavüzdən və digər təhlükələrdən 

kollektiv özünümüdafiənin bariz nümunəsi məhz 

NATO-nun timsalında reallaşmışdır. Üçüncüsü, 

NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi Rusiyanın 

etiraz və maneələrinə baxmayaraq əgər ABŞ və 

Avropa dövlətləri arasında bundan sonra yarana 

biləcək hər hansı fikir ayrılığını nəzərə almasaq, 

beynəlxalq münasibətlərin obyektiv zərurəti kimi 

çıxış etməkdədir.  

Qeyd edək ki, NATO-nun regional münaqi-

şələrə münasibətdə, o cümlədən post-sovet məka-

nında mövcud olan hərbi konfliktlər üzrə həlledici 

rolu danılmazdır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda-

kı münaqişələrə də alyans son dövrlərdə daha çox 

nüfuz etməyə başlamışdır. Regiondakı stabillik 
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transatlantik məkanın sahiblərini ona görə daha 

çox maraqlandırır ki, bu, həm Xəzər hövzəsi ölkə-

lərinin geostrateji mövqeyi və karbohidrogen ehti-

yatları, həm də qurumun Şərqə doğru genişlənmə 

siyasətinin hədəfləri ilə üst-üstə düşür. Bu mənada 

beynəlxalq hüququn tamhüquqlu subyekti və müs-

təqil hərbi-siyasi iradə ortaya qoymaq qabiliyyətinə 

malik Azərbaycan və onun bir nömrəli problemi 

olmuş Ermənistanın silahlı təcavüzünün 2020-ci 

ildə məhz hərbi yolla həlli NATO-nun ölkəmizə 

olan marağını daha da artırmışdır.  

Qeyd olunduğu kimi, problemin regional təş-

kilatlar çərçivəsində həllinə üstünlük verilməsinin 

ən başlıca və konseptual səbəbi bu missiyanın 

Azərbaycanın xarici siyasət proritetləri ilə tam üst-

üstə düşməsidir. NATO da daxil olmaqla Avropa 

və Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq struk-

turlarına inteqrasiya, qonşu ölkələrlə qarşılıqlı fay-

da kəsb edən münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, re-

gionda sabitliyin gücləndirilməsi, qanunsuz silah 
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və digər daşınmaların qarşısının alınması və Er-

mənistanın təcavüzü cinayətinin post-konflikt 

dönəmində siyasi və hüquqi cəhətdən qiymətini 

alması ölkəmizin xarici siyasətinin prioritetlərindən-

dir. 

Respublikamızın Qərb təhkükəsizlik sistemi-

nə inteqrasiyasında və Ermənistanın Azərbaycana 

hərbi təcavüzünə münasibətdə mühüm rola malik 

olan NATO-nun 1994-cü ildə “Sülh naminə tərəf-

daşlıq” haqqında çərçivə sənədini imzalamaqla, 

proqram çərçivəsində təhlükəsizlik sahəsində yeni 

münasibətlər formalaşdırılır, sənədin iştirakçıları 

hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün və siyasi müs-

təqilliyi əleyhinə güc tətbiq etməkdən imtina edir, 

mövcud sərhədlərə hörmətlə yanaşır, mübahisəli 

məsələləri dinc vasitələrlə həll etməyi öhdələrinə 

götürürlər və birgə sülhməramlı, humanitar aksiya-

larda iştirak etmək imkanı qazanırlar.  

NATO-nun 1994-cü il yanvar sessiyasında 

bloka üzv dövlətlərin rəhbərləri Cənubi Qafqazda 
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vəziyyətlə bağlı narahatlıq keçirərək güc tətbiq et-

məklə ərazi işğalını pisləyən bəyannamə qəbul et-

mişlər. Blokun həmin sessiyasında yeni strategiya-

nı müəyyənləşdirən “Tərəfdaşlığa dəvət” adlı digər 

sənəddə deyilirdi ki, proqramda fəal iştirak edən 

hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə, müstəqilli-

yinə və təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə yaranarsa, 

NATO onunla müvafiq tədbirlər barədə məsləhət-

ləşmələr aparacaq.  

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə 

bağlı NATO rəhbərliyinin ilk rəsmi mövqeyi 1995-ci 

ildə açıqlanmışdır. Həmin ilin iyunun 7-də Bakıya 

səfər edən NATO silahlı qüvvələrinin Avropa üzrə 

komandan müavini general Ç.Makkenzi Azərbay-

can torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və regi-

onda sülhün təmin olunmasının zəruriliyini vurğu-

lamışdır. NATO MDB məkanında “dondurulmuş 

münaqişlər” məsələsinin həllində daha yaxından 

iştirak edərək bu münaqişələrlə yanaşı DQ müna-

qişəsi ilə bağlı məsələni də 2006-cı ilin noyabr 
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ayında keçirilmiş Riqa sammitində müzakirəyə çı-

xarmışdır. Regionun təhlükəsizliyi məsələləri 

2008-ci ilin aprel ayında NATO-nun Buxarest Zirvə 

görüşündə də müzakirə predmeti olmuşdur. Rumı-

niyanın baş naziri Kalin Popesku-Tariçanu sam-

mitdə çıxışı zamanı qeyd etmişdir ki, NATO-nun 

təhlükəsizlik çətirinin Balkan ölkələri və Qara dəniz 

regionu üzərində genişlənməsi demokratik islahat-

ları sürətləndirəcək, bölgəyə iqtisadi və sosial sa-

bitlik gətirəcək. Onun fikrincə NATO regiondakı kri-

tik enerjiləri separatizm və millətçi meyilləri məğlub 

edəcək layihələrə çevirə biləcəyini sübut edə bilər. 

Ümumiyyətlə, NATO-nun Buxarest sammitinin 

əsas missiyası iki mühüm element üzərində cəm-

lənmişdir: 1) Regiondakı təcavüzkar və separatçı 

meyillərin enerji layihələrinə çevirilməsi; 2) Bu layi-

hələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Xüsusilə, 

bu məsələ NATO-nun Buxarest sammitində qəbul 

edilmiş bəyannamədə (43-cü bənd) qeyd olun-

muşdur. Göründüyü kimi Azərbaycanın ərazi bü-
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tövlüyünün bu qurum daxilində bir daha dəstəklən-

məsi perspektivdə ölkəmiz üçün beynəlxalq hüquq 

müstəvisində atılacaq addımların effektivliyinə xid-

mət edir. Qeyd olunan tendensiya özünün beynəl-

xalq hüquqi ifadəsini NATO və Azərbaycan arasın-

da 7 mart 2008-ci il tarixli Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə 

Əməliyyat Planının (FTƏP) yeniləşdirilmiş varian-

tında da tapmışdır. Yeni FTƏP sənədinin “Siyasi 

və təhlükəsizlik məsələləri” adlanan birinci fəslində 

hərbi doktrina, böhranların idarə edilməsi, regional 

təhlükəsizlik, o cümlədən ölkəmizin təhlükəsizlik 

siyasəti barəsində NATO ilə məsləhətləşmələr, ha-

belə terrorizmə qarşı mübarizədə birgə işbirliyi və 

qarşılıqlı məlumat mübadiləsi kimi əməkdaşlıq sa-

hələrinin də burada yer alması yuxarıda qeyd olu-

nan məqsədlərin reallaşmasının Azərbaycanın 

maraqlarına uyğunluğunu, xüsusilə təcavüz qurba-

nı kimi onun üçün imkanların yaranmasını şərtlən-

dirir.  
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Həmçinin NATO-nun 2014-cü il Uels sammi-

tinin yekun bəyannaməsində ölkəmizin ərazi bü-

tövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyini, habelə tərəf-

daş dövlətlərin müdafiə hüquqları dəstəklənmişdir. 

Göründüyü kimi alyans ölkəmizin özünümdafiə hü-

ququnu tanımaqla, eyni zamanda beynəlxalq hü-

quq baxımından ərazi bütövlüyü məsələsində də 

Azərbaycanın mövqeyini tam şəkildə dəstəklə-

mişdir. 

Beləliklə, beynəlxalq təhlükəsizliyə xidmət 

edən NATO ilə əməkdaşlıq və respublikamızın bu 

struktura gələcək inteqrasiyası gələcəkdə Azər-

baycana hər hansı hərbi təcavüzün istisna 

olunması ühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada iki 

mühüm faktor ön planda çıxış edir. Birincisi, Qərb 

təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyanın mahiyyətin-

də ərazi bütövlüyünü pozmayan, dövlətin siyasi 

iradəsini zorlamayan amil prioritet olmalıdır. İkinci-

si, ərazi bütövlüyünün hüdudlarında hansısa milli 

və etnik qrupun aqressiv iddiaları deyil, insan fak-
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toru və ya insan hüquq və azadlıqlarının təminatı 

məsələsi öndə dayanmalıdır.  

Beynəlxalq hüququn əsas subyektlərindən 

biri kimi özünün genişlənmə və inteqrasiya siyasə-

tini həyata keçirən Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qaf-

qazdakı münaqişələrə, o cümlədən Dağlıq Qara-

bağ probleminə daha çox nüfuz etmək kursunu 

əsas götürmüşdür. Bu həm beynəlxalq hüquq, 

həm də geosiyasi baxımdan müsbət nəticələr verə 

bilər. Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru S. Seyido-

va qeyd edirdi ki, ABŞ və Qərb dövlətləri münaqi-

şəni tezliklə həll etmək, Ermənistanı rus təsirindən 

azad etmək və bütünlükdə Cənubi Qafqaz regio-

nunu NATO və Avropa İttifaqının təsir dairəsinə 

salaraq müxtəlif layihələrdə bu regionun iştirakını 

istəyirlər. Aİ-nin münaqişələrin, xüsusilə DQ prob-

leminin həll edilməsinə olan marağının əsas səbə-

bi o idi ki, son illərdə qurumun sərhədləri bu regio-

na daha çox yaxınlaşmış, Avropa Qonşuluq Siya-

səti (AQS) və Şərq Tərəfdaşlığı proqramları çərçi-
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vəsində tərəflər arasında qarşılıqlı inamın yaran-

masına kömək göstərməyə hazır olduğunu dəfə-

lərlə bəyan etmişdir. Bununla əlaqədar Bordo Si-

yasi Tədqiqatlar İnstitutunun nümayəndəsi S. Lus-

sak münaqişənin potensial həllinin Moskvada və 

ya Vaşinqtonda deyil, Brüsseldə olmasını qeyd 

edərək Aİ-ni Azərbaycan və Ermənistan arasında 

yeganə bitərəf vasitəçi hesab edir. Əslində Aİ (ilkin 

adı Avropa Kömür və Polad Birliyi) özü bir beynəl-

xalq birlik olaraq Almaniya və Fransa arasında 

konfrantasiyanı aradan qaldırmaq məqsədilə for-

malaşdırılmışdı. Fransa və Almaniya əsas resurs-

ların kömür və poladın birgə işlənməsinin Avropa-

da gələcək inteqrasiyanın əsasını təşkil edə bilə-

cəyi qənaətinə gəlmişlər. Bu isə nəticə etibarilə iki 

ölkə arasında müharibənin qeyri-mümkünlüyünü 

təmin etməli idi.  

Suverenlik, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin to-

xunulmazlığı kimi transmilli problemlər XXI əsrdə 

özünün daha səmərəli həllini fövqəlmilli idarəetmə 
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sistemləri çərçivəsində tapa bilər. Bu baxımdan Aİ 

ilə gələcək əməkdaşlıq yarana biləcək ərazi prob-

lemlərinin həllində böyük rol oynaya bilər. tarixi 

baxımdan Aİ-nin Dağlıq Qarabağa dair ilkin möv-

qeyi 3 sentyabr və 9 noyabr 1993-cü il tarixli bəya-

natlarda tapmış, konfliktin ərazi bütövlüyü və suve-

renlik prinsipi əsasında həlli dəstəklənmiş, qaçqın-

lar probleminin regional təhlükəsizlik üçün qorxu 

yaratdığı vurğulanmış, silahlı toqquşma nəticəsin-

də məcburi köçkün düşən “on minlərlə mülki şəx-

sin taleyindən” xüsusi narahatlıq ifadə olunmuş-

dur. Aİ yeganə beynəlxalq qurumdur ki, 2002-ci il-

də Dağlıq Qarabağda keçirilmiş “seçkilər”lə əlaqə-

dar 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 Azərbaycanın əra-

zi bütövlüyünü birmənalı dəstəkləmişdir. Eyni za-
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manda Aİ 2002-ci ilin iyulun 12-də Aİ-Azərbaycan 

Əməkdaşlıq Komitəsinin iclasında Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü bir daha tanımış və DQ münaqi-

şəsinin həll olunması prosesində Azərbaycanın çı-

xış etdiyi bəzi mövqelərini də dəstəkləmişdir. Aİ tə-

rəfindən Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti 

aparmasının təsdiq olunması beynəlxalq hüquq 

nöqteyi-nəzərindən müsbət qiymətləndirilməlidir.  

Qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinə 

yönələn regional təşəbbüslərin Aİ tərəfindən dəs-

təklənməsi, münaqişədən sonra Qarabağda bərpa 

işlərinə maliyyə dəstəyi və ən əsası Cənubi Qafqa-

zın Aİ-yə inteqrasiya perspektivi yeni mülahizələr 

doğura və regiondakı qarşılıqlı münasibətlərin yeni 

aurasını yarada bilər. Aİ-nin mövqeyi bundan 

ibarət olmuşdur ki, DQ problemində dönüş olma-

dıqda, regional sabitlik təhlükə altında qalacaq və 

inkişaf məhdudlaşdırılacaqdır. Təcavüzkar Ermə-

nistan isə həmişə qeyri-konstruktiv mövqe tutmaq-

la beynəlxalq hüquq normalarını inkar edərək siya-
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si və iqtisadi inteqrasiya proseslərinə mane olan 

bir dövlətə çevirilmişdir. Eyni zamanda bu qurum 

Azərbaycanın Ermənistanla dəmir yolunun açılma-

sı müqabilində təcavüzə məruz qalan dörd rayo-

nun tam azad olunması ilə bağlı tərəflər arasında 

əldə olunacaq hər bir razılaşmanı dəstəkləmiş və 

onun praktiki həyata keçirilməsi üçün maliyyə və 

texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan 

etmişdir.  

Problemlə bağlı Aİ-nin növbəti mövqeyi 

2006-cı ilin noyabrın 14-də Azərbaycanla imzala-

dığı AQS üzrə Fəaliyyət Planında təsbit olunmuş-

dur. Planda birinci prioritet sahəni Dağlıq Qarabağ 

konfliktinin sülh yolu ilə həllinə nail olunması təşkil 

etmiş və bu zaman diplomatik vasitələrinin inkişafı-

na üstünlük verilmişdir. Aİ Ermənistan və Azərbay-

can cəmiyyətləri arasında əlaqələrin genişləndiril-

məsinin tərəfdarı kimi çıxış etmişdir. Lakin qeyd et-

mək lazımdır ki, bu məsələyə ölkəmizdə münasi-

bət birmənalı olmamış və Azərbaycanda həmişə 
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buna həssaslıqla yanaşılmışdır. Aİ BMT qətnamə-

lərinə istinad etməklə əslində beynəlxalq hüququn 

iki mühüm prinsipini ərazi bütövlüyü və sərhədlərin 

pozulmazlığı prinsiplərini Azərbaycan üçün rəs-

mən tanımışdır. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin 

olunması üzrə Aİ-nin əsas qurumlarından biri olan 

Avropa Parlamenti tərəfindən 20 may 2010-cu il 

tarixli Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqı strategiyası 

barədə qətnamə qəbul etmişdir. Bu sənəddə DQ 

münaqişəsinə ayrıca bölmə həsr edilmişdir. Bu sə-

nəd çoxqütblü dünyada əsas təsir mərkəzlərindən 

biri olan nüfuzlu Avropa siyasi strukturunun möv-

qeyi hesab edilir, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyin-

də xüsusi rolu vurğulanır. Beynəlxalq hüququn 

ərazi bütövlüyünə və suverenliyə hörmət prinsiplə-

rinə əsaslanan bu qərarın daha mühüm əhəmiyyə-

ti Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin, 

o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə real 

dəstək verilməsidir. Ermənistanın təcavüzünə mü-
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nasibətdə bu sənədin digər zəruri əhəmiyyəti Av-

ropa Parlamenti tərəfindən beynəlxalq hüququn 

əsas prinsipləri rəhbər tutularaq təcavüzkar qüvvə-

lərin ölkəmizin bütün işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmasının tələb edilməsi olmuşdur.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü-

nə münasibətdə Avropa Parlamenti tərəfindən 

həmçinin 18 aprel 2012-ci il tarixində assosiativ 

saziş üzrə Azərbaycan-Aİ danışıqlarına dair çox 

mühüm bir qətnamə qəbul edilmişdir. Bu sənədin 

qəbul edilməsi ilə Azərbaycan tarixi irəliləyişə nail 

olmuşdur. Qətnamədə qeyd olunur ki, həll olunma-

mış münaqişə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ problemi Cənubi Qafqaz regionunda sa-

bitliyi sarsıdır, inkişafa əngəl yaradır, habelə Avro-

pa qonşuluq siyasətinin tam inkişafına maneçilik 

törədir. Sənəddə Aİ münaqişənin həllində daha fə-

al rol oynamağa çağırış edərək işğal olunmuş əra-

zilərin Azərbaycana qaytarılmayacağı, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına geri 
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dönməyəcəyi təqdirdə assosiativ sazişin həyata 

keçirilə bilməməsini xüsusi vurğulamışdır. Aİ-nin 

Ermənistana aid olan qətnaməsində isə bu ölkənin 

işğalçılıq siyasəti yürütdüyü qeyd edilmiş və bunun 

Avropa qonşuluğuna zidd olduğu, “Şərq tərəfdaşlı-

ğı” proqramına xələl gətirdiyi vurğulanmış, Ermə-

nistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarında qeyri-qanuni fəaliyyəti hərbi manevr-

lər, hərbi texnikanın və şəxsi heyətin yenilənməsi 

qeyd edilmişdir. Həmçinin Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş torpaqlarda aparılan qanunsuz məs-

kunlaşdırma siyasəti də qətnamədə öz əksini tap-

mışdır. Qətnamədə Avropa Parlamenti Ermənista-

nı Dağlıq Qarabağa nizami ordu hissələri göndər-

məyi dayandırmağa çağırmışdır.   

Beləliklə qeyd olunmalıdır ki, müasir dünya-

da əsas transmilli aktor kimi Avropa İttifaqı Ermə-

nistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün 

nəticələri, qaçqınların işğaldan azad olunmuş 

ərazilərimizə qayıdışı və inteqrasiya  ilə bağlı daha 
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səmərəli instansiya və ya ədalətli vasitəçi olaraq 

çıxış etmək imkanlarına malikdir. Beynəlxalq hü-

ququn mühüm prinsiplərini ərazi bütövlüyü, suve-

ren bərabərlik və sərhədlərin pozulmazlığı prinsip-

lərini Azərbaycan üçün rəsmən tanıyan Aİ 

qarşısında gələcəkdə inteqrasiya naminə 

Azərbaycana qarşı törədilən təcavüz və digər 

erməni cinayətlərinin tanınması və ədalətli 

mühakimə məsələləri qoyulmalıdır. Çünki avro-

inteqrasiya prosesi təcavüzkar siyasət yeridən və 

beynəlxalq cinayətlər törətmiş bir dövlətlə birğə 

mümkünsüzdür. 

Təcavüz cinayətinin tərkibi bu pozuntunu tö-

rədən subyektlərin məsuliyyətə cəlb olunması 

üçün zəruri olan əsas obyektiv və subyektiv əla-

mətlərin minimal məcmusu kimi çıxış edir. Ümu-

miyyətlə beynəlxalq cinayətlərin elementləri prob-

leminə əsasən iki spesifik yanaşma  cinayət tərki-

binin obyektiv və subyektiv elementləri mövcud-

dur. Akademik V.N.Kudryavçev qeyd edir ki, bun-
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lar həm cinayətin miqyasının, həm də iştirakçılar 

dairəsinin və onların davranış xüsusiyyətlərinin 

müəyyən olunmasına imkan yaradır.20 Əsas bey-

nəlxalq cinayətlərin tərkib elementləri, o cümlədən 

təcavüz cinayətinin elementləri ilə bağlı ilkin nor-

mativ-hüquqi mənbə qismində beynəlxalq hərbi tri-

bunalların nizamnamələri çıxış edir və onların 

ümumi mahiyyəti BMT Baş Assambleyasının 1946 

və 1947-ci illərdə qəbil etdiyi xüsusi qətnamələrdə 

açıqlanmışdır.  

Bu cinayətin elementləri ilə bağlı doktrinal 

mənbələr isə özünün müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb 

edir. Beynəlxalq hüquq üzrə ingilis alimi, doktor 

K.Kittiçiazare təcavüz cinayətinin elementləri ilə 

bağlı qeyd edir ki, planlaşdırma, hazırlıq və ya tə-

cavüzün törədilməsinə əmrin verilməsi yalnız təca-

vüz aktı baş verən zaman (dövlətin konkret hərə-

kət və hərəkətsizliyi zamanı) cinayət xarakteri da-

                                                 
20  Международное уголовное право. Под общей 
редакцией академика В.Н.Кудрявцева. Москва 
«Наука» 1999. c.68. 
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şımalıdır.21 Yəni sadalanan elementlərin hər hansı 

birinin cinayət xarakteri kəsb etməsi üçün yalnız 

təcavüz aktının baş verməsi şərtləndirilir. Buradan 

həm də belə qənaətə gəlmək olar ki, yalnız dövlə-

tin başladığı “təcavüz aktından” sonra fərdin törət-

diyi “təcavüz cinayəti”nin elementləri meydana gə-

lir. Xarici ölkə müəlliflərindən İrina Kaye və Müller 

Şieke qeyd edirlər ki, təcavüz cinayəti yalnız döv-

lətlər arasında baş verən silahlı münaqişələr kon-

tekstində törədilə bilər.22 Bu sıraya həm qeyri-döv-

lət qurumlarının aqressiv davranışlarının, həm də 

ölkə daxilində baş verən silahlı konfliktlərin aid 

olunması zəruri hesab edilir. Qeyd edilən faktorlar 

təcavüz cinayətinin elementlərinin dəqiq müəyyən 

olunması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edir. 

                                                 
21 Kittichaisaree Kriangsak, International criminal law, 
Oxford 2001, p.420. 
22  Müller Schieke, Irina Kaye. Defining the crime of 
aggression under the Statute of the International 
Criminal Court. Leiden Journal of International Law. 
Vol.14, no.2, 2001. p.420 
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Təcavüz cinayətinin elementləri ilə bağlı 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Hazırlıq Komis-

siyası tərəfindən 1-12 iyul 2002-ci il tarixdə qəbul 

olunmuş “Təcavüz Cinayətinin Elementləri” layihə-

sində, habelə 11 iyun 2010-cu ildə Roma Statutu 

üzrə İcmal Konfransında (Kampala, Uqanda) edil-

miş düzəlişlərə əsasən dövlətlərarası razılaşma əl-

də olunmuş və problem öz həllini qismən də olsa 

tapmışdır. Qeyd edək ki, təcavüzə dair işçi qru-

punda indiyə qədər Cinayətlərin Elementlərinin ye-

kun layihəsinin ümumləşdirilməsi həyata keçirilmə-

mişdir. Həmin sənəddə yalnız layihənin bəzi bənd-

lərinin cəmləşdirilməsi üçün müəyyən cəhdlər edil-

mişdir. Roma Konfransının F saylı qətnaməsinin 7-

ci bəndində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 

Hazırlıq Komissiyası təcavüzə dair təkliflərin, o 

cümlədən bu cinayətin anlayışı və elementləri, ha-

belə bu əmələ görə BCM-in həyata keçirəcəyi şərt-

lərin hazırlanmasını qarşıya məqsəd olaraq qoy-

muşdu. Təcavüzün yekun tərifi və bu cinayətin 
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şərtləri ilə bağlı 2010-cu ildə Roma Statutu üzrə İc-

mal Konfransında problemin həllinə qismən də ol-

sa nail olunmuşdur.  

Ümumiyyətlə qeyd edək ki, “Elementlər” adı 

altında bu cinayəti təşkil edən əsas sütunlar başa 

düşülür. Təcavüz cinayətinin elementləri barəsində 

ilkin konseptual fikirlər BCM-nin Hazırlıq Komissi-

yasına koordinator tərəfindən təklif edilmiş 1 aprel 

2002-ci il tarixli sənəddə əks olunmuşdur. Burada 

Cinayətlərin Elementləri layihəsində və Roma Sta-

tutunun 30 və 32-ci maddələrində təsbit olunan 

konseptual strukturun tətbiqinə cəhd edilmişdir. 

Təcavüz cinayətinin elementlərinə dair 1-12 iyul 

2002-ci il tarixli sənəddə xüsusilə vurğulanır ki, tə-

cavüz cinayəti məhkəmənin yurisdiksiyasına dü-

şən digər cinayətlərdə olduğu kimi, subyektiv və 

obyektiv elementlərə malikdir. Bu terminlər Roma 

Statutunun 30-cu maddəsində öz əksini tapmış, la-

kin tam şərh olunmamışdı. “Elementlər”in giriş his-

səsinin 7-ci bəndində nəzərdə tutulan müddəalar-
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da müzakirəyə çıxarılmış təkliflər bir sıra mühüm 

keyfiyyətləri ilə fərqlənmişdir. Bu sənədin tələbinə 

görə ümumiyyətlə, cinayətlərin elementləri bir qay-

da olaraq aşağıdakı prinsiplərə əsasən müəyyən 

olunur: a) hər bir cinayət tərkibində “davranış”, 

“nəticə” və “şərait” həmin cinayətin elementləri ki-

mi çıxış edir və onların sıralanması da bu formada 

həyata keçirilir; b) zərurət olduqda konkret subyek-

tiv element müvafiq davranış, nəticə və şəraitdən 

sonra siyahıya salınır; c) “kontekstual şərait” ele-

menti sonuncu olaraq siyahıya daxil edilir. Qeyd 

edək ki, cinayətlərin elementlərinin bu cür bölgüsü 

beynəlxalq hüquqi baxımdan ümumi qəbul olunan 

formuldur. Buradan çıxan nəticəyə əsasən təcavüz 

cinayətinin elementlərinin təsnifatını belə ümumi-

ləşdirmək olar: subyektiv, obyektiv və kontekstual 

şərait elementləri. 

Beynəlxalq hüquq təcavüz cinayətinin sub-

yektiv tərəfinə əməlin kriminallığının müəyyənləş-

dirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət verir. Belə 
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ki, Roma Statutunun 30-cu maddəsinə görə Sta-

tutdakı cinayətlərin subyektiv elementləri qəsd və 

şüur hesab olunur. 30-cu maddədə qeyd edilir ki, 

“obyektiv cəhət” adlandırılan maddəyə münasibət-

də “əgər başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa” “qəsd” 

və “şüur” mövcud olmadan şəxsin cinayət məsuliy-

yəti istisna olunur.23 Yəni şəxs əməli yalnız qəsdən 

və şüurlu surətdə törətdikdə məsuliyyətə cəlb edilir 

və cəzalandırılır. Bu zaman fərd öz davranışına 

münasibətdə qəsdlə xarakterizə olunan müəyyən 

niyyət və məqsədin daşıyıcısı kimi çıxış edəcəkdir. 

O, hərəkət və onun nəticəsi ilə bağlı müəyyən istə-

yə malik olur və baş verəcək hərəkətin nəticəsini 

dərk edir. 30-cu maddənin 2-ci bəndinə əsasən 

şəxsin qəsdi iki formada təzahür edir: a) əmələ 

münasibətdə - şəxs bu əməli törətməyə hazırlaşır; 

b) nəticəyə münasibətdə şəxs bu nəticəyə nail ol-

mağa hazırlaşır və ya başa düşür ki, hadisələrin 

adi axarında o baş verəcəkdir. Bu göstəriş təcavüz 

                                                 
23 Rome Statute, A/CONF.183/9, http://www.icc-cpi.int 
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cinayətinə şamil edilərək qeyd olunmalıdır ki, hü-

quqazidd məqsədə nail olmaq üçün əməl konkret 

fərd tərəfindən törədilir. Burada təcavüzü törət-

məkdə məqsəd digər dövlətin suverenliyini, ərazi 

bütövlüyünü, siyasi müstəqilliyini təhlükə altında 

qoymaq və ya bütövlükdə bu dəyərlərin məhv edil-

məsindən ibarətdir. Burada bir məqamı xüsusi vur-

ğulamaq lazımdır ki, dövlət siyasətinin təcavüzkar 

məqsədləri təcavüz cinayətinin bütün iştirakçıları 

tərəfindən dərk olunmalıdır. Təbii ki, burada söh-

bət rəhbər və təşkilatçılardan gedir. Təcavüz cina-

yətinin törədilməsi zamanı isə şəxs əvvəlcədən 

nəzərdə tutulan təcavüz siyasətinin təşkil olunması 

və yerinə yetirilməsində iştirak etməlidir. O, öncə-

dən nəzərdə tutulan təcavüzü planlaşdırmalı, ha-

zırlamalı, başlamalı, əmr etməli və yerinə yetirmə-

lidir. Həmçinin fərdin aqressiv siyasətin formalaş-

masında, həyata keçirilməsində və ya yerinə yeti-

rilməsində iştirakı əvəlcədən nəzərdə tutulmalıdır. 

Eləcə də burada mahiyyət üzrə bir dövlətin digər 
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dövlətə qarşı təcavüz törətməsi və buna istiqamət-

lənmiş əvvəlcədən nəzərdə tutulan real siyasətin 

həyata keçirilməsi zəruridir. 

Digər subyektiv ünsur hesab olunan “şü-

ur”un isə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təcavüzdə 

ittiham edilən şəxsin bu cinayətdə iştirakı intensio-

nal (öncədən düşünülmüş, nəzərdə tutulan) olmalı 

və o, bu təcavüzkar siyasət və planın əvvəlcədən 

düşünülmüş tərkib hissəsi kimi baş verəcək nəticə-

ni dərk edərək bunu şüurlu surətdə törətməlidir. 

Yalnız bu zaman fərdin təcavüz cinayətinə görə 

məsuliyyəti meydana gələ bilər. Yəni şəxs təca-

vüzkar plan və ya siyasətin reallaşmasına yönəl-

miş planlaşdırma, hazırlama, əmr etmə, başlama 

və yerinə yetirməni kortəbii deyil, şüurlu surətdə 

dərk etməlidir.  

Təcavüz cinayətinin digər mühüm ünsürünü 

isə obyektiv elementlər təşkil edir. Obyektiv ele-

mentlər öz növbəsində “davranış”, “şərait” və “nəti-

cə” subkateqoriyaları ilə əlaqədardır. 30-cu mad-
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dənin müzakirəsi zamanı Roma Statutunun müəl-

lifləri olan Elementlər Layihəsinin iştirakçıları bu və 

ya digər konkret cinayətdə mövcud olan obyektiv 

elementlərin 3 növünü müəyyənləşdirmişlər. Bun-

lar şərti xarakter daşıyır və aşağıdakılardır: “davra-

nış”, “nəticə” və “şərait”. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bunların biri-biri ilə sıx qaşılıqlı əlaqə və asılılıqda 

nəzərdən keçirilməsi təcavüzə görə məsuliyyət ba-

xımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

“Davranış” adı altında adətən törədilmiş mü-

əyyən hərəkət və hərəkətsizlik başa düşülür, “nəti-

cə” isə belə davranışın yekunu və sonluğunu təşkil 

edir. Lakin praktikada və hüquqi terminologiyada 

davranış və nəticə arasında xüsusi bir “yaxınlıq” 

müşahidə olunur. Bu xüsusilə təcavüzə münasi-

bətdə daha praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

elementlər barədə müzakirələrin gedişində bəzi 

mütəxəssislər qəsd əməlinin hərəkət və hərəkət-

sizlikdən və nəticədən ibarət olduğunu müəyyən 

etmişdir. Eyni zamanda digər mütəxəsislər davra-
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nışın özünə nəticəyə səbəb olan hərəkət və hərə-

kətsizlik kimi baxaraq bu iki kateqoriya arasında 

“baş sındırmağı” zəruri hesab etmirlər. Onların fik-

rincə burada “nəticə” termini  açıqdan-açığa “lü-

zumsuz” hesab olunur. Sonuncu qeyd olunan fikrin 

təcavüz cinayətinə birbaşa şamil edilməsi müm-

kündür. Çünki, hər hansı nəticənin baş verib-ver-

məməsindən asılı olmayaraq təcavüzə görə məsu-

liyyət, hətta təcavüz başlanmasa belə, onun plan-

laşdırılması ilə yaranacaqdır. Təcavüz formal tər-

kibli cinayət olduğundan onun istənilən mərhələ-

sində baş verən hərəkət və ya hərəkətsizlik bu ci-

nayətdə iştiraka əsas verir və beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyətə səbəb olur. Təcavüz cinayəti milli və 

xarici ədəbiyyatlarda formal tərkibli cinayət kimi 

şərh olunur və əməl planlaşdırılma, hazırlanma, 

başlanma kimi hərəkətlərin törədildiyi andan başa 

çatmış sayılır.  

Qeyd edək ki, cinayətlərin maddi, formal və 

kəsik tərkibləri haqqında bölgü şərti xarakter daşı-
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yır və Azərbaycan cinayət hüququ cinayətin ancaq 

maddi anlayışını qəbul edir. Prof. F.Y.Səməndərov 

maddi, formal və kəsik tərkibli cinayətləri fərqləndi-

rərək yazır: “Maddi tərkiblər elə tərkiblərdir ki, belə 

tərkiblərə cinayətin obyektiv cəhətinin elementlə-

rindən hərəkətlə (hərəkətsizliklə) yanaşı, ictimai 

təhlükəli nəticəni də xarakterizə edən əlamət daxil 

olur”. O, formal tərkiblərə “cinayətin obyektiv cəhə-

tinin elementlərindən yalnız hərəkəti və ya hərə-

kətsizliyi xarakterizə edən əlamətləri” daxil edir. 

Yəni formal tərkiblərə əsasən məsuliyyət məsələ-

sinin həllində ancaq dispozisiyada göstərilən hərə-

kət, yaxud hərəkətsizlik müəyyən edilir. Nəticə tər-

kibdən kənarda qaldığı üçün onun müəyyən edil-

mə lüzumu aradan qalxır. F. Səməndərovun qə-

naətincə, qanunvericilik bir sıra cinayətlərin yüksək 

ictimai təhlükəliliyini nəzərə alaraq onların başa 

çatma anını cinayətə cəhd mərhələsinə çəkir və 

belə tərkiblər kəsik tərkiblər adlandırılır.24 Fikrimiz-

                                                 
24  Səməndərov F.Y. Cinayət Hüququ (Ümimi hissə), 



 

 

 

132 

 

cə təcavüz cinayəti kəsik tərkibə daha yaxın hesab 

oluna bilər. Müasir beynəlxalq cinayət hüququna 

görə təcavüz cinayətinin də bitmə anı cinayətə sui-

qəsd mərhələsinə çəkilir. Üstəlik bu əməl daha 

yüksək ictimai təhlükəliliyə malikdir. Əgər təcavüz 

planlaşdırılıbsa və müəyyən səbəblərdən tamam-

lanmayıbsa, yəni təcavüzə sui-qəsd edilibsə, bu 

zaman məsuliyyət bu planlaşdırılmada iştiraka gö-

rə yaranacaqdır. Məsələn, II dünya müharibəsi za-

manı Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Valter Funk 

təcavüzkar müharibəyə iqtisadi hazırlıqda iştiraka 

görə təqsirkar hesab olunmuşdu.  

“Şərait” termininin təfsiri isə daha mürəkkəb 

xarakterlidir. Bu termin 30-cu maddənin işlənib ha-

zırlanması zamanı az da olsa şərh edilmişdir. Eyni 

zamanda beynəlxalq cinayət hüququnda şərait 

elementləri kifayət qədər araşdırılmışdır. Qeyd 

edək ki, 30-cu maddənin 3-cü bəndində “şərait” 

termininin tam hüquqi məna yükü anlaşılmır. Ora-

                                                                                                   
“Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, Bakı, 2002, 736 s.139. 
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da qeyd edilir: “Bu maddənin məqsədlərinə görə 

“şüurlu surətdə” ifadəsi şəraitin mövcudluğunu və 

ya nəticənin hadisələrin adi axarında baş verəcəyi-

nin dərk olunmasını ifadə edir. “Şüur” və “anlaqlı-

lıq” müvafiq qaydada tövsif olunmalıdır”. Bu kon-

sepsiya istənilən hüquq sistemi və ümumiyyətlə 

beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün əhəmiyyətli 

rola malikdir. “Şərait” hüquqi mənada icraçının 

əməliyyatı həyata keçirdiyi hallarda çox mühüm 

faktor hesab olunmalıdır. Təcavüz cinayəti baxı-

mından “şərait” kateqoriyasının əhəmiyyəti həm də 

bu və ya digər hadisənin silahlı konflikt şəraitində 

baş verməsi, zərərçəkənin Cenevrə konvensiyaları 

ilə müdafiə olunub-olunmaması, zərərçəkənin hər-

bi əməliyyatlarda iştirakdan imtina etməsi və s. 

problemlərin həlli ilə izah olunur. Qeyd edə bilərik 

ki, təcavüz cinayətinin hər bir obyektiv elementinə 

münasibətdə subyektiv tərəfə daha çox diqqət ye-

tirilir. Bununla əlaqədar olaraq cinayətin elementlə-

ri elə işlənib hazırlanmışdır ki, burada subyektiv tə-
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rəf yalnız qəsd və şüurdan ibarətdir. Bu o demək-

dir ki, “qəsd” və “şüur”un hər zaman adı çəkilməsə 

də, lakin lazım olduqda onlar bu və ya digər konk-

ret obyektiv elementə münasibətdə tətbiq olunur. 

Elementlər layihəsində təcavüz cinayətinin 

elementlərinə dair kifayət qədər ətraflı və praktiki 

ümumiləşdirmə aparılmışdır. Orada təcavüzün ele-

mentləri ilə bağlı 6 əsas müddəa irəli sürülmüşdür: 

Birinci müddəa - təcavüz aktı dövlət tərəfindən tö-

rədilir. Bu, təcavüz cinayətinin obyektiv cəhətini, 

yəni maddi elementlərini təşkil edir. Göründüyü ki-

mi bu məsələ bir qayda olaraq Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsi deyil, digər qurumlar, məsələn BMT 

orqanı tərəfindən həll olunacaqdır. Müvafiq orqan 

bu barədə öz rəyini əsaslandırdıqdan sonra, BCM 

bu qurumun qərarına “fakt” kimi əsaslana bilər. Bu 

baxımdan maddi elementlərin hansı kateqoriyaya 

aid olmasının müəyyən edilməsinə lüzum yoxdur. 

Əgər icraçı hökumət başçısıdırsa və birbaşa işti-

rakçıdırsa, bu ya həmin şəxsin davranışı kimi mü-
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əyyən oluna, ya da ona belə fəaliyyətin nəticəsi ki-

mi baxıla bilər. Digər hallarda isə bu daha çox şə-

raitdən asılı ola bilər. Hər bir halda bu, mərkəzi 

elementdir və cinayətin qalan tərəfləri onun ətra-

fında formalaşır. İkinci müddəa - icraçı dərk edir ki, 

dövlətin fəaliyyəti təcavüz aktı deməkdir. Üçüncü 

müddəa - BMT-nin müvafiq orqanı müəyyən edir 

ki, dövlətlərin hərəkətləri təcavüz aktına uyğundur. 

Bu zaman icraçının belə “müəyyənetmə” barədə 

məlumatlı olub-olmamasını sübut etmək lazım de-

yil. Dördüncü müddəa 3 variantdan ibarətdir: 1) 

Özünün xarakteri və təhlükəsizlik dərəcəsinə görə 

təcavüz cinayəti təcavüzkar müharibəyə bərabər 

tutulur; 2) Təcavüz cinayəti hər hansı bir dövlət 

ərazisinin və ya onun bir hissəsinin hərbi işğalı və 

ya anneksiyasının nəticəsi və ya obyektidir; 3) Tə-

cavüz cinayəti açıq-aşkar BMT Nizamnaməsinin 

pozulmasıdır. Bu variantlar Koordinatorun təqdim 

etdiyi sənədin 2-ci bəndində sadalanır. Beşinci 

müddəa - formal olaraq hökumət üzvü və ya hərbi-
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çi olması tələb edilməyən, dövlətdə siyasi və hərbi 

fəaliyyətlə bağlı aktiv mövqe tutan icraçı törədilən 

təcavüz aktına görə məsuliyyət daşıyır. Bu kifayət 

qədər aparıcı elementdir, baxmayaraq ki, bu bəzi 

hallarda “şərait” elementi kimi də təfsir oluna bilər. 

Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, icraçı özünü 

konkret müəyyən olunmuş “rolda” görür. “Formal 

olaraq... tələb olunmayan” ifadəsi İ. G. Farben və 

Krupp işi ilə əlaqədar olaraq çıxarılmış Nürnberq 

qərarlarının mahiyyətinin saxlanması məqsədilə 

daxil edilmişdir. Tribunalın həmin qərarında göstə-

rilir ki, sülh əleyhinə cinayətlərə görə qeyri-höku-

mət təşkilatlarının nümayəndələrini də mühakimə 

etmək mümkün ola bilər. Altıncı müddəa - icraçı 

təcavüz cinayətinin planlaşdırılmasında, hazırlan-

masında, başlanmasında və aparılmasında aktiv 

iştirak edir və buna əmr verir.  

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, cinayət 

tərkibinin subyekt, subyektiv cəhət, obyekt, obyek-

tiv cəhət  klassik bölgüsü təcavüz cinayətinə də 
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şamil edilir. Bu cinayətin subyekti yalnız yüksək 

dövlət vəzifələrində çalışan şəxslər hesab olunur.  

Təcavüz cinayətində məsuliyyətin subyekti-

nin müəyyən olunması üçün iki meyardan istifadə 

edilir: 1) Məsulyyətin subyekti bilməlidir ki, məhz 

təcavüzkar müharibə planlaşdırılır, hazırlanır və ya 

aparılır. 2) Subyekt-fərd dövlət hakimiyyət mexa-

nizmində təcavüz siyasətinin təşkilinə və ya həya-

ta keçirilməsinə təsiretmə imkanlarına malik vəzi-

fədə çalışmalıdır. Hər iki kriteriya eyni zamanda 

nəzərə alınmalıdır. Lakin bütövlükdə təcavüzə gö-

rə məsuliyyətin subyektinin müəyyən olunması 

haqqında məsələ o qədər də hüquqi deyil, hər bir 

konkret halda fakta dair məhkəmənin həll etdiyi 

məsələdir. Subyektiv cəhət birbaşa qəsdlə xarak-

terizə olunur ki, bu da əvvəlcədən düşünülmüş şə-

kildə törədilir. Yəni təcavüz cinayətinin subyektiv 

tərəfi yalnız təqsirin qəsd forması ilə xarakterizə 

olunur. Bu cinayətdə təqsirin ehtiyatsızlıq növü qə-

buledilməzdir. Beynəlxalq Hərbi Tribunalın Nizam-
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naməsinin 6-ci maddəsinə görə sülh əleyhinə di-

gər cinayətlərlə yanaşı onların həyata keçirilməsi-

nə yönələn, ümumi planda iştirak edən və ya əlbir 

olan əsas hərbi cinayətkarlar mühakimə olunmuş-

dur. Tribunalın qənaətincə, “Hitler təkbaşına təca-

vüzkar müharibə apara bilməzdi, onun dövlət xa-

dimlərinin, hərbi liderlərin, diplomatların və s. kö-

məyinə ehtiyacı var idi. Onlar onun məqsədləri 

haqqında məlumata malik olaraq əməkdaşlığa və 

təşkil etdiyi planın iştirakçısı qismində cıxış etmə-

yə başlamışdılar”. Təcavüzün birbaşa obyektini 

dövlətlərarası sülh, dinc yanaşı yaşama və əmək-

daşlıq, habelə beynəlxalq təhlükəsizlik təşkil edir. 

Obyektiv cəhət isə alternativ xarakter daşıyır və tə-

cavüzkar müharibənin planlaşdırılması, hazırlan-

ması, başlanması və aparılmasında ifadə olunur. 

Təcavüzkar müharibənin davam etdirilməsi, yəni 

vahid məqsəd onu qələbə sonluğuna qədər apar-

maq istəyi əməlin ictimai təhlükəliliyini artırır. Nürn-

berq Tribunalı Nizamnaməsinin 6-cı maddəsinin 
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“a” bəndinə uyğun olaraq təcavüzkar müharibənin 

obyektiv tərəfinə aşağıdakı hərəkətlərdən hər han-

sı biri aid edilir: planlaşdırma, hazırlıq, başlama və 

təcavüzkar müharibəni aparma.  

Prof. İ.İ.Lukaşik yazır ki, sülh əleyhinə cina-

yət adlandırılan təcavüz birinci qrup cinayətlərə aid 

olunmaqla buraya beynəlxalq müqavilə və razılaş-

maların pozulması ilə təcavüzkar müharibənin və 

ya müharibənin planlaşdırılması, hazırlaması, baş-

lanması və aparılması, eləcə də bu qəbildən olan 

hərəkətlərin hər hansı birinin həyata keçirilməsinə 

yönələn planda və ya sui-qəsddə ümumi iştirak 

daxil edilmişdir. 25  Planlaşdırma adı altında digər 

dövlət ərazisinə silahlı hücum və həmin ərazinin 

işğalı üçün konkret planın tərtib olunması başa dü-

şülür. Belə ki, Almaniya Silahlı Qüvvələrinin baş 

komandanlığı Avstriyanın işğalı planını “Otto”, Çe-

xoslavakiyaya “Qryun”, Polşaya “Veys”, Danimar-

                                                 
25  Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное 
уголовное право. М.: СПАРК. 1999. с.241. 
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ka və Norveçə “Vezer”, SSRİ-yə olan hücumları 

isə “Barbarossa Planı” şərti adları altında planlaş-

dırmışdı. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma hə-

min müharibənin başlanması və aparılmasının 

strateji və taktiki planının işlənib hazırlanmasında 

ifadə edilir. Buraya təcavüz ediləcək ölkənin seçil-

məsi, təcavüzkar hərbi hərəkətin (hərəkətsizliyin) 

həyata keçirilməsi müddəti və miqyasının müəy-

yən edilməsi və digər fəaliyyət formaları aid edilə 

bilər. Təcavüzkar müharibəni hazırlama belə mü-

haribənin başlanması və ya aparılmasının müvafiq 

planının gələcəkdə uğurla təmin edilməsi məqsə-

dinin həyata keçirilməsinə yönələn hərəkətlərdə 

ifadə olunur. Hazırlıq adı altında iqtisadiyyatın hər-

bi məqsədlər üçün yenidən təşkili, ordunun sayının 

artırılması, hərbi texnikanın istehsalı, hücum etmə-

mək haqqnda müqavilələrin bağlanması və s. ba-

şa düşülür. Belə ki, 1936-cı il partiya qurultayında 

təsdiq edilmiş Hitlerin dörd illik planı mahiyyət eti-

barilə bütün Almaniya iqtisadiyyatının təcavüzkar 
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müharibələrə hazırlıq məqsədi daşımışdır. Hitler 

Polşaya qarşı təcavüz planlaşdırarkən Böyük Bri-

taniya və Fransanın onun tərəfindən müharibəyə 

qoşulmasının mümkünlüyünü dərk edirdi. Buna 

görə də 23 avqust 1939-cu ildə Almaniya Sovet İt-

tifaqı ilə hücum etməmək haqqında Pakt imzaladı. 

Yəni təcavüzün həyata keçirilməsi üçün obyektiv 

cəhətin hərəkətsizlikdən ibarət elementi yarandı. 

Təcavüzkar müharibəni başlama cinayət tərkibinin 

müstəqil elementi kimi çox nadir hallarda çıxış 

edir. Belə ki, bu hərəkət hazırlıq və aparılma mər-

hələləri ilə sıx əlaqəlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bəzi müəlliflər planlaşdırma və hazırlama mərhələ-

ləri arasında əməlin obyektiv tərəfinə münasibətdə 

xüsusi fərqin olduğunu qəbul etmirlər. Akademik 

V. N. Kudryavçevin rəhbərliyi altında yazılmış 

“Beynəlxalq cinayət hüququ”nda qeyd olunur: 

“Planlaşdırma elə hazırlama deməkdir. Hazırlama 

özü-özlüyündə planlaşdırmanın tərkibinə daxildir. 

Lakin bu anlayışların hüquqi cəhətdən “ayrılması” 
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“planlaşdıranların” məsuliyyətə cəlb olunmasına 

imkan verir. Belə ki, hərbi texnikanın istehsalının, 

hərbi hissələrinin sayının artırılması, ərzaq və ya-

nacaq ehtiyatlarının yaradılması, düşmən haqqın-

da kəşfiyyat fəaliyyətinin gücləndirilməsi, hərbi şə-

raitə yaxınlaşdırılmış vəziyyətdə qərargah təlimlə-

rinin keçirilməsi bu mərhələyə misal ola bilər.  

Təcavüz cinayətinin ən mühüm mərhələsini 

onun başlanması təşkil edir. Nürnberq prosesində 

belə bir fikir vurğulanır ki, təcavüzkar müharibənin 

başlanması ilə müharibənin başlanması üçün bə-

hanə olan xüsusi təxribat xarakterli məsələn, Qley-

viçdə olduğu kimi insidentlər baş verə bilər. Tokio 

Tribunalının hökmündə isə göstərilirdi ki, təcavüz-

kar müharibənin başlanması bəzi hallarda hərbi 

əməlyyatların başlanması kimi də nəzərdən keçiri-

lə bilər. Bu mənada belə hərbi əməliyyatlara təca-

vüzkar müharibənin faktiki aparılması aid edilir. 

Bundan başqa istənilən cinayətkar tərəfindən ox-

şar müharibə başlanıla bilər və digərləri burada iş-
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tirakçı qismində çıxış edərlərsə, onlar müharibənin 

aparılmasında ittiham olunacaqlar. Təcavüzkar 

müharibənin aparılması digər dövlətə qarşı birba-

şa hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsidir. Yu-

xarıda göstərilən əməliyyatların, yəni mərhələlərin 

hər biri sülh əleyhinə cinayət qismində qiymətlən-

dirilərək müstəqil əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

Nürnberq Tribunalının hökmündə Almaniya sualtı 

donanmasının komandanı Karl Deniç təcavüzkar 

müharibənin aparılmasında aktiv iştirakda təqsirli 

bilinib, lakin belə müharibəyə hazırlıqda və onun 

başlanmasında Deniçin iştirak faktı müəyyən olun-

mayıb.  

Təcavüz cinayətinin bir xüsusiyyəti də on-

dan ibarətdir ki, təcavüz aqressiv siyasətin nəticə-

sində baş verir və fərdlər mahiyyət üzrə burada iş-

tirakçı qismində çıxış edirlər. Fərd təcavüz cinayə-

tini təcavüzə əmr vermə, başlama, planlaşdırma, 

hazırlama və yerinə yetirmə formasında törədə bi-

lər və bunlar təcavüz cinayətinin törədilmə üsulları 
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hesab olunaraq BMT Nizamnaməsini pozan bir 

dövlətin digər dövlətin ərazi bütövlüyü və ya siyasi 

müstəqilliyinə qarşı yönəlmişdir.  

Təcavüz cinayətinin törədilmə mərhələləri ilə 

bağlı mövqe 1999-cu ildə Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin Hazırlıq Komissiyasına bu cinayə-

tin müəyyən olunması ilə bağlı Almaniya tərəfin-

dən təqdim olunmuş təklifdə daha optimal şəkildə 

ifadə edilmişdir. Burada ilkin əsasda iki mərhələ - 

hərbi hücumun elan olunması və bu hücumun hə-

yata keçirilməsi göstərilmişdir. Bu iki mərhələ BMT 

Nizamnaməsinin kobud pozuntusu hesab edilərək 

bir dövlətin digər dövlətə qarşı silahlı gücdən istifa-

də etməklə həyata keçirdiyi “hərbi işğal” və “ərazi 

ilhaqı”nı təcavüz kimi nəzərdən keçirir. Hazırlıq 

Komissiyasına Rusiya Federasiyasının irəli sürdü-

yü təklifdə isə təcavüz cinayətinin elementlərinə 

aşağıdakı aktlardan hər hansı biri aid edilmişdir: 

planlaşdırma, hazırlıq və aqressiv müharibənin 

başlanması və aparılması. Kuba tərəfindən irəli 



 

 

 

145 

 

sürülmüş təklif daha maraqlı və əhatə dairəsinə 

görə daha geniş spektrli hesab edilə bilər. 2003-cü 

ildə Komissiyaya təqdim olunmuş Təcavüz cinayə-

tinin tərifi və yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi 

şərtlərini müəyyən edən bu sənəddə göstərilir: 

“Təcavüz adı altında dövlətin siyasi, iqtisadi, hərbi 

fəaliyyəti üzərində faktiki nəzarəti həyata keçirən 

və ya ona rəhbərlik edən şəxslər tərəfindən törədi-

lən aktın planlaşdırılması, hazırlanması, elan edil-

məsi və həyata keçirilməsi barədə əmrin verilməsi 

ilə xarakterizə olunan, dövlətin suverenliyinə, ərazi 

bütövlüyünə və ya siyasi və iqtisadi müstəqilliyinə 

birbaşa və ya dolayı yolla toxunan və ya BMT Ni-

zamnaməsi ilə bir araya sığmayan hər hansı fəa-

liyyətin törədilməsi və ya onda iştirak başa düşül-

məlidir”.  

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, təcavüz ci-

nayəti ilə bağlı məsələ Azərbaycan Respublikası-

nın qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində də öz ək-

sini tapmışdır. Belə ki, Məcəllənin XVI fəsli “Sülh 
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və insanlıq əleyhinə cinayətlər” adlandırılmaqla (2 

iyul 2001-ci il tarixli Qanunla VII bölmənin və on al-

tıncı fəslin adlarında “bəşəriyyət” sözü “insanlıq” 

sözü ilə əvəz edilmişdir) Nürnberq Tribunalının Ni-

zamnaməsindən implementasiya olunmuşdur. Ey-

ni zamanda Nizamnamənin 6-cı maddəsində nə-

zərdə tutulan sülh əleyhinə cinayət hesab edilən 

“təcavüzkar müharibənin müqavilə, saziş və təmi-

natları pozmaqla müharibənin planlaşdırılması, ha-

zırlanması, başlanması və ya aparılması, habelə 

yuxarıda sadalanan hərəkətlərdən hər hansı biri-

nin həyata keçirilməsinə yönəlmiş ümumi plan və 

qəsddə iştirak” müddəası Məcəllənin 100-cü mad-

dəsinin dispozisiyasında “təcavüzkar müharibəni 

planlaşdırma, hazırlama və ya başlama, təcavüz-

kar müharibəni aparma” kimi ifadə olunmuşdur. 

Azərbaycan cinayət qanunvericiliyi təcavüzkar mü-

haribənin aparılmasına görə ən yüksək cəza növü 

ömürlük azadlıqdan məhrumetmə müəyyən etmiş-

dir. Məcəllənin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutu-
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lan “təcavüzkar müharibəni başlamağa açıq çağı-

rışlar” tərkibi isə Nürnberq Tribunalının Nizamna-

məsində nəzərdə tutulmamışdır. Lakin bu müd-

dəanın əsasını Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında 

Beynəlxalq Pakt təşkil edir. Cinayət Məcəlləsinin 

101.2-ci maddəsində isə vəzifəli şəxslərlə yanaşı, 

kütləvi informasiya vasitələri də təcavüzkar müha-

ribənin başlanmasına açıq çağırışlara görə sub-

yekt qismində qəbul olunur və cinayət məsuliyyəti 

nəzərdə tutulur. Cinayət Məcəlləsində təsbit olu-

nan “təcavüzkar müharibə” ifadəsi “təcavüz” termi-

ninin sinonimi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd et-

mək lazımdır ki, Azərbaycan cinayət qanunvericili-

yi 100 və 101-ci maddələrdə nəzərdə tutulan tər-

kibləri “sülh əleyhinə cinayətlər” kateqoriyasına 

(buraya həmçinin 102-ci maddədə nəzərdə tutulan 

“beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə və 

ya təşkilatlara hücum etmə” tərkibi də aid edilmiş-

dir) daxil edərək onları “insanlıq əleyhinə cinayət-

lər”dən fərqləndirir. Lakin hüquq üzrə fəlsəfə dok-
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toru R.K.Məmmədov qeyd edir ki, “sülh əleyhinə 

cinayətlər” terminindən artıq əvvəlki qədər geniş 

istifadə olunmur. Eyni zamanda müəllif BCM-in 

Statutunda “təcavüz” termininin işlədilməsini əla-

mətdar hal hesab edir.26 Hüquqşünas alimin fikirlə-

rini təqdir edərək “təcavüz” termininin Azərbaycan 

cinayət qanunvericiliyinə gələcək implementtasiya-

sını Ermənistan dövləti tərəfindən hərbi təcavüzə 

məruz qalmış ölkə olaraq bu cinayətlə mübarizə-

nin səmərəliliyini artırmaq üçün xüsusilə məqbul 

hesab edirik. 

Təcavüz cinayəti konkret mürəkkəb cinayət-

lərin uzanan cinayət növünə aiddir. Belə ki, uza-

nan cinayət müəyyən cinayət tərkibini yaradan 

əməlin fasiləsiz olaraq törədilməsi ilə xarakterizə 

olunur. Belə əməli törədən subyekt isə müəyyən 

dövrdə kriminogenlik mənbəyinə çevirilir, yəni hər 

an məlum əməli törətməkdə davam edir və bu on-

                                                 
26  Məmmədov R. K. Beynəlxalq cinayət hüququ və 
Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi. 
Bakı. NAT Co MMC, 2012. s.118. 
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da təhlükəli meyillərlə bağlı olur. Məsələn, Ermə-

nistan dövləti və onun rəhbər şəxsləri kriminogen-

lik xarakterinə malik olmaqla, 1988-ci ildən başla-

yaraq Azərbaycan ərazilərində təcavüz əməlini tö-

rətməkdə davam edir və bu onların təcavüzkar 

meyilləri ilə sıx bağlıdır. Uzanan cinayət olmaqla, 

təcavüz dövlət və ya fərd tərəfindən beynəlxalq 

hüquqla qadağan edilən hərəkətin və ya hərəkət-

sizliyin edilməsilə başlayır. Kriminal vəziyyətə son 

qoyan hərəkətin edilməsilə uzanan cinayət qurta-

rır. Məsələn, digər dövlətin ərazisinə yeridilən qo-

şun oradan çıxarılır, işğal olunan və ya anneksiya 

edilən ərazilər onun qanuni sahibinə qaytarılır və 

s. Uzanan cinayət törədilən andan bitir və bitmiş 

cinayətə görə məsuliyyət yaranır. Başqa sözlə bit-

miş cinayətə görə məsuliyyət belə əmələ son qo-

yulan andan deyil, törədilən andan yaranır. Belə 

əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müd-

dətinin axımı isə fəaliyyətə son qoyulan andan 

başlayır. Qeyd olunan müddəaları Ermənistanın 
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hərbi təcavüzünə aid edərək belə nəticə çıxarmaq 

olar ki, bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyi səviy-

yəsində Ermənistan dövləti tərəfindən törədilən tə-

cavüz əməli törədildiyi andan bitmiş cinayət sayılır 

və həmin andan da beynəxalq cinayət məsuliyyəti 

yaranmışdır. Məhz uzanan cinayət olduguna görə 

isə Ermənistanın təcavüz hərəkətlərinə retroaktiv-

lik prinsipi şamil edilə bilməz. Yəni Ermənistanın 

bu bitmiş təcavüz cinayətinə görə məsuliyyəti on-

ların təcavüzə son qoyub-qoymamasından və ya 

Azərbaycanın əks-hücum əməliyyatları 

nəticəsində torpaqların azad olunmasından asılı 

olmayaraq törədildiyi andan yaranmışdır. 

Beləliklə, təcavüzün baş verməsinin müəy-

yən olunması üçün onun aşağıdakı mərhələlərdən 

hər hansı birini özündə ehtiva etməsi labüddür: 1) 

təcavüz aktının törədilməsi haqqında əmrin veril-

məsi, 2) təcavüzkar müharibəyə açıq çağırışlar, 3) 

təcavüzkar müharibənin planlaşdırılması, 4) təca-

vüzkar müharibənin hazırlanması, 5) müharibənin 
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başlanması, 6) müharibənin aparılması. Qeyd 

olunduğu kimi bu mərhələlər həm hərbi tribunalla-

rın nizamnamələrində, həm də ayrı-ayrı dövlətlərin 

BCM-in Hazırlıq Komissiyasına ünvanladığı təklif-

lərdə nəzərdə tutulmuşdur. Sülh və Bəşəriyyətin 

Təhlükəsizliyi əleyhinə Cinayətlər Məcəlləsi Layi-

həsində təcavüzün bəzi mərhələləri əks olunmuş-

dur. Bunlar aşağıdakılardır: təcavüzün törədilməsi-

nə əmrin verilməsi və ardıcıl olaraq əməliyyatların 

planlaşdırılması, hazırlanması, başlanması və 

aparılması. Qeyd etdiyimiz birinci və ikinci mərhə-

lələr bir-biri ilə xüsusi bağlılıq təşkil etdiyindən ikin-

cinin ayrıca mərhələ kimi göstərilməsini məqbul 

hesab etmirik. Belə ki, təcavüzkar müharibənin 

başlanması barədə əmr xüsusi vəzifəli şəxslər tə-

rəfindən verildiyindən və dövlət siyasətinin tərkib 

hissəsi kimi çıxış etdiyindən bu göstərişin dövləti 

təbliğat xarakterli yayımı da mahiyyət etibarilə va-

hid aktın tərkib elementi hesab oluna bilər. Belə 

əmrin verilməsi və bu əmrin nəticəsi olaraq təbliğat 
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maşınının işə salınması tez təsir altına düşən küt-

ləni təcavüzkar kütləvi psixoza məqsədli şəkildə 

tabe etdirmək imkanı yaradır. Kütlənin yalançı və-

tənpərvərlik şüarı altında dövlətin yüksək vəzifəli 

şəxslərinin təcavüzkar ambissiyaları ilə artırılan 

qəzəbi birlikdə ideoloji vahid təşkil edərək sülhə və 

insanlığa ilkin ideya zərbəsini vurmuş olur. Təbii ki, 

bu baxımdan belə bir niyyətin əsas daşıyıçısı kimi 

vəzifəli şəxslər və iştirakçı qismində istənilən digər 

şəxslər cinayətin subyekti olaraq nəzərdən keçiri-

ləcək. Təcavüzkar müharibəni başlama mərhələsi 

müharibənin faktiki başlanmasında və müxtəlif for-

malarda təzahür edən təcavüz aktlarının həyata 

keçirilməsində özünü büruzə verir. Təcavüzkar 

müharibənin faktiki aparılması isə qarşıya qoyul-

muş məqsədə nail olmaq istiqamətində fəaliyyət 

olduğu üçün cinayətin beynəlxalq təhlükəliliyini da-

ha da artırmış olur. Müharibənin aparılması həmçi-

nin onun gedişində digər beynəlxalq cinayətlərin 

baş verməsi ilə (soyqırımı, insanlıq əleyhinə cina-
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yətlər, müharibə qayda və adətlərinin pozulması 

və s.) nəticələnir. Bu mənada təcavüz cinayətinin 

digər cinayətlərə nisbətdə daha çox təhlükəlilik də-

rəcəsi özünü büruzə verir. Qeyd edə bilərik ki, ac-

tus reusun dəqiq və hərtərəfli olması təcavüz cina-

yətinin beynəlxalq hüquqi cəhətdən müəyyən olun-

masına, bu cinayətin obyekti, subyekti, obyektiv və 

subyektiv cəhətinin dəqiqləşdirilməsinə xidmət et-

məklə fərdi və dövlət məsuliyyətinin qarşılıqlı əla-

qəsi baxımından zəruri əhəmiyyət kəsb edir. Eyni 

zamanda elementlərin dəqiqliyinin müasir beynəl-

xalq münasibətlər sistemində təcavüz faktoru ilə 

bağlı konfliktlərin həllində müstəsna faydası danıl-

mazdır. 

Təcavüzün müəyyən olunması baxımından 

zəruri elmi yanaşma tələb edən problemlərdən biri 

də təcavüzün forma və növləri arasında şərti böl-

günün aparılmasıdır. 1952-cü ildə təcavüzün tərifi-

nin müəyyən olunması məqsədilə yaradılmış Xü-

susi Komitəyə bu cinayətin forma və növlərini əha-
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tə edən təcavüzün tərifi layihəsini təqdim olunmuş-

du. (sovet nümayəndə heyəti tərəfindən) Orada tə-

cavüzün dörd əsas növü fərqləndirilirdi: 1) birbaşa 

(hərbi) təcavüz, 2) dolayı təcavüz, 3) iqtisadi təca-

vüz, 4) ideoloji təcavüz. Bundan əlavə təcavüzün 

müəyyən olunması zamanı iki xüsusi terminin - 

“təcavüzün kateqoriyaları (növləri)” və “təcavüzün 

formaları” anlayışlarının izahına da zərurət yaranır. 

BCM-nin Hazırlıq Komissiyasına katiblik tərəfindən 

təqdim olunan 18 yanvar 2002-ci il tarixli sənəddə 

“təcavüzün kateqoriyaları” terminindən istifadə olu-

nur.  

Sülh və təhlükəsizlik əleyhinə cinayət kimi 

təcavüzün elementləri və formaları, habelə bu ci-

nayətin dəqiq və hərtərəfli beynəlxalq hüquqi mü-

əyyənliyi baxımından birincisi, cinayət tərkibinin  

subyekt, subyektiv cəhət, obyekt, obyektiv cəhət 

klassik bölgüsü təcavüz cinayətinə də şamil edil-

məklə bu cinayət konkret mürəkkəb cinayətlərin 

uzanan cinayət növünə aid edilir. Uzanan cinayət 
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kimi təcavüz əməlin fasiləsiz törədilməsilə xarakte-

rizə olunaraq dövlət və ya fərd tərəfindən beynəl-

xalq hüquqla qadağan edilən hərəkətin və ya hərə-

kətsizliyin edilməsi ilə başlayır və kriminal vəziyyə-

tə son qoyan hərəkətin törədilməsi ilə bitir. İkincisi, 

təcavüz cinayətinin aşağıdakı mərhələlərdən hər 

hansı birini özündə ehtiva etməsi zəruridir və bu 

mərhələlərin istənilən birində - təcavüzə əmrin ve-

rilməsində, planlaşdırılmasında, hazırlanmasında, 

başlanmasında və aparılmasında iştirak cinayət 

məsuliyyəti yaradcaqdır. Üçüncüsü, Nürnberq və 

Tokio tribunallarının nizamnamə və hökmlərində 

nəzərdə tutulan göstərişlərə əsasən təcavüzün 

güc hədəsi, silahlı hücum, müdaxilə və ya soxul-

ma, işğal, ilhaq və ya inkorporasiya və müharibə 

formaları fərqləndirilir. Təcavüzün növlərinə isə da-

xildir: ümumi təcavüz, təcavüz aktları, müharibə 

aktları, təcavüzkar müharibə aktları, təcavüz mü-

haribələri. Bunların praktiki əhəmiyyəti ondan iba-

rətdir ki, hansı formada həyata keçirilməsindən 
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asılı olmayaraq əgər əməl mərhələli şəkildə və 

uzanan formada davam edirsə, bu sülhə və insan-

lığa qarşı yönəlmiş ən təhlükəli cinayət - təcavüz 

kimi qiymətləndirilməlidir.  

1.2. Ermənistanın soyqırımı cinayətləri. 

Ermənistanın soyqırımı cinayətləri 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətlərdəndir. Bbu əməllər təkcə bir insanın və 

ya fərdin deyil, bütöv bir xalqın, ulusun varlığına 

təhlükə yaradaraq bütün bəşər cəmiyyəti üçün 

təhdid olaraq qalır. 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”, 
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“soyun məhvi” statistika 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. 
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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, 

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 
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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 
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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 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 
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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. 

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 
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malik olan və islam dininə 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 
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alır. Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş 

və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini 

almamış soyqırımı da tarixin açılmamış 

səhifələrindən biridir”.27 

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 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  

                                                 
27  Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, http://www.e-
qanun.az/framework/4684 
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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 
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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 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 
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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.28 

                                                 
28  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 
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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.  

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. 
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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.29  

                                                 
29  Azərbaycan Cümhiriyyəti (1918-1920), Bakı, Elm 
nəşriyyatı, 1998. 
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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 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 
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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 
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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. 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.30 

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

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 
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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 digər etnik və milli 
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qrupların da qətlə yetirilməsinə gətirib 

çıxarmışdır. 31  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 

                                                 
31  Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər 
hədəfində: hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
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bəşəriyyət əleyhinə cinayət olaraq tövsif edilməsi 

üçün kifayət qədər əsaslar yaradır.  

Tarixi baxımdan növbəti erməni soyqırımı 24 

mart 1990-cı ildə Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım 

kəndində törədilmişdir. 

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 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 
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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 
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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 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.32  

Bu cinayətlər barəsində istintaqın 

başlanılması ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən 

                                                 
32  Bağanıs Ayrımın işğalından 27 il ötür, 
http://goyezen.az 
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açıqlamalar verilsə də,33 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.  

Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş xüsusilə 

ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri də Qaradağlı 

soyqırımıdır. Qeyd edək ki, Qaradağlı soyqırımı 

beynəlxalq hüquq prizmasından az işlənmiş bir 

mövzudur. Əlbəttə, bununla bağlı faktları və 

şahidlərin dilindən səslənən arqumentləri özündə 

                                                 
33 Hərbi prokuror: Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəzi maddi 
sübutlar yoxa çıxıb, https://oxu.az/war/177890 
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ehtiva edən əsərlər vardır, 34  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 

                                                 
34  Bax: Qənirə Paşayeva, Şaiq Aslanov. Qaradağlı 
Soyqırımı: Şahidlərin dili ilə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 
176 səh. 
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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 ailədən hər birindən 4 nəfər həlak 

edilib. 42 ailə, ailə başçısını itirib, 140-a yaxın 

uşaq yetim qalıb.35 

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 

                                                 
35 Qənirə Paşayeva, Şaiq Aslanov. Qaradağlı Soyqırımı: 
Şahidlərin dili ilə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, səh.5 
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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 
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gözü qarşısında həmin günahsız insanların 

üstlərinə benzin töküb yandırmışlar.36 

İkincisi, Qaradağlı soyqırımından dərhal 

sonra Xocalı soyqırımın baş verməsi faktı onu 

təsdiq edir ki, 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.37  

                                                 
36 Qaradağlı soyqırımı, https://az.wikipedia.org 
37 Dağlıq Qarabağda erməni terroru: Qaradağlı faciəsi. 
17 fevral 1992-ci il / M.Zülfiqarlı. Bakı 2010 
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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. 

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 
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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 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 
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təməlində uydurma “Böyük Ermənistan” ideyasını 

həyata keçirmək üçün daha geniş ərazilər həyata 

keçirmək xeyli əvvəllər planlı şəkildə 

hazırlanmışdı.38 

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 

                                                 
38 Ağdaban soyqırımı. http://www.xocavend-ih.gov.az 
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ola bilərdi, digər kəndlərin işğаlını аsаnlаşdırаrdı. 

Murоv yоlunun ermənilər tərəfindən tutulmаsınа 

və beləliklə də 52 min nəfərlik əhаlinin tаmаmilə 

məhvinə gətirib çıхаrаrdı. 

Ermənilər Аğdаbаnı təkcə strаteji məkаn оldu-

ğu üçün deyil, əslində, Kəlbəcərin qədim bir xalqa 

məxsus mədəniyyətin, ədəbi mühitinin beşiyi kimi 

də çохdаn hədəfə аlmışdılаr. Çünki, bu kəndin ye-

tirdiyi Аğdаbаnlı Qurbаn böyük sərkərdə Şаh Is-

mаyıl Хətаinin silаhdаşı оlаn Miskin Аbdаl оcаğı-

nın 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 ərаzisində Tərtər - 

Kəlbəcər mаrşrutu ilə gedən 150-yə yахın mаşın-

dаn ibаrət kаrvаnın qаrşısını kəsərək, Dədə Şəm-

şirin qızı Çimnаz хаnımı, Şаhlаr Şükürоvu (Аzər-

bаycаnın Milli Qəhrəmаnı), Аslаn Хıdırоvu, Ittifаq 

miqyаslı «Istisu» sаnаtоriyаsındа müаlicəyə ge-

dən yüzlərlə dinc sаkini (əksəriyyəti isə хəstə və 



 

 

 

188 

 

qоcаlаrdаn ibаrət) terrоr nəticəsində qətlə yetir-

mişdilər. 

Göründüyü kimi, Ağdaban soyqırımı ermənilə-

rin cinayətkar məqsədlərinin həyаtа keçirilməsi 

plаnının ilkin şərtlərindən biri olmuşdur. Həmçinin, 

bu cinayətə hələ də beynəlxalq miqyasda siyаsi və 

hüquqi qiymət verilməmişdir.  

Ermənilərin ən ağır beynəlxalq 

cinayətlərindən biri Xocalı soyqırımıdır ki, bu günə 

qədər beynəlxalq məhkəmələrdə hüquqi qiymətini 

almayıb. 1992-ci il 26 fevral tarixində Ermənistan 

tərəfindən azərbaycanlılara törədilmiş Xocalı 

soyqırımı geniş əhatəliliyi və sistematikliyi ilə 

fərqlənən 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 
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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 
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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 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 
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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.  
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Strateji hədəfimiz tarixi Azərbaycan torpaqları 

olan Qarabağa və Zəngəzura XIX əsrdən 

başlayaraq erməni əhalisinin yerləşdirilməsi, 

demoqrafik vəziyyətin 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 
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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 subyekt hər an 

onu törətməkdə davam edir və bu, onda 
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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. 

Azərbaycan xalqının siyasi, dini, ərazi və milli 

bütövlüyünə, vahidliyinə, fiziki varlığına, 

suverenliyinə qarşı zaman-zaman saysız-hesabsız 
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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 
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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 

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 
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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 
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sahib olduğu real hərbi-iqtisadi güc, xüsusilə 

ölkəmizin 2016-cı ilin aprel döyüşlərindəki 

qalibiyyəti və Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə 

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 
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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 dindirilib, 2 min nəfər zərərçəkmiş 

şəxs qismində tanınıb, bu cinayət üzrə 800-dən 
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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. 

 

1.3. 2020-ci ildə ermənilərin törətdiyi müharibə 

cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər və 

digər transmilli cinayətlər 

Müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə 

cinayətlər masir beynəlxalq hüquqda ən ağır cina-

yətlərdəndir. Müharibə və insanlıq əleyhinə cina-

yətləri 2020-ci il ərzində Ermənistanın Tovuz, Gən-

cə, Bərdə, Tərtər və digər şəhər və kəndlərimizdə 

törətdiyi beynəlxalq cinayətləri kontekstində araş-

dıracağıq. İlk növbədə bu cinayətlərin beynəlxalq 

cinayət hüquqi nöqteyi-nəzərdən təhlilindən başla-

yaq. İlk növbədə müharibə cinayətlərinin anlayışı 
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və mahiyyətinə diqqət yetirək. 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.39 

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 

Statutunun40 8-ci maddəsində aparıldığını görərik. 

8-ci maddənin 1-ci bəndində göstərilir ki, 

                                                 
39  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. 
40 Rome Statute of the International Criminal Court – 
UNTC, https://treaties.un.org 
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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 konvensiyalarının 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: 
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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, 
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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 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 
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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 
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əsasən, müharibə cinayətlərinə aşağıdakı tərifi 

vermək mümkündür: 

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.41 

                                                 
41 Fətəliyev Z. Müharibə cinayətləri üzərində universal 
yurisdiksiya prinsipi, “Dirçəliş-XXI əsr”.-2008.-№126-
127.-S.210-216 
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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 qocaların, qadınların, 

uşaqların, habelə döyüşçü sayılmayan şəxslərin 

öldürülməsi qadağan edilir42  

Eyni zamanda, müharibə cinayətlərinin 

minimuma endirlməsi məsələləri ilə Beynəlxalq 

Qırmızı Xaç Komitəsi (ICRC) də məşğul olur. 

Qeyd olunmaldır ki, bu qurum son illərdə bilavasitə 

                                                 
42 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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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. 43 

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 

                                                 
43  Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər 
hədəfində: hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
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zamanda 1994-cü il Atəşkəs haqqında Sazişin 

bağlanmasından bu günə qədər törətdiyi müharibə 

qanun və adətlərinin pozuntusu, dinc əhaliyə və 

bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş hərbi 

xarakterli əməllər və s. müharibə cinayəti kimi 

tövsif olunmalıdır. 

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 
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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 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 
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sənədlərin işə əlavə olunması ilə bağlı tədbirlər 

həyata keçirilir".44 

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. 

                                                 
44  80377 saylı cinayət işi erməni vəhşiliklərini əks 
etdirən faktlarla zəngindir , Azərbaycan.- 2009.- 29 
oktyabr.- S. 5. 
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Azərbaycan XİN də dəfələrlə beynəlxalq 

humanitar hüququn bu kobud pozuntusu ilə bağlı 

bəyanatlar vermişdir. 45  Ümumiyyətlə qeyd 

olunmalıdır ki, Ermənistan tərəfindən D.Əsgərov 

və Ş.Quliyev üzərində təşkil olunmuş "məhkəmə 

prosesi"nin heç bir 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 

                                                 
45 XİN-dən bəyanat: Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev 
dərhal azad edilməlidirlər, https://az.trend.az 
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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.46 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 

edilir. Qeyd edək ki, bu hadisəni hətta xarici 

                                                 
46  "Ermənistan cəbhə xəttində növbəti irimiqyaslı 
təxribat törədib". www.azertag.az (Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyi). 
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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" 47  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 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 

                                                 
47 Karabakh - News.Az - Latest news from Azerbaijan, 
https://news.az/articles/karabakh/page/38?id=131634 
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təhqiredici hərəkətlər edərək, cəsədin şəkillərini 

internet saytlarında yayımlamışdır. 48  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 üzərində 

təhqiredici hərəkətlər qadağan edilmişdir.49 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 

                                                 
48  Mübariz İbrahimov Azərbaycan gəncliyinin qürur 
mənbəyidir, http://www.anl.az 
49 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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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 
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əraziləri hərbi zərurət olmada dağıtmaqla həm də 

müharibə cinayətləri törətmişlər.50 

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.51  

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 

                                                 
50  Allahverdiyev Ə. Sərsəng su anbarına ermənilərin 
qanunsuz müdaxiləsi: Müharibə cinayətləri və 
beynəlxalq ekoloji təhlükəsizlik problemi, http://1905.az 
51  Əliyev Ə.İ. “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər 
hədəfində: hüquqi təhlil”. Bakı-2018. 
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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 göstərilir52. 

56-cı maddədə isə deyilir ki, tərkibində beton və 

torpaq bəndlərdən ibarət obyektlərə hücum olarsa 

və bu 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 

                                                 
52 The Geneva Conventions of 1949 and their Additional 
Protocols, https://www.icrc.org/en/doc/war-and-
law/treaties-customary-law/geneva-
conventions/overview-geneva-conventions.htm 
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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. 

44 günlük müharibə zamanı təcavüzkar 

Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini, o cümlədən “Silahlı münaqişələr 

zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair” 1949-cu 

il tarixli Cenevrə Konvensiyasının tələblərini kobud 

şəkildə pozub. 27 sentyabr - 10 noyabr 2020-ci il 

tarixləri ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən vurulan zərbələr nəticəsində 

azərbaycanlı dinc əhalinin sıx yaşadığı rayon və 

şəhərlərin ərazisinə 30 minə yaxın mərmi və 227 

raket atılıb. Döyüş meydanında məğlub duruma 

düşən Ermənistan davamlı şəkildə Gəncəyə, 
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Mingəçevirə, Tərtərə, Bərdəyə, Qəbələyə və digər 

yaşayış məntəqələrimizə raket hücumları edərək 

müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər 

törətmişdir. Ermənistanın silahlı birləşmələri 

tərəfindən mülki şəxslərin çoxsaylı əmlakına ciddi 

ziyan vurulub, yaşayış evləri, çoxmənzilli yaşayış 

binaları, qeyri-yaşayış sahələri dağıdılıb. 2020-ci 

ilin təkcə 11 oktyabr tarixində Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrinin Gəncənin mərkəzi hissəsindəki 

çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə 

tutması nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 35-dən 

çox şəxs yaralanıb, 10-dan artıq çoxmənzilli 

binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə 

ziyan dəyib. Həmçinin bildirilib ki, bu hadisədən bir 

neçə gün sonra, oktyabrın 17-də baş verən terror 

aktı zamanı 15 nəfər həlak olub, 50-dən çox şəxs 

xəsarət alıb. Ümumilikdə isə Gəncə 2020-ci ilin 

oktyabrında 5 gün – 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabr 

tarixlərində raket atəşlərinə tutulub. Nəticədə 26 

şəxs həlak olub, 120-dən artıq dinc sakin 
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yaralanıb, irimiqyaslı dağıntılar baş verib. 2020-ci il 

oktyabrın 27-də Bərdə rayonunun Qarayusifli 

kəndinə, oktyabrın 28-də isə Bərdə şəhərinə olan 

raket hücumları nəticəsində 27 nəfər həlak olub, 

70 nəfərdən artıq insan yaralanıb. 2020-ci il 

oktyabrın 28-də düşmənin silahlı birləşmələri 

tərəfindən Bərdə şəhərinin mərkəzinə hər birinin 

içərisində 72 ədəd, ümumilikdə 144 bombacıq 

olan “Smerç” tipli böyük dağıdıcı qüvvəyə malik 2 

ballistik raket zərbəsi nəticəsində 5-i qadın 

olmaqla, 21 nəfər həlak olmuş, 70 şəxs isə 

müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. 27 

sentyabr - 10 noyabr 2020-ci il tarixləri ərzində 

düşmən tərəfin silahlı birləşmələrinin dinc əhalini 

atəşə tutması nəticəsində 12 azyaşlı və 27 qadın 

olmaqla 93 nəfər qətlə yetirilib, 50 azyaşlı və 101 

qadın olmaqla 407 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alıb.53 

                                                 
53 Ermənistanın müharibə cinayətləri, 
https://azerbaijan.az/related-information/305 
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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.  

Bu faktlar sübut edir ki, Ermənistan dövləti və 

siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa, xüsusən bey-

nəlxalq humanitar hüquqa və 1949-cu il Konvensi-

yalarına, eləcə də bütün beynəlxalq ictimaiyyətə 

aşkar şəkildə hörmətsizlik edir, müharibə qanun və 

adətlərinə qarşı çıxaraq ağır beynəlxalq cinayətlər 

törədiblər. Ermənistanın Azərbaycana raket hü-

cumları silahlı təcavüz cinayəti hesab edilir və re-

gional təhlükəsizlik üçün ən böyük təhdidlərdən bi-

ri sayılır. Ən acınacaqlısı da budur ki, bir neçə 
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dövlət istisna olmaqla, bütün beynəlxalq təşkilatlar 

bu cinayətləri sanki görmür və heç bir reaksiya 

vermirlər. Hadisələrin beynəlxalq hüquq prizma-

sından konkret faktlar əsasında bir necə mühüm 

müddəa üzrə şərhini zəruri hesab edirik: 

1. 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında 

Erməni-stan silahlı qüvvələri tərəfindən hərbi əmə-

liyyatlar zonasından tamamilə kənarda olan Azər-

baycanın Gəncə, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Xızı, 

Abşeron, Yevlax, Beyləqan və digər şəhər və 

kəndlərində sivil vətəndaşlar və mülki obyektlər 

hədəf seçilib və beynəlxalq hüquqla qadağan olun-

muş silahlardan müntəzəm olaraq atəşə tutulub. 

Fakt: Ermənistanın baş nazirinin baş müşaviri Va-

qarşak Arutyunyan 6 oktyabr 2020-ci ildə “Rossiya 

1” kanalına müsahibəsi zamanı Azərbaycanın dinc 

əhalisinin bilərəkdən hədəf seçildiyini etiraf edir və 

bildirir ki, “indi biz taktika hazırlamışıq ki, artilleriya 

zərbələri endirək, hərbi hava hücumundan müda-

fiə sistemlərini sıradan çıxaraq, daha sonra isə 
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dinc əhalinin yaşadığı ərazilərə zərbələr endirərək 

təviş yaradaq”. Konkret olaraq bu faktlar və fikirlər 

“Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haq-

qında” 12 avqust 1949-cu il Konvensiyasının (IV 

Konvensiya) bir sıra maddələrinə əsasən qadağan 

edilir. 33-cü maddədə qeyd olunur ki, mülki əhaliyə 

qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki 

əhalini qorxuya salmaq, terror və qisasçılıq hərə-

kətləri qadağandır. 31-ci maddə mülki şəxslərə fi-

ziki və mənəvi təzyiqi, 32-ci maddə isə mülki şəxs-

lərin fiziki iztirablarına və məhvinə səbəb ola bilən 

hər hansı tədbiri qadağan edir. 

2. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

hərbi əməliyyatlar zonasından tamamilə kənarda 

olan Azərbaycanın şəhər və kəndlərində yerləşən 

mülki obyektlər həmləyə məruz qalır. IV Konvensi-

yanın 52-ci maddəsinə görə hərbi təyinatlı hesab 

edilməyən bütün obyektlər (yaşayış evləri, mək-

təblər, ibadətgahlar, mədəni və tarixi abidələr və 

s.) mülki obyektlərdir. Həmin maddənin 3-cü hissə-
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sinə görə hətta mülki obyektlərdən hərbi əməliy-

yatlara yardım məqsədilə istifadə edildiyi şübhə 

doğurduğu halda belə, onlardan bu məqsədlə isti-

fadə edilmədiyi ehtimal olunmalıdır.  

3. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin raket-

lərdən atəşə tutulması isə beynəlxalq hüquqa görə 

həm silahlı təcavüz, həm də mülki obyektə qarşı 

hərbi həmlədir. Xüsusilə bu fakt regional təhlükə-

sizlik üçün təhdid sayıldığından BMT Nizamnamə-

sinin 51-ci maddəsinə əsasən kollektiv özünümü-

dafiəyə hüquqi əsas yaradır. Bu hüquqdan istifadə 

etməklə Azərbaycan və Türkiyə (hətta Gürcüstan 

da) BTC kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üçün birgə hərbi əməliyyatlar həyata keçirə bilmək 

hüququna malikdirlər. 

4. Qarışıq həmlələr də beynəlxalq humanitar 

hüquqla qadağan edilir. IV Konvensiyanın 51-ci 

maddəsinə əsasən qarışıq həmlələr mülki və hərbi 

obyektlərə fərq qoymadan zərbə endirən həmlələr-
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dir. Gəncənin, Tərtərin və Bərdənin bombalanması 

ilə düşmən bu fərqi qoymadan həmlə etmişdir. 

5. Azərbaycanın yuxarıda adlarını çəkdiyi-

miz bütün dinc yaşayış zonaları məhz Ermənistan 

ərazisindən (hərbi əməliyyatlar zonasından deyil) 

atılan raket və digər silahlardan atəşə məruz qalıb. 

Fakt: Gəncəyə və digər rayonlara raket hücumları 

və bombardmanlar Ermənistanın Berd rayonundan 

edilib. Bu isə birbaşa Ermənistandan Azərbaycan 

ərazisinə edilən hərbi təcavüz cinayətidir və bu 

beynəlxalq cinayətin subyekti də məhz Ermənistan 

dövləti və siyasi rəhbərliyidir. Hüquqi əsas: BMT-

nin Təcavüzün Tərifi haqqında 1974-сü il tarixli 

Qətnamənin 3-сü maddəsinə görə təсavüz hərə-

kətlərinə: bir dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa döv-

lətin ərazisinə soxulması və ya hüсumu (Dağlıq 

Qarabağa və yeddi rayona, həmçinin 2020-ci ilin 

yayında Tovuza), yaxud bu сür zorla soxulma və 

ya hüсumun nətiсəsi olan hər hansı hərbi işğal və 

ya zor işlətməklə başqa dövlətin ərazisinin və ya 
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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 və s. aid edi-

lir. 

6. Hədəf kimi tibbi personal və yaralıları da-

şıyan təcili yardım maşınları seçilib. Fakt: 6 okt-

yabr 2020-ci ildə Ağdamın ağır artilleriyadan atəşə 

tutulması nəticəsində düşmən mərmilərindən biri 

Ağdamda təcili tibbi yardım maşınının yanına dü-

şüb, nəticədə ambulansa ciddi ziyan dəyib, yaralı-

lar olub. Hüquqi əsas: 1949-cu il Konvensiyasına 

əlavə olunan 1977-ci il 8 iyun tarixli II Protokolun 

11-ci maddəsində qeyd olunur ki, tibbi birləşmələr 

və nəqliyyat vasitələri həmlə obyekti ola bilməz. 

7. Ermənistanın müharibə və silahlı təcavüz 

cinayətlərinə baxmayaraq Azərbaycan Silahlı Qüv-

vələri indiki Ermənistanın ərazisinə (tarxi Azərbay-

can torpaqlarına) heç bir zərbə endirməyib, lakin 

beynəlxalq hüquqa əsasən buna hüququ var idi. 
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Eyni zamanda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəya-

nat verərək bildirib ki, bizim hədəfimiz mülki əhali 

deyil və onlar bizim ərazini tərk etsinlər. Bu isə Ce-

nevrə Konvensiyasına əməl edilməsinin və orda 

yaşayan mülki ermənilərin ərazini tərk etmək hü-

ququnun tanınması deməkdir.  
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II FƏSİL 

BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏ 

İNSTANSİYALARINDA ERMƏNİ CİNAYƏTLƏRİ. 

2.1. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və 

Ermənistanın hüquqazidd hərəkətləri.................... 

2.2. Ad hoc və hibrid məhkəmə təcrübəsinin 

erməni cinayətlərinin mühakiməsi üzrə tətbiqi 

məsələləri. 

2.2.1. Nürnberq (1945) və Tokio (1946)  

Tribunalları. 

2.2.2. Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət 

Tribunalı (1993). 

2.2.3. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı 

(1994). 

2.2.4. Sierra Leone üzrə Xüsusi Məhkəmə 

(2002). 

2.2.5. Kamboca Fövqəladə Məhkəmə Palataları 

(2003). 

2.2.6. Şərqi Timor üzrə ad-hoc Məhkəmə (2005). 

2.2.7. Livan üzrə Xüsusi Tribunal (2007). 
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2.2.8. Erməni cinayətlərinə görə Beynəlxalq 

Xüsusi Hərbi Tribunalın yaradılma imkanları. 

2.3. Avropa Məhkəməsində Ermənistanın hüquqi 

mühakimə məsələləri. 

2.4. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində 2020-ci il 

erməni cinayətlərinin və Xocalı soyqırımının mühakimə 

perspektivləri. 

2.1. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət 

Məhkəməsi və Ermənistanın hüquqazidd 

hərəkətləri 

Ermənistanın beynəlxalq hüquq pozuntuları 

ilə bağlı müasir dövrdə beynəlxalq məhkəmə 

instansiyalarının qərarları kontekstində tədqiqatlar 

demək olar ki, az aparılır. Bu mənada qeyd olunan 

məsələlərin BMT-nin Beynəlxalq Ədalət 

Məhkəməsi müstəvisində araşdırılması qarşıya 

qoyulan məqsədlər baxımından olduqсa faydalıdır. 

Bu ona görə vacibdir ki, Azərbaycan 2021-ci ildə 

"İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi 

haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın sistematik 

şəkildə pozulmasına görə Ermənistanı 
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məsuliyyətə cəlb etmək üçün Beynəlxalq 

Məhkəmə qarşısında iddia qaldırmış və bununla 

bağlı Məhkəmə tərəfindən müvəqqəti tədbirlərin 

görülməsi ilə bağlı ilkin qərar elan olunmuşdur.54 

Hal-hazırda beynəlxalq məhkəmə icraatı davam 

edir. Bu səbəbdən də BMT-nin Beynəlxalq 

Məhkəməsinin etnik təmizləmə siyasəti, təсavüz 

cinayəti və digər beynəlxalq cinayətlərlə bağlı bəzi 

presedentlərinin araşdırılması zəruridir. 

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 

BMT-nin əsas məhkəmə orqanıdır. 1945-ci ilin 

iyununda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Nizamnaməsi ilə yaradılmış və 1946-cı ilin 

aprelində fəaliyyətə başlamışdır. Məhkəmə 

Haaqadakı (Hollandiya) Sülh Sarayında yerləşir. 

Məhkəmənin rolu beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq 

dövlətlərin ona təqdim etdiyi hüquqi mübahisələri 

                                                 
54 Order on provisional measures, Application of the 
International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (Azerbaijan v. Armenia), 
https://www.icj-cij.org/en/case/181 
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həll etmək və BMT-nin səlahiyyətli orqanları və 

ixtisaslaşmış qurumları tərəfindən ona verilən 

hüquqi məsələlər üzrə məsləhət xarakterli rəylər 

verməkdir. Məhkəmə BMT Baş Assambleyası və 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən doqquz il 

müddətinə seçilən 15 hakimdən ibarətdir. Rəsmi 

dilləri ingilis və fransız dilləridir.55 

İlk növbədə İrqi ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq 

Konvensiyanın (CERD) pozuntularına görə, 

Ermənistana qarşı Azərbaycanın BMT-nin 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı 

iddianı və bununla bağlı müvəqqəti tədbirlər 

haqqında məhkəmənin ilkin qərarına münasibət 

bildirək. 

Azərbaycanın 23 senytabr 2021-ci il tarixli 

iddia ərizəsində qeyd olunub ki, Ermənistan 

azərbaycanlılara qarşı milli və ya etnik mənşəyinə 

                                                 
55 The International Court of Justice (ICJ), 
https://www.icj-cij.org/en/court 
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görə bir sıra ayrı-seçkilik hərəkətləri edib və bunu 

hazırda da davam etdirir. “Ermənistan həm 

birbaşa, həm də dolayı yollarla etnik təmizləmə 

siyasətini həyata keçirir və nifrət nitqindən istifadə 

edərək hökumətinin ən yüksək səviyyəsində də 

irqçi təbliğat aparır, azərbaycanlılara qarşı nifrət və 

etnik zorakılığı qaldırır. 2020-ci ilin payızında 

gedən döyüşlər zamanı azərbaycanlılar yenidən 

Ermənistanın etnik nifrət zəminində zorakılığının 

hədəfinə çevrilib. Ermənistan etnik, mədəni 

təmizləmə və azərbaycanlılara qarşı nifrət 

oyatmaq siyasəti yürüdürək, Konvensiyaya xələl 

gətirir, azərbaycanlıların hüquq və azadlıqlarını 

sistematik şəkildə pozur”.56 

Azərbaycan iddia ərizəsində məhkəmədən 

Konvensiyanın 2, 3, 4, 5, 6 və 7-ci maddələrini 

pozduğuna görə Ermənistanın məsuliyyətə cəlb 

                                                 
56 Application of the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(Azerbaijan v. Armenia),  https://www.icj-
cij.org/en/case/181 
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edilməsi və vurulan zərərin ödənilməsini xahiş 

edir. 

Məhkəmə 7 dekabr 2021-ci il tarixli 181 saylı 

Qərarı ilə irqi düşmənçilik zəmnində törətdiyi 

hüquqazidd əməllərinə görə Ermənistanın üzərinə 

bir sıra öhdəliklər qoymuşdur. Məhkəmə yekdilliklə 

aşağıdakı müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə 

qərar verir: 

1)  Ermənistan Respublikası irqi ayrı-

seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 

haqqında Beynəlxalq Konvensiyadan irəli 

gələn öhdəliklərinə uyğun olaraq, o 

cümlədən öz ərazisindəki təşkilatlar və 

fiziki şəxslər vasitəsilə Azərbaycanlı milli 

və ya etnik mənşəli şəxslərə qarşı irqi 

nifrətin qızışdırılmasının və təşviqinin 

qarşısını almaq üçün bütün zəruri 

tədbirləri görməlidir; 

2) Hər iki Tərəf Məhkəmə qarşısında 

mübahisəni ağırlaşdıran və ya uzada bilən 
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və ya həllini çətinləşdirən hər hansı 

hərəkətdən çəkinməlidirlər.57 

Qərarın 74-cü bəndinə əsasən, Məhkəmə bir 

daha təsdiq edir ki, onun “[Statutun] 41-ci 

maddəsinə əsasən müvəqqəti tədbirlər haqqında 

qərarları məcburi qüvvəyə malikdir” (LaQrand 

(Almaniya Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı), 

Qərar, ICJ Hesabatları 2001, səh. 506, para. 109) 

və beləliklə, müvəqqəti tədbirlərin ünvanlandığı 

hər hansı tərəf üçün beynəlxalq hüquqi öhdəliklər 

yaradır. 

Qeyd olunmalıdır ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən istər işğal dövründə, istərsə 

də İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 

mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış 

məntəqələri, təhsil, sosial, mədəni və strateji 

əhəmiyyətli obyektlər ağır artilleriya qurğularından, 

xüsusi raket sistemlərindən və qadağan olunan 

                                                 
57 International Court of Justice, Order on provisional 
measures, https://www.icj-cij.org/public/files/case-
related/181/181-20211207-ORD-01-00-EN.pdf 



 

 

 

237 

 

silahlardan istifadə edilməklə intensiv şəkildə 

atəşə tutulub. Nəticədə mülki əhali arasında 

çoxsaylı ölüm və yaralanma halları baş verib, 

yaşayış məntəqələrinə, tarixi və mədəni abidələrə, 

inzibati binalara, ictimai və digər sosial obyektlərə 

ciddi ziyan dəyib. Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində ölən və yaralananlar arasında çox 

sayda uşaq və qadınlar da olub.  

BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin yurisdiksiyası 

çərçivəsində Ertmənistanın Azərbayсana qarşı 

hərbi təсavüzü cinayətinə görə hüquqi həlli də 

maraqlı məsələlərdən biridir. Təсavüzlə bağlı BMT 

Beynəlxalq Məhkəməsinin presedentləri müasir 

beynəlxalq hüquqda mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi 

üçün həmin 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 
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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 
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bildirilir ki, Nizamnamənin 24-сü maddəsi ilə 

Təhlükəsizlik Şurasına həvalə olunmuş məsuliyyət 

“əsasdır, lakin müstəsna deyildir”.58Bundan başqa, 

Məhkəmə bəyan edir ki, əgər BMT 

Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun 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 

                                                 
58 Сertain expenses of the United Nations (Artiсle 17 
paragraph 2, of the Сharter), Advisory Opinion of 20 
July 1962: I.С.J. Reports 1962. 348 p. 
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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”.59  

                                                 
59 United States Diplomatiс and Сonsular Staff in 
Tehran, Judgment, I.С.J. Reports 1980, p. 21-22. 
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Təсavüzlə əlaqədar maraqlı işlərdən biri də 

“Nikaraquada hərbi və yarımhərbi əməliyyatlar və 

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.60  

                                                 
60 Military and Paramilitary Aсtivities in and against 
Niсaragua (Niсaragua v. United States of Ameriсa), 
Jurisdiсtion and Admissibility, Judgment, I.С.J. Report 
1986, and p. 434 
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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.61  

“Konqoda silahlı əməliyyatlar” işində 

Məhkəmə Konqo Demokratik Respublikasının 

müvəqqəti tədbirlər haqqında sorğusunun 

qəbuledilməz olduğu, bu barədə TŞ-nin 

qətnamələrinin olması, Uqanda tərəfindən bu 

qətnamələrin tam qəbul edilməsinə və yerinə 

yetirilməsinə baxmayaraq, Uqandanın 

                                                 
61 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, 
pp. 18-19 
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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. 62 

 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 

                                                 
62 Сase Сonсerning Armed Aсtivities on the territory of 
the Сongo v. Uganda, Request for the indiсation of 
provisional Measures, Order of 1 July 2000, par.36, 237 
p. 
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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 

olunan heç bir hərbi və yarımhərbi əməliyyat 

Nikaraquanın suverenlik və siyasi müstəqillik 

hüququnu məhdudlaşdıra bilməz.63  

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 

                                                 
63 Military and Paramilitary Aсtivities in and against 
Niсaragua (Niсaragua v. United States of Ameriсa), 
Jurisdiсtion and Admissibility, Judgment, I.С.J. Report 
1986, and p. 434 
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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.  

 “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 
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silahlı təсavüz 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 
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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. 64[111, 80]  

Bununla əlaqədar xüsusi vurğulamaq 

lazımdır ki, bu presedentlər əsasında BMT 

Beynəlxalq Məhkəməsi tərəfindən Ermənistanın 

Azərbayсana təсavüzünə 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 

                                                 
64 Сase Сonсerning Armed Aсtivities on the territory of 
the Сongo v. Uganda, Request for the indiсation of 
provisional Measures, Order of 1 July 2000, par.36, 237 
p. 
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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 
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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 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. 

Beləliklə, Ermənistanın Azərbayсana qarşı 

bütün hüquqazidd əməllərinin davam etdiyi və 

hərbi təсavüzünün hazırki durumunda beynəlxalq 
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məhkəmə müstəvisində hüquqi сəhətdən prioritet 

məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir:  

1) Beynəlxalq Məhkəmə 7 dekabr 2021-ci il 

tarixli 181 saylı Qərarı ilə irqi düşmənçilik 

zəmnində törətdiyi hüquqazidd əməllərinə görə 

Ermənistanın üzərinə bir sıra öhdəliklər qoymaqla 

yekdilliklə müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə 

məcburi xarakterli qərar vermişdir. Bu, ermənilərin 

etnik zəmində törətdikləri cinayətlərinin etiraf 

olunması deməkdir. 

2) BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin 

presedentlərinə əsaslanaraq, Ermənistanın 

Azərbayсana təсavüzünə dair məsələyə 

Nizamnamənin VII fəslinin müddəalarına uyğun 

olaraq baxıla, habelə TŞ-nin dörd qətnaməsinin 

iсrası təmin oluna, müvəqqəti tədbirlərin görülməsi 

və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının və 

qanunsuz silahlı birləşmələrinin Azərbaycan 

ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı konkret tələblər 

irəli sürülə bilər. 
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2.2. Ad hoc və hibrid məhkəmə 

təcrübəsinin erməni cinayətlərinin 

mühakiməsi üzrə tətbiqi məsələləri. 

Ermənilərin 2020-ci ildə və ondan öncəki 

dövrlərdə törətdikləri beynəlxalq cinayətlərə görə 

ən effektiv mühakimə mexanizmləri ad hoc 

(xüsusi) və hibrid (qarışıq) məhkəmələrdir. Ona 

görə də beynəlxalq hüquqda mövcud olan bu 

məhkəmə qurumlarının formalaşdırılması və 

onların mövcud təcrübəsinə diqqət yetirilməsini 

zəruri hesab edirik. 

2.2.1. Nürnberq (1945) və Tokio (1946)  

Tribunalları. 

Xüsusi beynəlxalq saziş əsasında 

yaradılmış hər iki Tribunal beynəlxalq hüquqda 

beynəlxalq cinayətlərə görə fərdi cinayət 

məsuliyyətini reallaşdıran ilk məhkəmə qurumu 

hesab edilir. Tribunalların yurisdiksiyasına sülh 

əleyhinə cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlər və 

müharibə cinayətləri aid edilmişdir. Bu səbəbdən 
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də bu trubunalların hökmlərinə istinad edilməsi 

erməni cinayətlərinin mühakiməsində mühüm 

presedentlərdən biri kimi çıxış edir.   

Tokio və Nürnberq Tribunallarının təsis sə-

nədlərində və yurisdiksiyasında təcavüz və müha-

ribənin kateqoriyalarını özündə əks etdirən müxtə-

lif terminlərə istinad edilir. Belə terminlərə ümumi 

təcavüz (aggression in general), təcavüz aktları 

(acts of aggression), müharibə aktları (acts of 

war), təcavüzkar müharibə aktları (act of aggressi-

ve war), təcavüz müharibələri (war of aggression) 

aid edilir. Sülh əleyhinə cinayətlərin müəyyən olun-

ması zamanı da beynəlxalq müqavilə, razılaşma 

və təminatların pozulmasına səbəb olan müharibə-

lərə istinad edilmişdir. Buna baxmayaraq tribunal-

lar belə müharibələrdə ittiham ediləcək tərəfin mü-

əyyən olunmasını mümkünsüz hesab edirlər. Belə 

ki, bu yalnız təcavüzkar müharibələrə görə daha 

ciddi ittihamlar üçün kifayət qədər sübut əldə edil-

dikdən sonra mümkün ola bilər. Bu terminlərin ək-
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səriyyəti tribunalların təsis sənədlərində və ya yu-

risdiksiyasında aydın şəkildə müəyyən olunmamış 

və onlar arasında dəqiq bölgü aparılmamışdır. Əv-

vəlcə təcavüzün kateqoriyalarına müxtəlif beynəl-

xalq sənədlərdə nəzərdə tutulan bölgü əsasında 

diqqət yetirək. Qeyd olunan sənədə əsasən təca-

vüzün kateqoriyaları arasında şərti olaraq belə böl-

gü aparmaq mümkündür: təcavüz, təcavüz aktı, 

müharibə aktı, təcavüzkar müharibə aktı, təcavüz-

kar müharibə, müqavilələrin, razılaşmaların və tə-

minatların pozulması ilə baş verən müharibə. Bun-

lardan Nürnberq Nizamnaməsində yalnız sonuncu 

ikisi təcavüzkar müharibə və beynəlxalq müqavilə, 

razılaşma və təminatların pozulması ilə törədilən 

müharibə kateqoriyaları əks olunmuşdur.  

Nürnberq Məhkəməsinin hökmlərində İkinci 

dünya müharibəsi ərəfəsində baş vermiş konkret 

hərəkətlər bu kateqoriyalara uyğun tövsif olunmuş-
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dur.65 SSRİ-yə olan hücum “açıq təcavüz” (plain 

aggression) (paraqraf 51), Avstriyaya edilən mü-

daxilə isə “təcavüzkar müharibə aparmağa yönə-

lən gələcək planlar üçün aqressiv addım” (paraq-

raf 31) hesab olunur. Avstriyanın işğalı “təcavüz-

kar müharibə” kimi deyil, “gələcək təcavüzə yönə-

lən addım” kimi qeyd olunmuşdur (paraqraf 

96,101). Avstriyanın anneksiyası da “təcavüzkar 

müharibə” kimi deyil, “təcavüz aktı” kimi göstəril-

miş (paraqraf 105), Çexoslovakiya əleyhinə olan 

hərəkətlər isə “təcavüzkar xarakterli” hesab edil-

mişdir (paraqraf 33). Danimarka, Norveç, Belçika, 

Hollandiya və Lüksemburqa olan müdaxilələri 

Nürnberq Məhkəməsi “təcavüzkar müharibə aktla-

rı” kimi dəyərləndirdi (paraqraf 43,45). Polşa, Yu-

nanıstan və Yuqoslaviyaya olan müdaxilələr isə 

“təcavüzkar müharibə” qismində tanınmış (paraq-

raf 24,48), həmçinin Sovet İttifaqına və ABŞ-a qar-

                                                 
65 From Nuremberg to the Hague: The Future of 
International Сriminal Justiсe. Philippe Sands ed., Port 
Сhester, NY: Сambridge University Press, 2003. p.230.  
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şı olan hərəkətlər də “təcavüzkar müharibə” hesab 

olunmuşdur (paraqraf 51,53). “İ.G. Farben işi”ndə 

qonşu dövlət əleyhinə təcavüz hərəkətlərini ehtiva 

edən müharibə təşəbbüsü “təcavüz aktı” hesab 

olunur (paraqraf 135). 66 

Qeyd edək ki, bu presedentə əsaslanmaqla 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz hərəkət-

lərinin “təcavüz aktı” qismində qiymətləndirilməsi 

istiqamətində cəhdlər uğurlu nəticələr verə bilər. 

“High Command” işində silahlı güc vasitəsilə bey-

nəlxalq münasibətlərdə dəyişiklik etmək və ya də-

yişiklik etmək cəhdi “təcavüz aktı” kimi qiymətlən-

dirildi (paraqraf 153a). Həmin işdə “təcavüzkar 

müharibə” isə beynəlxalq hüququn təsir sferasına 

aid olan cinayət hesab edilir (paraqraf 153). “Na-

zirlər işi”ndə “təcavüz aktı” və “təcavüzkar mühari-

bə” anlayışları beynəlxalq hüququ pozan əməllər 

olaraq eyniləşdirilir (paraqraf 168,169,173). Bu iş-

                                                 
66 Нюрнбергский процесс: право против войны и 
фашизма /Под ред. И.А. Ледях, И.И. Лукашука. М.: 
Ин-т государства и права РАН, 1995. 675 с. 
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də müdaxilə təbiətli əməllər isə “müharibə aktı” ki-

mi tövsif olunur (paraqraf 181). Tokio Nizamnamə-

sində isə “elan olunmuş” və “elan olunmamış” tə-

cavüzkar müharibə, eləcə də beynəlxalq hüququ, 

müqavilə, razılaşma və təminatları pozan mühari-

bə anlayışlarından istifadə olunur (paraqraf 268). 

Tokio Tribunalı isə öz hökmlərındə Fransaya qarşı 

olan hərəkətləri həm “təcavüz aktı” kimi (paraqraf 

317), həm də “təcavüzkar müharibə” kimi (paraq-

raf 318) tövsif etdi. Çinə (paraqraf 300), ABŞ və 

Britaniyaya (paraqraf 302) Sovet İttifaqına qarşı 

olan hərəkətlər isə “təcavüzkar müharibə” kimi qiy-

mətləndirildi.67 

BMT-nin Müharibə Cinayətləri Komissiyası 

hesab etmişdir ki, Tokio və Nürnberq Nizamnamə-

lərinə görə müharibənin elan olunub-olunmaması-

nın işə aidiyyatının olmaması beynəlxalq hüququn 

inkişaf göstəricilərindən biri idi. Komissiya belə qə-

naətə gəldi ki, bu məsələ Nürnberq Nizamnamə-

                                                 
67 The Tokyo War Crimes Trials. http://cnd.org 
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sində tam müəyyən olunmamış formada, Tokio Ni-

zamnaməsində isə dəqiq formada təsbit edilmişdir. 

Həmin sənəddə “dövlət tərəfindən törədilən təca-

vüz” və “təcavüzün formaları” probleminə də ay-

dınlıq gətirilmişdir. Tribunalların təsis sənədlərində 

dövlət tərəfindən təcavüzkar müharibənin törədil-

mə növləri nəzərə alınmadan təcavüzkar müharibə 

tribunalların mühakimə icraatına qəbul olundu. Tri-

bunallar hesab etdilər ki, sülh əleyhinə cinayət kimi 

təcavüzkar müharibənin təbiəti və xarakteri spesi-

fik faktlar və sərait nəzərə alınmaqla müəyyən olu-

nur. Tribunalların hökmləri dövlətin müharibə apar-

maq formalarını, başqa sözlə təcavüzün formaları-

nı müəyyən etməyə imkan verir. Bu hökmlərə əsa-

sən təcavüzün formalarını güc hədəsi (treat of for-

ce), silahlı hücum (armed attack), müdaxilə və ya 

soxulma (invasion), işğal (occupation), ilhaq və ya 

inkorporasiya (annexation or incorporation) və mü-

haribəni (war) fərqləndirmək mümkündür.  



 

 

 

258 

 

2.2.2. Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq 

Cinayət Tribunalı (1993). 

Ermənilərin sülh və insanlıq əleyhinə 

cinayətlərinin mühakiməsi üçün Yuqoslaviya 

Tribunalının təcrübəsi mühüm önəm daşıyır. 1990-

cı illərin əvvəllərində Bosniya müharibəsi zamanı 

etnik təmizləmə, soyqırım və digər ağır cinayətlər 

törədilib. 1993-cü ilin may ayında BMT 

Təhlükəsizlik Şurası 1991-ci ildən bəri keçmiş 

Yuqoslaviya ərazisində beynəlxalq humanitar 

hüququn pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanları 

mühakimə etmək üçün Yuqoslaviya üzrə 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalını (ICTY) yaratdı. 

Tribunalın məqsədi münaqişənin qurbanları və 

gələcək liderlərini oxşar vəhşiliklərdən 

çəkindirməklə ədaləti təmin etməkdir. ICTY 

həmçinin 1990-cı illərin sonlarında Kosovo böhranı 

ilə bağlı işlərə baxıb. ICTY BMT-nin ilk xüsusi 

tribunalı idi və ciddi nəzarət altına alınmışdı. Bu 

qurum siyasiləşdirilmiş, qərəzli, ədalətsiz və çox 
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baha başa gəldiyi üçün tənqid edilib. Uzun sürən 

məhkəmə prosesləri və mübahisəli qərarlar 

məhkəməyə inamın getdikcə itməsinə səbəb olub 

və tənqidçilər tribunalın Balkanlarda gərginliyi 

azaltmaq və barışığı təşviq etmək qabiliyyətini 

şübhə altına alırlar. Çatışmazlıqlarına 

baxmayaraq, tribunal bir sıra “öyrənilmiş dərslər” 

verərək ilk daimi beynəlxalq cinayət 

məhkəməsinin, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 

(BCM) yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. 

Tribunal öz mandatının tamamlanması 

istiqamətində işləyir və bütün apellyasiya 

şikayətlərini 2014-cü ilin sonuna qədər 

tamamlamağı hədəfləyir. 2010-cu ilin dekabrında 

Təhlükəsizlik Şurası müvafiq səlahiyyətləri başa 

çatdıqdan sonra tribunalların qalan vəzifələri 

yekunlaşdırmaq üçün ICTY və Ruanda üzrə 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Beynəlxalq Qalıq 

Mexanizmini yaratdı.  
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Bu Tribunalda Bosniya serblərinin keçmiş 

lideri Radovan Karadziçə qarşı məhkəmə prosesi 

2009-cu ilin oktyabrında başlamış və 2013-cü ilə 

qədər başa çatdırılması gözlənilir. Ratko Mladiç 16 

il istintaqdan yayındıqdan sonra 2011-ci ilin 

mayında həbs edilərək Haaqaya təhvil verilib.68  

2.2.3. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət 

Tribunalı (1994). 

Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı 

1994-cü ilin noyabrında BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 955 saylı qətnaməsi ilə Ruandada 

soyqırımı və beynəlxalq hüququn digər ciddi 

pozuntularına görə məsuliyyət daşıyan şəxsləri 

mühakimə etmək üçün yaradılmış beynəlxalq 

məhkəmədir. Bu məhkəmə prosesləri nəticəsində 

85 şəxs məhkum edilmişdir. Tribunal soyqırım, 

insanlıq əleyhinə cinayətlər və Cenevrə 

Konvensiyalarının və 2-ci Əlavə Protokolun 

                                                 
68 International Criminal Tribunal for Yugoslavia, 
https://archive.globalpolicy.org/intljustice/yugoindx.ht
m   
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müddəalarının pozulması ilə bağlı yurisdiksiyaya 

malik idi. 

2009-cu ilə kimi tribunal 50 məhkəmə 

prosesini başa vurmuş və 29 təqsirləndirilən şəxsi 

məhkum etmişdir. İlk məhkəmə prosesi 1997-ci 

ildə Jean-Paul Akayesunun işi üzrə başladı. 

Təhlükəsizlik Şurası tribunalın bağlanmasına və 

məsuliyyətlərinin Beynəlxalq Qalıq Cinayət 

Tribunalları Mexanizminə ötürülməsinə 

hazırlaşmaq üçün öz işini 31 dekabr 2014-cü ilə 

qədər başa çatdırmağa çağırdı. 69  Tribunal 31 

dekabr 2016-cı ildə rəsmi olaraq bağlandı. 

1994-cü ildə Ruanda soyqırımında iştirak 

etməkdə təqsirləndirilən Roma-katolik keşişinin 

məhkəməsi BMT-nin Tanzaniyadakı Müharibə 

Cinayətləri Məhkəməsində başlayıb. Athanase 

Seromba, təxminən 800.000 etnik tutsi və mötədil 

                                                 
69 ICTR Expected to close down in 2015. United Nations 
International Criminal Tribunal for Rwanda". 
unictr.irmct.org. 
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hutunun öldürülməsindən sonra qurulan tribunalda 

mühakimə olunan ilk katolik keşişidir.70  

2.2.4. Sierra Leone üzrə Xüsusi Məhkəmə 

(2002). 

Sierra Leone on il davam edən dəhşətli 

vətəndaş müharibəsindən əziyyət çəkmişdir. 

Foday Sankohun rəhbərlik etdiyi İnqilabçı 

Birləşmiş Cəbhə ölkənin gəlirli almaz mədənlərinə 

nəzarəti ələ keçirmək üçün kütləvi terror aktları və 

digər insanlıq əleyhinə cinayətlər törədirdi. Qonşu 

Liberiyanın o zamankı prezidenti Çarlz Taylor 

üsyançıların brilyant müqabilində həmin təşkilata 

silah verməsini və təlim keçməsini dəstəklədi. Sam 

Hinqa Normanın rəhbərliyi altında hökumətyönlü 

Mülki Müdafiə Qüvvələri də ciddi qanun 

pozuntularına yol verdi. 1999-cu ildə BMT 

nəhayət, müharibə edən tərəflər arasında Lome 

Sülh Sazişinə vasitəçilik etdi. 

                                                 
70 International Criminal Tribunal for Rwanda, 
https://archive.globalpolicy.org/intljustice/rwandaindx.h
tm 
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2002-ci ilin yanvarında vətəndaş müharibəsi 

zamanı törədilmiş cinayətlərə görə mühakiməni 

həyata keçirmək  üçün BMT Sierra Leone üzrə 

Xüsusi Məhkəməni təsdiqlədi. Cinayətlərin 

törədildiyi ölkədə yerləşən, beynəlxalq və daxili 

hüququ birləşdirən bu məhkəmə yeni nəsil 

beynəlxalq tribunallardan hesab edilir. 

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu model Ruanda 

və Yuqoslaviyadakı analoqlarından daha sürətli və 

daha az xərclə ədaləti təmin edən məhkəmə 

mexanizmidir.  

2004-cü il iyunun 3-də məhkəmə 

proseslərinin başlanmasından bəri Sierra Leone 

Məhkəməsinin fəaliyyəti həm tənqid edilmiş, həm 

də müsbət məqamları ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Bəziləri iddia edir ki, Məhkəmə öz vaxt çərçivəsi, 

yurisdiksiyası və icra səlahiyyətləri baxımından 

çox məhduddur və bu, onun ədalət mühakiməsini 

həyata keçirmək qabiliyyətini zəiflədir. Digərləri 

Məhkəməni digər beynəlxalq tribunallar üçün 
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nümunəvi model kimi görürlər. 4 iyun 2007-ci ildə 

Məhkəmə müharibə cinayətlərində ittiham olunan 

Çarlz Taylorun məhkəməsinə başlamışdır.71  

2.2.5. Kamboca Fövqəladə Məhkəmə 

Palataları (2003). 

1997-ci ildə Kamboca hökuməti Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatından (BMT) qırmızı kxmerlərin 

yüksək rütbəli liderlərini mühakimə etmək üçün 

məhkəmənin formalaşdırılması ilə bağlı kömək 

istədi. 2001-ci ildə Kamboca Milli Assambleyası 

1975-1979-cu illərdə Kxmer Rouge rejimi zamanı 

törədilmiş ağır cinayətlərin mühakiməsi üçün 

məhkəmə yaratmaq haqqında qanun qəbul etdi. 

Kamboca Məhkəmələrində Fövqəladə Palatalar 

Demo Kampuç dövründə törədilən cinayətlərin 

təqibi məsələlərini həyata keçirmək üçün təsis 

edilib. 2003-cü ilin iyununda BMT ilə Fövqəladə 

                                                 
71 Special Court for Sierra Leone, 
https://archive.globalpolicy.org/intljustice/sierraindx.ht
m 
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Palatalara beynəlxalq ictimaiyyətin kömək və 

iştirak etməsi barədə razılaşma əldə edildi. 

“Hibrid” - milli-beynəlxalq tribunal olan bu 

məhkəmə mexanizmi həm Kamboca, həm də 

xarici hakimlərdən ibarət birgə heyəti özündə 

birləşdirir. Beynəlxalq element Kambocanın hüquq 

sisteminə beynəlxalq xarakterli cinayətləri əhatə 

edən işlərin baxılmasında kömək etmək üçün daxil 

edilmişdir. Məhkəmənin hibrid xarakteri həm onun 

personalının tərkibində, həm də təşkilati 

strukturunda əks olunur. Fövqəladə Palatalar 

özündə Kamboca ədliyyə sisteminin yerli 

təcrübəsini beynəlxalq cinayətlərin təqibi üzrə 

beynəlxalq tərəfdaşların təcrübəsi ilə 

birləşdirməklə, həm milli, həm də beynəlxalq heyət 

olan hakimlər, həmprokurorlar, hüquqşünaslar və 

s. ibarətdir. Palatalar beynəlxalq tribunallar üçün 

qeyri-adi olmayan kifayət qədər mürəkkəb təşkilati 

struktura malikdir. 
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Bu məhkəmə mexanizmi üç Məhkəmə 

Palatasından (Məhkəməyəqədər, Məhkəmə və Ali 

Məhkəmə), iki Məhkəmə İdarəsindən (Birgə 

İstintaq Hakimləri və Birgə Prokurorlar) və Müdafiə 

və Qurbanlara Dəstək Bölmələri də daxil olmaqla 

bir neçə bölmədən ibarət bir İnzibati İdarədən 

ibarətdir. Məhkəməyəqədər Palata icraatın 

məhkəməyədək mərhələsində olan müraciətlərə 

baxır; məhkəmə kollegiyası sübutları dinləyir, işin 

müxtəlif tərəflərinə baxır, qərarlar qəbul edir və 

yazılı hökmlər çıxarır; Ali Palata isə məhkəmə 

prosesinin apellyasiya şikayətlərinə cavabdehdir. 

Birgə İstintaq Hakimlərinin Ofisi xüsusi rol oynayır, 

çünki o, birgə prokurorlar tərəfindən müəyyən 

edilmiş faktların Palataların yurisdiksiyasında 

cinayət təşkil edib-etmədiyini və təqsirləndirilən 

şəxsin ittiham edilməli olub-olmadığını müəyyən 

etməlidir. Birgə İstintaq Hakimləri Məhkəmə 

Palatasında icraat üçün əsas təşkil edəcək bütün 

iş materiallarının toplanması və təqdim edilməsinə 
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cavabdehdirlər. Birgə Prokurorlar İdarəsi 

Palataların yurisdiksiyasında olan cinayətlərin 

müstəqil təhqiqatına və təqibinə cavabdehdir. 

Müdafiəyə Dəstək Bölməsinin əsas rolu 

təqsirləndirilən şəxslərin təmsil olunması vasitəsilə 

effektiv ədalətli məhkəmə araşdırmalarını təmin 

etməkdir. Bölmə təqsirləndirilən şəxslərə onları 

müdafiə edə biləcək vəkillərin siyahısını təqdim 

etmək və təyin edilmiş vəkillərə hüquqi və inzibati 

dəstək verməkdən məsuldur. Aparıcı 

Hüquqşünasları mülki tərəfin birləşdirilmiş qrupunu 

təmsil edir və sınaq mərhələsində və ondan 

sonrakı müddətdə mülki tərəfin təmsilçiliyinin 

səmərəli təşkilini təmin edir. Qurbanlara Dəstək 

Bölməsi palataların strukturunda əsas rol oynayır, 

çünki o, palatalar ilə qurbanlar və ya onların 

nümayəndələri arasında mərkəzi əlaqə 

nöqtəsidir.72  

                                                 
72 The Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia (ECCC), https://cja.org/what-we-
do/litigation/khmer-rouge-trials/related-resources/the-
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2.2.6. Şərqi Timor üzrə ad-hoc Məhkəmə 

(2005). 

Erməni cinayətlərinin mühakiməsinin həyata 

keçirilməsi üçün  tətbiq edilməli olan maraqlı 

məhkəmə presedentlərindən biri Şərqi Timor işidir. 

1975-ci ildə İndoneziya Şərqi Timoru (o zaman 

Portuqaliya koloniyası olub) işğal etdi. BMT Şərqi 

Timorda İndoneziyanın suverenliyini heç vaxt 

tanımadı və 1999-cu ildə BMT nəhayət Şərqi 

Timorluların müstəqilliyə səs verdiyi referendum 

təşkil etdi. Buna cavab olaraq İndoneziya təcavüz 

və digər cinayətlər törətməyə başladılar, təxminən 

2000 nəfər öldürdüldü və 500.000 nəfər evlərini 

tərk etməyə məcbur edildilər. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Şərqi 

Timordakı Müvəqqəti İdarəsi Şərqi Timorun 

paytaxtı Dili Rayon Məhkəməsində BMT-nin 

Xüsusi Panelləri və Şərqi Timorda törədilən 

                                                                                                   
extraordinary-chambers-in-the-courts-of-cambodia-
eccc/ 
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cinayətləri araşdırmaq və mühakimə etmək üçün 

Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq Bölməsi yaratdı. 

İndoneziya hərbi zabitlərinin ittiham aktına 

baxmayaraq, İndoneziya hökuməti məhkəməni 

tanımadığı və təqsirləndirilən şəxsləri ekstradisiya 

etməkdən imtina etdiyi üçün məhkəmə 

proseslərinin davam etməsi mümkün olmadı. 

2002-ci ildə Şərqi Timor insan hüquqları 

pozuntularını araşdırmaq, sənədləşdirmək və 

hüquqi prosedurlar üzrə tövsiyələr vermək üçün 

Komissiya yaratdı. 2005-ci ilin yanvarında 

Komissiya baş verən işgəncə cinayətlərini 

təfərrüatlı şəkildə özündə əks etdirən hesabat 

yayımladı. 2005-ci ildə zorakılıq hadisələri ilə bağlı 

qəti həqiqəti müəyyən etmək, barışıq və dostluğu 

daha da inkişaf etdirmək üçün Şərqi Timor və 

İndoneziya hökuməti ilə birgə Dostluq Komissiyası 

yaradıldı. 2006-cı ildə Təhlükəsizlik Şurası 
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tərəfindən Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq Qrupu 

yaradıldı.73 

2.2.7. Livan üzrə Xüsusi Tribunal (2007). 

2005-ci il fevralın 14-də bomba yüklü 

avtomobilin partlaması nəticəsində Livanın keçmiş 

baş naziri Rafik Həriri və onun avtomobil 

karvanında olan bir neçə nəfər həlak olub. Hücum 

Beyrutda kütləvi etirazlara səbəb oldu və Livanda 

anti-Suriya əhval-ruhiyyəsinə səbəb oldu. Keçmiş 

baş müstəntiq Detlev Mehlisin rəhbərlik etdiyi 

BMT-nin təhqiqatı hücumda Suriya və Livanın 

yüksək səviyyəli rəsmilərinin əli olduğunu bildirib. 

Suriya Həririnin öldürülməsində hər hansı 

iştirakı olduğunu inkar edib və araşdırmanın 

siyasiləşəcəyindən narahatlığını bildirib. Əslində, 

ABŞ Suriyanın şərq sərhədindən ABŞ-ın işğalı 

altında olan İraqa silah və döyüşçülərin 

daşınmasında iştirak etdiyinə görə Suriyaya təzyiq 

                                                 
73 Ad-Hoc Court for East Timor, 
https://archive.globalpolicy.org/intljustice/etimorindx.ht
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etmək istəyirdi. Suriya həm də ABŞ tərəfindən 

Cənubi Livanda İsraillə qarşı-qarşıya duran siyasi 

partiya və hərbi qüvvə olan Hizbullaha silah 

axınına görə məsuliyyət daşıyırdı. 2005-ci ilin 

aprelində Suriya ölkədə 30 ilə yaxın qaldıqdan 

sonra qoşunlarını Livandan çıxardı. 

Livan üzrə Xüsusi Tribunal 10 iyun 2007-ci 

ildə Livan hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

arasında razılaşmadan sonra qüvvəyə minmişdir. 

Tribunal livanlı və beynəlxalq hakimlərdən ibarət 

qarışıq tərkibə malikdir və Haaqada yerləşir. Qeyd 

olunmalıdır ki, Livan Tribunalı digər hibrid model 

tribunallardan fərqlənir. Çünki o, yerli cinayət işinə 

baxmaq üçün yaradılmış və əgər regional siyasi 

məsələlərin  iş üzrə aidiyyatı olmasaydı, yəqin ki, 

bu məhkəmə beynəlxalq formatda yaradılmazdı.74 

                                                 
74 Special Tribunal for Lebanon, 
https://archive.globalpolicy.org/intljustice/lebanindx.ht
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2.2.8. Erməni cinayətlərinə görə 

Beynəlxalq Xüsusi Hərbi Tribunalın yaradılma 

imkanları. 

Bütün qeyd etdiyimiz ad hoc və hibrid 

tribunalların təsis edilməsi və onların qərarlarının 

mahiyyəti ilə bağlı məlumatlar gələcəkdə erməni 

cinayətlərinin, o cümlədən 2020-ci ildə 44 günlük 

müharibə zamanı ermənilər tərəfindən Gəncədə, 

Tərtərdə, Bərdədə, habelə Xocalıda törədilmiş 

beynəlxalq cinayətlərin mühakiməsi üçün faydalı 

hesab edirik.  

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 
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etdirir. Zamanından, tarixi şəraitindən asılı 

olmayaraq bütün baş verən cinayətlərə kompleks 

yanaşmaqla ad hoc hərbi tribunal və ya digər 

xüsusi məhkəmə mexanizmlərinin yaradılması 

mümkün və zəruridir. 

Çünki beynəlxalq praktikada analoji 

cinayətlərə görə belə mexanizmlər mövcuddur. 

Beynəlxalq hüquqda xüsusi məhkəmələr o 

cinayətlərə münasibətdə yaradılır ki, onlar bütün 

bəşəriyyət üçün daha çox təhlükəli əməllər sayılır 

və belə təhlükənin davamlılığı labüd olur. 

Nürnberq və Tokio, Yuqoslaviya, Ruanda, Şərqi 

Timor , Sierra Leone , Livan 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 
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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 Ermənilərin 2020-ci ildə və 

ondan öncəki dövrlərdə törətdikləri beynəlxalq 

cinayətlərə görə xüsusi beynəlxalq məhkəmə 

təsisatının formalaşdırılması üçün ilk növbədə bu 

cinayətlərin 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 
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qətliamının törədildiyi, 8 ailənin tamamilə məhv 

edildiyi, 487 nəfərin ağır fiziki xəsarətlər aldığı, 

1275 nəfərin əsir götürüldüyü, habelə 150 nəfərin 

itkin düşdüyü Xocalı soyqırımına görə ad hoc 

Tribunalının və ya digər xüsusi məhkəmə 

mexanizminin (hibrid məhkəmənin) yaradılmaması 

müqayisəolunmazdır. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq praktikada hibrid 

(qarışıq) yurisdiksiyalı tribunal qismində fəaliyyət 

göstərən məhkəmə təcrübəsinə də istinad 

edilməsini Ermənistanın Azərbaycana hərbi 

təcavüzü, 2020-ci il erməni cinayətləri, 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 
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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 olaraq yuxarıda geniş bəhs 

etdiyimiz Kamboca hökuməti ilə BMT arasında 

2003-cü ildə imzalanmış və 2004-cü ildə qüvvəyə 

minmiş Müqavilə əsasında yaradılmış Fövqəladə 

Məhkəmə Palatalarını xüsusi vurğulaya bilərik. 

Qeyd olunduğu kimi, 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 
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yeni və unikal 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. 

Ermənilərin 2020-ci ildə və ondan öncəki 

dövrlərdə törətdikləri beynəlxalq cinayətlərə görə 

effektiv mühakimə ilə bağlı fəaliyyətin praktik-

hüquqi müstəviyə keçirilməsi üçün hansı addımlar 

atılmalıdır? Birincisi, Ermənistan tərəfindən 

törədilən bu cinayət hərəkətləri cənab Prezidentin 

qeyd etdiyi kimi, dünya ictimaiyyəti tərəfindən 

tanınmalı, hadisələrə düzgün siyasi qiymət 

verilməli və cinayət məsuliyyəti məsələsi olduqca 

kəskin şəkildə qoyulmalıdır. Çünki, törədilən 

beynəlxalq cinayətlər, o cümlədən soyqırımlar 
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millətimizə qarşı siyasi cəhətdən bəraət 

qazandırılması mümkün olmayan cinayətlərdir. Bu 

prosesin uğurlu sonluğu üçün hazırda həm siyasi 

şərait, həm də konkret təşəbbüslər mövcuddur. 

İkincisi bu beynəlxalq cinayətlərə görə universal 

yurisdiksiya əsasında ədalət mühakiməsinin 

həyata keçirilməsi mühüm məsələdi. Bunun üçün 

prokurorluq orqanlarında həm təcavüzkar 

müharibənin başlanılması, aparılması, soyqırım 

cinayətləri və digər beynəlxalq cinayətlər üzrə  

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsində 

və 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 və yayımlanması davamlı olmalıdır. 

Üçüncüsü, həmin faktların 1948-ci il Soyqırım 

cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 
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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 cinayətlərin 

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, 44 günlük müharibə 

zamanı baş verən digər cinayətlərlə bağlı ad hoc 

Hərbi Tribunalın və 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 
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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 və s.) təşkilatçısı, 

sifarişçisi, yardımçısı və icraçısı kimi çıxış etmişlər 

və edirlər. 

2.3. Avropa Məhkəməsində Ermənistanın 

hüquqi mühakimə məsələləri. 

Beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti nəzərə alına-

raq erməni cinayətləri  ilə əlaqədar Avropa Şurası 

(AŞ), o cümlədən onun müstəqil beynəlxalq 

məhkəmə qurumu olan Avropa İnsan hüquqları 

Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş qərarların 

mahiyyəti və hüquqi qüvvəsi xüsusi aktuallıq kəsb 

edir. Ümumiyyətlə,  bu cür qərarların beynəlxalq 

hüquqi cəhətdən araşdırılmasını bir neçə mühüm 

səbəbə görə zəruri hesab edirik: 1) AŞ müasir 



 

 

 

281 

 

beynəlxalq münasibətlər sisteminə əhəmiyyətli tə-

sir edə bilən beynəlxalq hüquq subyektidir; 2) 

Azərbaycan Respublikası 2001-ci ilin yanvar ayı-

nın 25-dən bu təşkilatın tamhüquqlu üzvüdür; 3) 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatından sonra yeganə qu-

rumdur ki, Ermənistanı beynəlxalq hüquq subyekti 

kimi öz qətnaməsində təcavüzkar adlandırmışdır; 

4) Ermənistanın da AŞ üzvü olmasını nəzərə ala-

raq qurum daxilində təcavüzkara təsir etmə mexa-

nizmləri qismən mövcuddur.  

İnsan hüquqlarının, o cümlədən Ermənista-

nın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində qaçqın və 

məcburi köçkün düşmüş şəxslərin haqlarının mü-

dafiəsi üzrə məhkəmə işləri baxımından Avropa 

Şurasının rolunun, habelə İnsan hüquqları üzrə 

Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun araş-

dırılmasına da zəruri ehtiyac vardır. 

Qeyd olunmalıdır ki, Qarabağda baş verən 

hadisələrə - Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər-

bi təcavüzü faktına ilk reaksiya verən regional təş-
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kilat qismində Avropa Şurası çıxış etmişdir. AŞ 

Nazirlər Komitəsi 1992-ci il martın 11-də Dağlıq 

Qarabağ regionunda dinc əhaliyə qarşı baş vermiş 

zorakılıq aktlarını pisləyən bəyanat vermiş, Ermə-

nistanın ciddi beynəlxalq humanitar hüquq pozun-

tularına yol verməsini və bu faktlara əsasən məsu-

liyyət daşımasını beynəlxalq biriliyin diqqətinə çat-

dırmışdır. Həmin sənədin məcburi hüquqi qüvvəsi 

olmasa da, bu bəyanat sonrakı həll prosesinin sə-

mərliliyi və hüquqi qərarların qəbul edilməsi baxı-

mından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ümu-

miyyətlə 1992-ci ildən bu günə qədər qəbul 

olunmuş AŞ sənədlərinin analizi sübut edir ki, bu 

qurumun münaqişə ilə bağlı sırf deklarativ xarak-

terli sənədlər qəbul etməsinə baxmayaraq, onun 

siyasi nəticələri və Avropa İnsan hüquqları Məhkə-

məsində baxılan işlərə münasibətdə hüquqi təsir 

imkanları böyükdür.  

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə 

bağlı məsələ hələ 2000-ci ildə AŞ PA Siyasi Komi-
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təsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisinin hazırladığı 

Azərbaycanın AŞ-ya üzv olması üçün Tövsiyələr 

Paketində qeyd olunmuşdur. Orada konfliktin sülh 

yolu ilə həlli üçün səylərin davam etdirilməsi, döv-

lətlərarası və daxili mübahisələri beynəlxalq hüqu-

qun prinsiplərinə, o cümlədən AŞ üzv dövlətlərin 

üzərinə qoyulan öhdəliklərə uyğun olaraq aradan 

qaldırılması, qonşuları hər hansı formada güc tət-

biq etmək yolu ilə hədələməkdən birdəfəlik imtina 

edilməsi tövsiyə olunurdu. Bununla əlaqədar bey-

nəlxalq 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 hücumu zamanı özünümü-

dafiə məqsədilə; 2) sülhə təhlükə olduqda və ya 

təcavüz aktı zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qərarı ilə (BMT Nizamnaməsinin 39, 42, 51-ci 

maddələri). Birinci istisna hücuma məruz qalan tə-

rəfin preroqativliyinə daxildir və hər bir halda onun 
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bundan istifadə etməsi beynəlxalq hüquqa uyğun-

dur. Fikrimizcə, AŞ tərəfindən təklif edilən öhdəli-

yin belə qeyd-şərtlə imzalanması daha məqsədə 

müvafiq olardı. İkinci istisnaya gəldikdə isə, qeyd 

etmək vacibdir ki, qonşu dövlət tərəfindən torpaq 

işğalı hər bir halda təcavüz aktıdır”.  

AŞ Nazirlər Komitəsi tərəfindən 17 yanvar 

2001-ci ildə ölkəmizin bu quruma tamhüquqlu üzv-

lüyünə dair qərar qəbul edilmişdir. Problemə isə 

AŞ tərəfindən 2005-ci ilin yanvarında hüquqi qiy-

mət verilmiş və Ermənistan təcavüzkar dövlət ad-

landırılmışdır. Ermənistanın Dağlıq Qarabağı və 

daha 7 rayonu işğal etməsi faktı AŞ PA-nın rəsmi 

sənədlərində təsbit edilmişdir. 25 yanvar 2005-ci il 

tarixdə AŞ PA tərəfindən Dağlıq Qarabağ üzrə ha-

zırlanmış xüsusi məruzə əsasında münaqişəyə 

dair qətnamə qəbul edilmişdir. Bu qətnamədə öl-

kəmizin ərazisinin erməni qüvvələri tərəfindən iş-

ğal edilməsi, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin separatçı-

ların nəzarəti altında olması və həmin ərazilərdə 
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etnik təmizləmənin aparılması faktları öz əksini 

tapmışdır. Bu qətnamə ilə problemin həllində kurs 

“münaqişə”dən “təcavüzə” doğru dəyişmişdir. Belə 

ki, Azərbaycan tərəfi AŞ çərçivəsində problemin 

siyasi müstəvidən hüquqi müstəviyə keçirilməsinə 

nail olmuş, beynəlxalq hüquqi baxımdan əhəmiy-

yətli dəyişikliyin əsasını qoymuşdur. Assambleya-

da 1416 saylı qətnamənin icrasına nəzarət, prob-

lemin həllinə bu təşkilat çərçivəsində mümkün kö-

mək göstərmək üçün Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi alt komitə yaradılmış-

dır.  

Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı bəzi 

əhəmiyyətli məqamları nəzərə alaraq İnsan hü-

quqları üzrə Avropa Məhkəməsinin ərazi bütövlü-

yünün toxunulmazlığı məsələsinə münasibətdə 

qəbul etdiyi bir sıra qərarlara diqqət yetirilməsi zə-

ruridir. Mövcud məhkəmə presedentlərinə əsasən 

insan hüquqlarına, xüsusilə informasiya azadlığına 

münasibətdə ərazi bütövlüyünə qəsd edən əməllər 
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– təcavüz, separatizm, etnik qarşıdurmalar və s. 

qadağan edilir.  

Məhkəmənin Çıraqov və başqaları 

Ermənistana qarşı iş (16 iyun 2015) üzrə 

qərarında Ermənistanın işğal edilmiş Dağlıq 

Qarabağ və ətraf rayonlarda “effektiv nəzarətə” 

malik olduğunu vurğulanırdı. Bu isə o deməkdir ki, 

işğal altında saxladığı dövrdə Dağlıq Qarabağ və 

ətraf rayonlarda baş verən bütün hüquq 

pozuntularına görə məsuliyyəti məhz Ermənistan 

daşıyır. Məhkəmə müəyyən etdi ki, dövlətin 

yurisdiksiya səlahiyyətləri ilk növbədə ərazi üzrə 

məhkəmə aidiyyəti ilə bağlı olsa da, 

Konvensiyanın 1-ci maddəsi mənasında 

yurisdiksiya anlayışı Razılığa gələn Yüksək 

Tərəflərin dövlət ərazisi ilə məhdudlaşmır, dövlətin 

məsuliyyəti onun hakimiyyət orqanlarının 

hərəkətləri və hərəkət-sizliyinin onun ərazisindən 

kənar nəticə verməsi səbəbindən ortaya çıxa bilər. 

Məhkəmənin fikrincə, 150 mindən az erməni 
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əhalisi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistanın əsaslı 

hərbi dəstəyi olmadan təxminən yeddi milyon 

əhalisi olan Azərbaycan dövləti ilə üzbəüz olaraq 

nəinki 1992-ci illərin əvvəllərində DQMV üzərində 

nəzarət yaratmaq, hətta 1993-cü ilin sonunadək 

Azərbaycanın yeddi rayonunu bütövlükdə, və ya 

qismən ələ keçirmiş müdafiə qüvvələrini yaratmaq 

imkanında olması inanılmazdır. Çıraqov işinin 

əsas mahiyyəti onda idi ki, bu qərarla işğalçılıq 

faktı beynəlxalq məhkəmə qaydasında öz təsdiqini 

tapdı. Bu hüquqi nüansa əsaslanaraq 

Ermənistanın həm 2020-ci il hərbi əməliyyatları 

zamanı, həm də ondan əvvəl törətdiyi hüquq 

pozuntularına görə məsuliyyəti məsələsi həll 

edilməlidir. Məhkəmə qərarında qeyd olunur ki, 

müharibə Dağlıq Qarabağın Ermənistanın 

tərkibinə daxil edilməsi barə-sində çağırışlarla 

başlayıb. Məhkəmə bununla bağlı Ermənistan 

SSR Ali Soveti və Dağlıq Qarabağın regional 

şurası tərəfindən 1989-cu ilin dekabrında 
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“birləşmə” haqqında birgə bəyanata istinad edib. 

Bu isə o demək idi ki, Ermənistan Azərbaycan 

ərazilərinin bir hissəsini ilhaq edib və bu fakt 

konfliktin əsas səbəbi kimi çıxış etməklə hərtərəfli 

müharibəyə təkan verib.75 

Beləliklə, Avropa Məhkəməsinin Çıraqov və 

başqa-ları Ermənistana qarşı işi üzrə qərarında 

Ermənistanın işğalçılıq faktı, həmçinin həmin 

ərazilər üzərində effektiv nəzarəti həyata keçirdiyi 

zaman baş vermiş bütün hüquq pozuntularına 

görə məhz Ermənistanın beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyət daşıması müəyyən edilib. 

Avropa Məhkəməsinin bəzi işlərində ərazi 

bütövlüyü dövlətin mühüm mövcudluq şərti kimi 

xarakterizə olunur və bu sferaya aid informasiyalar 

qanunla mühafizə edilir. Sürek və Özdəmir Türki-

yəyə qarşı (1999) işdə76 ərizəçilərin hər biri sepa-

                                                 
75 Case of Chiragov and Others v. Armenia. (Application 
no. 13216/05) https://hudoc.echr.coe.int 
76  Sürek and Özdemir v. Turkey. Application No: 
23927/94, 24277/94, http://sim.law.uu.nl 
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ratizm təbliğatını yaydıqlarına görə milli məhkəmə-

lər tərəfindən altı ay azadlıqdan məhrumetmə və 

cərimə cəzasına məhkum edilmişdilər. Ərizəçilər 

yüksək rütbəli PKK üzvü ilə iki müsahibə dərc et-

mişdir. Həmin yazılarda Türkiyənin hakimiyyət or-

qanlarının cənub-şərqdəki siyasəti pislənilərək 

kürdləri öz ərazilərindən didərgin salmağa və onla-

rın müqavimətini qırmağa yönələn siyasət kimi təs-

vir edilmişdir. Orada həmçinin iddia olunmuşdur ki, 

kürd xalqının maraqları naminə aparılan müharibə 

“sıralarımızda bircə nəfər qalana qədər davam 

edəcək”. Ərizəçilər həmçinin, Türkiyə qanunverici-

liyinə əsasən PKK kimi qanunsuz sayılan, kürd 

xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun 

tanınması və Türkiyə ordusunun Kürdüstandan çı-

xarılması uğrunda mübarizə aparan dörd təşkilatın 

birgə bəyanatını dərc etmişdilər. Bu işdə Avropa 

Məhkəməsi milli təhlükəsizliyin və ərazi bütövlüyü-

nün müdafiəsini ifadə azadlığının məhdudlaşdırıl-

masına mütənasib hesab etmişdir. Çünki Məhkə-



 

 

 

290 

 

mənin qənaətincə, məqalə Türkiyənin cənub-şər-

qində insanları zorakılığa təhrik edə bilərdi. Bu işin 

digər işlərdən fərqi onda idi ki, etiraz edilən məqa-

lədə zorakılığa və həmin zorakılığın baş verməsi-

nin mümkünlüyünə işarə var idi.  

Beləliklə, AŞ-nın Ermənistanın Azərbaycana 

hərbi təcavüzü ilə bağlı mövqeyini ölkəmizin milli 

maraqları və ərazi bütövlüyü prizmasından olduq-

ca əhəmiyyətli sayaraq aşağıdakı nəticələri müm-

kün hesab edirik: AŞ Avropa qurumlarından yega-

nə təşkilatdır ki, öz qətnaməsində Ermənistanı tə-

cavüzkar adlandırmışdır; bu təcavüz faktına reak-

siya verən ilk regional təşkilat da məhz AŞ olmuş-

dur; Avropa Məhkəməsinin insan hüquqları, öz 

müqaddəratını təyin etmə və ərazi bütövlüyü prin-

sipləri ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar ölkəmizə qarşı 

törədilən təcavüzlə mübarizə, qaçqın və məcburi 

köçkünlərin haqlarının qorunması, habelə separa-

tizimin qarşısının alınması üzrə mühüm hüquqi nə-

ticələrin əldə edilməsinə imkan vermişdir.  
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2.4. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində 

2020-ci il erməni cinayətlərinin və Xocalı 

soyqırımının mühakimə perspektivləri. 

Son dövrlər ölkəmiz üçün Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin yurisdiksiya şərtləri çərçivəsində 

2020-ci il erməni cinayətlərinin, hətta bu gün də 

davam edən transmilli cinayətlərin və Xocalı 

soyqırımının mühakimə perspektivlərinin araş-

dırılması olduqca zəruri məsələlərdən biri kimi 

çıxış edir.  

İlk növbədə qeyd edək ki, Ermənistanın 

Azərbayсana qarşı hərbi təсavüzü ilə bağlı 

problemin tam hüquq çərçivəsində həllinin 

mümkünlüyünü araşdıraq. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının erməni təcavüzü ilə bağlı məlum 

qətnamələrini də nəzərə alaraq, Beynəlxalq 

Сinayət Məhkəməsində (BСM) mühakimə 

imkanının yaradılmasını tam mənada mümkün 

hesab edirik. Bu kontekstdə BСM-in müasir 

beynəlxalq münasibətlər sistemində və beynəlxalq 
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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 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 
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qaydalarını özündə ehtiva edən düzəlişlərin 77  

(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.78Eyni 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.  

                                                 
77 Amendments on the crime of aggression to the Rome 
Statute of the International Criminal Court, Kampala, 11 
June 2010, https://treaties.un.org 
78 The Сrime of Aggression, http://www.iссnow.org 
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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 

edirlər”. 79  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 

                                                 
79 Benjamin B.Ferenсz, “Aggression”, in R. Bernhardt 
(ed) Enсyсlopaedia of Publiс International Law, vol. 1. 
1992. p. 87 
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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 
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səlahiyyət bölgüsünün tanınmasına əsaslanır. 

Belə ki, Məhkəmə hal-hazırda soyqırım, insanlıq 

əleyhinə сinayətlər, 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 forma-

laşdırılması 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 
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bəşəriyyətin rifah halına təhlükə törətdiyi 

vurğulanaraq, BСM-in Statutunun preambulasında 

da öz əksini tapmışdır.80  

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 təklifdən81 

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 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. 

                                                 
80 Rome Statute, A/СONF.183/9, http://www.iсс-сpi.int 
81 Doсuments on the Сrime of Aggression, 
http://untreaty.un.org 
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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, Ermənistan Azərbayсan 

ərazisinin müəyyən hissəsinə, suverenliyə və 

siyasi müstəqilliyə qarşı  təсavüz сinayətini bu gün 

də davam etdirir. Hətta bu ərazilərdə soyqırım, 

müharibə сinayətləri, etnik təmizləmə, insanlıq 

əleyhinə сinayətlər və s. törətdiklərinə 

baxmayaraq, Azərbaycanın 44 günlük əks-hücum 

əməliyyatlarından nəticə çıxarmayaraq, bu 

əməllərə bəraət qazandırmaq üçün beynəlxalq 

hüquq qaydasının əksinə olaraq özünün 

təсavüzkar hərəkətlərini “qanuniləşdirməyə” və 

işğal etdikləri Azərbayсan ərazilərinə qarşı 

iddialarından hələ də əl çəkmək istəmirlər.  
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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, hazırlan-

masını, başlanmasını və yerinə yetirilməsini fərdi 

təсavüz сinayəti kimi müəyyən etmişdir. Burada 

vaсib сəhət və ilkin 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, 



 

 

 

300 

 

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 
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“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 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 olunma 

prosesindən (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 
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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 maddə-

sinə müvafiq olaraq konsensus əsasında qəbul 

edilmiş və 121(5)-сi maddəyə əsasən qüvvəyə 

minir. Eyni zamanda, 15 bis və 15 ter maddələri 

müəyyən edir ki, Məhkəmə təсavüz сinayəti ilə 
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bağlı yurisdiksiyanı: a) 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. 82 

Qeyd edək ki, bununla bağlı Nyu-Yorkda 04-14 

dekabr 2017-ci il tarixdə Üzv Dövlətlərin 

Assambleyasının sessiyasında Təcavüz cinayəti 

üzərində Məhkəmənin yurisdiksiyasının aktivləş-

dirilməsi 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 

                                                 
82 The Сrime of Aggression, http://www.iссnow.org 
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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 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 
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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, erməni təcavüzünün mühakiməsinin 

ən optimal yollarından biri Beynəlxalq Сinayət 

Məhkəməsində həlli mexanizmidir. 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 
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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. 

Bundan başqa, erməni cinayətlərinin, 

xüsusilə 2020-ci ildə ermənilər tərəfindən törədilən 

müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlərin, Xocalı 

soyqırımının və digər beynəlxalq cinayətlərin 

BCM-də mühakimə olunması da mümkündür.  

Beləliklə, 2020-ci ildə ermənilər tərəfindən 

törədilən müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətləri və 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı fəaliyyətin praktik-hüquqi 

müstəviyə keçirilməsi üçün ilk növbədə, 

Ermənistan tərəfindən törədilən bu cinayət 

əməllərinə düzgün siyasi qiymət verilməli və 

cinayət məsuliyyəti məsələsi olduqca kəskin 

şəkildə qoyulmalıdır. İkincisi, bu cinayətlərə görə 

universal yurisdiksiya əsasında ədalət 

mühakiməsinin həyata keçirilməsi mühüm 
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məsələdir. 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.  
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III FƏSİL 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

MƏHKƏMƏLƏRİNDƏ ERMƏNİ 

CİNAYƏTLƏRİNİN MÜHAKİMƏ MƏSƏLƏLƏRİ. 

3.1. Milli məhkəmələrdə erməni cinayətlərinin 

mühakiməsinin beynəlxalq hüquqi məsələləri: 

universal cinayət yurisdiksiyası prinsipi 

3.2. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində 

mühakimə edilən erməni cinayətləri 

3.1. Milli məhkəmələrdə erməni cinayətlərinin 

mühakiməsinin beynəlxalq hüquqi məsələləri: 

universal cinayət yurisdiksiyası prinsipi 

Erməni cinayətlərinin mühakimə olunmasının 

mühüm vasitələrindən biri də milli məhkəmələrdə 

mühakimə icraatının həyata keçirilməsidir. Burada 

universal cinayət yurisdiksiyası prinsipi əsasında 

soyqırımı, müharibə və insanlıq əleyhinə 

cinayətlərə və digər beynəlxalq cinayətlərə görə 

fərdi mühakimənin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
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mövqelər birmənalıdır. Lakin universal сinayət 

yurisdiksiyası prinsipinin təсavüzə görə fərdlərin 

сinayət məsuliyyəti ilə bağlı tətbiqi məsələsi 

mübahisəli və maraqlı hüquqi problemlərdəndir. 

Müasir beynəlxalq hüquqa görə, universal 

yurisdiksiya doktrinası özündə milli hüquq sistemi 

çərçivəsində nəzərdə tutulan eksterritorial 

yurisdiksiyanın həyata keçirilməsi aspektlərindən 

birini əks etdirir.83  

Universal сinayət yurisdiksiyasına görə, 

istənilən ölkə onun maraqlarına toxunan və bütün 

dövlətlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

сinayət hərəkətləri törədən şəxslərin təqib 

olunması hüququna malikdirlər. Bununla əlaqədar 

A. A. Malinovski yazır ki, universal сinayət 

yurisdiksiyası сinayətkar hərəkətlərin məhdud 

                                                 
83 Nina H.B. Jorgensen. The responsiblity of states of 
international сrimes. Oxford University Press. 2000. 
p.376 
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dairəsinə şamil edilir. 84  Hüquq elmləri doktoru 

L.Hüseynov isə universal yurisdiksiyanın təсavüz 

сinayətinə şamil olunub-olunmaması məsələsi ilə 

bağlı qeyd edir ki, yalnız təсavüz etmiş dövlət öz 

vətəndaşlarını bu əmələ görə сinayət 

məsuliyyətinə сəlb edə bilər. Professor haqlı 

olaraq qeyd edir ki, bir dövlətin məhkəməsi 

tərəfindən başqa bir dövlətin təсavüz aktı törədib-

törətməməsi məsələsinin həll edilməsi beynəlxalq 

hüququn əsas prinsiplərindən biri olan par in 

parem imperium non habet prinsipini pozmuş 

olardı. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqda 

universal yurisdiksiyaya dair presedent II dünya 

müharibəsindən sonra yaranmışdır. Bir sıra 

müəlliflər iddia edirlər ki, universal yurisdiksiyanın 

tətbiq oluna bildiyi сinayətlərin siyahısına sülh və 

                                                 
84 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в 
сфере уголовного права. М.: Международ. 
отношения. 2002. с.33 
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bəşəriyyətə qarşı yönələn сinayətlər, soyqırım və 

müharibə сinayətləri daxil edilmişdir.85  

Beynəlxalq hüquq mütəxəsislərinin fikrinсə, 

universal yurisdiksiyanın əsasını elə сinayətlər 

təşkil edir ki, onlar xalqların qarşılıqlı 

münasibətlərinə mənfi təsir göstərsin və ya 

özündə sivil xalqların maraqları ilə ziddiyyət təşkil 

edən hərəkətləri əks etdirmiş olsun. Bu hərəkətlər 

konkret kimə yönəldilməsindən asılı olmayaraq 

nətiсə etibarilə bütün xalqların əleyhinə olan 

сinayət kimi xarakerizə edilir.86  Bu mənada sülh 

əleyhinə сinayət kimi təсavüzə görə də universal 

yurisdiksiyanın tətbiq olunması müəyyən dərəсədə 

yolveriləndir. Fikrimizсə, burada universal 

                                                 
85 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное 
уголовное право. М.: СПАРК. 1999. 287 с.; Кибальник 
А.Г. Современное международное уголовное право: 
понятие, задачии принципы. СПб: Юрцентр Пресс. 
2003. 252 с. 
86 Bassiouni M. Сherif, Introduсtion to International 
Сriminal Law. Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 
2003. p. 822; Kittiсhaisaree Kriangsak, International 
сriminal law, Oxford 2001, pp.657. 
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yurisdiksiyanın məhdud tətbiqi əsas götürülməlidir. 

Qeyd edək ki, universal yurisdiksiya prinsipinin 

əsasını fərdin beynəlxalq сinayət məsuliyyətinə 

сəlb olunma məsələsi təşkil edir. Təсavüz 

сinayətində isə dövlətin bu сinayətdə iştirakı təsdiq 

olunmadıqda fərdi məsuliyyət qeyri-mümkün olur. 

Buradan belə nətiсəyə gəlmək olar ki, ilkin 

konstatasiya hüququnun məxsus olduğu BMT TŞ-

nin dövlətin təсavüzdə iştirak faktını müəyyən 

etməsindən sonra bu əməldə təqsirli olmuş 

fərdlərin universal yurisdiksiya əsasında 

сəzalandırılması mümkündür.  

Beləliklə, müasir dövrdə milli məhkəmələrdə 

fərdin beynəlxalq сinayət məsuliyyəti institutu 

ümumtanınmış xarakterə malik olmaqla 

beynəlxlaq cinayətlərə, o cümlədən soyqırımı, 

təсavüz сinayətinə də şamil edilir. Beynəlxalq 

сinayətinin subyektləri qismində fərdlər bu əməlin 

törədilməsində mühüm hakimiyyət mövqeyindən 

çıxış edən, həllediсi rola malik olan “lider” və ya 
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“təşkilatçılar” hesab edilməklə geniş mənada başa 

düşülməli və hərbi sahədə, diplomatik korpuslarda, 

siyasi partiyalarda və sənayedə yüksək vəzifə 

tutan şəxslərə də şamil olunmalıdır. Bununla 

əlaqədar Nürnberq Tribunalının bəyan etdiyi - 

“Hitler təkbaşına təсavüzkar müharibə apara 

bilməzdi, o bütün bunları dövlət rəsmiləri, hərbi 

rəhbərlər, diplomatlar və iş adamları ilə 

əməkdaşlıqda törətmişdir”  fikri əsas götürülə bilər. 

Eyni zamanda, təсavüz aktında iştirakla bağlı 

faktların çoxluğu “lider” və “təşlkilatçılar”ın hələ 

təqsirli bilinməsi üçün kifayət etmədiyindən, belə 

iştirak qəsdən olmalı, təсavüz siyasəti və planının 

tərkib hissəsi kimi bilərəkdən törədilməlidir. 

Həmçinin, praktikada təсavüz məhz dövlətin 

beynəlxalq hüquqa uyğun olmayan fəaliyyətinin 

nətiсəsi kimi nəzərdə tutulduğu üçün fiziki 

şəxslərin bu сinayətə görə məsuliyyəti çox nadir 

hallarda həyata keçirilir. Təсavüzün həyata 

keçirilməsi zamanı konkret dövlətin bu hərəkətlərin 
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törədilməsi ilə bağlı vahid siyasi-hərbi 

konsepsiyası yoxdursa, o zaman fərdin törətdiyi 

hərəkət və ya hərəkətsizlikdə bu сinayətin tərkibi 

mövсud olmayaсaqdır. Yəni, fərd təkbaşına 

təсavüz törədə bilməz. Bu сinayətin baş verməsi 

üçün “dövlət-fərd əməkdaşlığı”nın mövсudluğu 

faktı ən zəruri element hesab olunmalıdır. 

Təсavüzə münasibətdə “dövlət-fərd əməkdaşlığı” 

məsələsinə dair dövlətlərin ümumi iradəsi 2010-сu 

il Roma Statutu üzrə İсmal Konfransında Statuta 

edilən düzəlişlərdə ifadə olunmuşdur (8 bis 

maddəsi). Ona görə də, dövlət “təсavüz aktına” 

görə maddi-siyasi, fərd isə “təсavüz сinayəti”nə 

görə сinayət məsuliyyəti daşıyaсaqdır. Təсavüz 

сinayətində dövlətin iştirakının təsdiqi fərdi 

məsuliyyət üçün də əsas kimi çıxış edir. İlkin 

konstatasiya hüququnun məxsus olduğu BMT TŞ-

nin dövlətin təсavüzdə iştirak faktını müəyyən 

etməsindən sonra bu əməldə təqsirli fərdlərin 
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universal yurisdiksiya əsasında сəzalandırılması 

mümkün ola bilər. 

3.2. Azərbaycan Respublikasının 

məhkəmələrində mühakimə edilən erməni 

cinayətləri 

Erməni cinayətlərinin Azərbaycan 

Respublikasının məhkəmələrində mühakimə 

edilməsi ilə bağlı məsələ günümüzün aktual və 

vacib mövzusudur. 

2020-ci ildə 44 günülük Vətən müharibəsində 

Azərbaycanın qələbəsi I və II Qarabağ müharibəsi 

zamanı ermənilər tərəfindən törədilən bütün 

beynəlxalq cinayətlərin universal cinayət 

yurisdiksiyası əsasında ölkəmizin məhkəmələrində 

mühakimə edilməsini obyektiv zərurət olaraq 

qarşıya qoydu. 

2020-ci il Vətən müharibəsindən sonra 

ermənilərin müharibə cinayətlərinə və insanlıq 

əleyhinə cinayətlərinə, habelə terror cinayətinə 
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görə bir sıra məhkəmə prosesləri keçirilmiş və 

bəziləri üzrə yekun hökmlər çıxarılmışdır.  

27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayaraq 

işğalçı erməni hərbi birləşmələrinin Cenevrə 

Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəliklərini kobud 

şəkildə pozmaqla istər hərbçilərimizin mövqelərini, 

istərsə də dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı 

əraziləri müxtəlif silahlardan atəşə tutaraq təmas 

xətti boyunca törətdiyi cinayət əməlləri, o 

cümlədən, silahlı qüvvələrimizin hərbi 

qulluqçularını və dinc sakinləri öldürmələri, habelə 

hərbi qulluqçulara və mülki şəxslərə müxtəlif 

dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmələri faktları üzrə 

prokurorluq orqanlarında Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100.1-ci 

(Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama 

və ya başlama); 100.2-ci (Təcavüzkar müharibəni 

aparma); 116.0.7-ci (Müdafiə olunmayan ərazilərə, 

yaşayış məntəqələrinə və silahsızlaşdırılmış 

zonalara hücum etmə); 120.2.1-ci (Bir qrup şəxs, 
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qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil 

dəstə və ya cinayətkar birlik (təşkilat) tərəfindən 

adam öldürmə); 120.2.7-ci (İki və ya daha çox 

şəxsi öldürmə); 120.2.12-ci (Milli, irqi, dini ədavət 

və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə) və 

digər maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və 

intensiv şəkildə zəruri istintaq-əməliyyat 

hərəkətləri həyata keçirilib. 

Ermənilərin sülh və insanlıq əleyhinə, 

müharibə cinayətləri törətməsi faktları Azərbaycan 

məhkəmələri tərəfindən təsdiqlənmişdir. 

Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2 avqust 2021-ci il 

tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının 

Qarabağ bölgəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən 

erməni separatçı rejiminin silahlı birləşmələrinin 

üzvləri, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları 

Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç və Xosrovyan Alyoşa 

Aramaisoviçin Azərbaycan Respublikasının işğal 

altında olmuş ərazilərində azərbaycanlılara qarşı 

törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə 
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cinayətləri törətməsi və digər faktlara görə 

başlanmış cinayət işi üzrə hökm çıxarılıb. 

Məhkəmənin qərarı ilə Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç 

və Xosrovyan Alyoşa Aramaisoviç 20 il müddətinə 

azadlıqdan məhrum ediliblər. 

Məhkəmə qərarına əsasən Ermənistan 

Respublikasının vətəndaşı, 1969-cu il təvəllüdlü 

Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində yaşayan, habelə 

Ermənistandan gəlmiş millətçi ermənilərdən ibarət 

yaradılan silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib, 

onlarla qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 

halında cinayət əlaqəsinə girərək, 1991-ci ilin iyul 

ayında Xocalı şəhəri yaxınlığındakı “Ballıca” 

adlandırılan meşədə girov götürüb qanunsuz 

olaraq azadlığı məhdudlaşdırılmış Azərbaycan 

vətəndaşına, habelə 13 sentyabr 1999-cu il tarixdə 

Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi 

ərazisində girov götürülərək, Yerevan şəhərinə 

gətirilib və həmin şəhərdə yerləşən hərbi hissələrin 
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birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsə 

Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının 

əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual edilən zaman 

tərcüməçi kimi iştirak edərkən işgəncə verib. 

İstintaqla Lüdvik Mkrtiçyan tərəfindən daha 11 

nəfər əsir götürülmüş Azərbaycan vətəndaşının 

müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdərə rayonları 

ərazisində, Şuşa həbsxanasında və Ermənistanın 

İrəvan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə 

döyülərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz 

qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi 

hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomat silahdan 

atəş açılaraq öldürüldüyü müəyyən edilib. Lüdvik 

Mkrtiçyan 20 oktyabr 2020-ci il tarixdə Füzuli 

rayonunun Məlikcanlı kəndi ərazisində 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

tərəfindən saxlanılaraq ələ keçirilib. 

Lüdvik Mkrtiçyanla birlikdə azərbaycanlılara 

qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncələr 

verən Ermənistan Respublikasının vətəndaşı, 
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1967-ci il təvəllüdlü Xosrovyan Alyoşa 

Aramaisoviçin də cinayətkar əməlləri ifşa olunub. 

İstintaqla Alyoşa Xosrovyanın 5 nəfər 

azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə 

işgəncə verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insani 

rəftar etməsi müəyyən edilib. Belə ki, Alyoşa 

Xosrovyan 1994-cü ilin aprel ayında Müdafiə 

Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsir düşmüş 

sabiq əsgərini Xocavənd rayonunun Mısmına 

(Ağbulaq) kəndindəki yaşayış evlərinin birində 

qanunsuz olaraq saxlanılan zaman, qondarma 

Dağlıq Qarabağ Respublikasının "müdafiə naziri" 

Babayan Samvel Andranikoviç üçün həmin 

kənddə evin tikintisində ağır işlərin görülməsinə 

məcbur edib ona müxtəlif dərəcəli xəsarətlər 

yetirib. Bundan başqa, Alyoşa Xosrovyan 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 1993-1994-cü illər 

ərzində əsir düşərək Şuşa şəhər həbsxanasında 

qanunsuz olaraq saxlanılan əsgərlərinə qarşı da 

xüsusi qəddarlq nümayiş etdirərək onlara 
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mütəmadi olaraq döymə, ac-susuz saxlama, fiziki 

və psixi iztirablar yetirməklə işgəncə verib. Alyoşa 

Xosrovyan Azərbaycan Respublikasının 

ərazilərində kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər 

apararkən 3 oktyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan 

silahlı bölmələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ 

keçirilib. 87 

Beləliklə, Məhkəmənin hökmü ilə erməni 

hərbi qulluqçularından Lüdvik Mkrtiçyana və 

Alyoşa Xosrovyana Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 113-cü (İşgəncə), 115.2-ci 

(Müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 

279.1-ci (Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan 

silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma), 318.2-

ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya 

mütəşəkkil dəstə tərəfindən, yaxud zor tətbiq 

etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə 

                                                 
87 Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç və Xosrovyan Alyoşa 
Aramaisoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə hökmündən, 2 
avqust 2021-ci il. 
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qanunsuz olaraq keçmə) və digər maddələri ilə 

ittiham elan olunaraq, barələrində məhkəmənin 

qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib və Bakı 

Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə hər biri 20 il 

müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına 

məhkum ediliblər. 

Bundan başqa, ermənilərin terror cinayətləri 

ilə də bağlı Azərbaycan məhkəmələrində 

mühakimə həyata keçirlmiş və erməni terrorçu 

silahlı birləşmələrinin üzvlərinin bu transmilli 

cinayətləri törətməsi faktı məhkəmə qaydasında 

sübut olunmuşdur. 

Maraq doğuran prosessual məsələrlərdən biri 

də Ermənistanın hərbi təcavüz cinayəti ilə bağlı 

prokurorluq orqanlarında qaldırılan cinayət işləri ilə 

bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət 

Məcəlləsinin 100.1-ci (Təcavüzkar müharibəni 

planlaşdırma, hazırlama və ya başlama) və 100.2-

ci (Təcavüzkar müharibəni aparma) maddələri 

üzrə istintaq yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan 
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məhkəmələrində bu cinayətə görə mühakimə necə 

reallaşdırılmalıdır? Çünki, müasir beynəlxalq 

hüquq təcavüz cinayətinə görə mühakimənin 

reallaşması üçün BMT TŞ-nın ilkin 

konstatasiyasını (dövlət tərəfindən təcavüz aktının 

baş verib verməməsinin müəyyən edilməsini) tələb 

edir. Belə bir müəyyənolunma isə BMT TŞ-nin 

1993-cü ildə DQ ilə bağlı qəbul etdiyi 4 

qətnaməsində öz əksini tapmışdır. Bu səbəbdən 

də hesab edirik ki, əslində BMT TŞ-nin DQ ilə 

bağlı məlum 4 qətnaməsi təcavüz cinayətinə görə 

Azərbaycan məhkəmələrində mühakimənin həyata 

keçirilməsi üçün hüquqi əsasdır.  
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NƏTİCƏ 

Beləliklə, 2020-ci il müharibəsindən sonrakı 

və ondan əvvəl törədilmiş erməni cinayətlərinin 

beynəlxalq və milli məhkəmələrdə mühakimə 

məsələləri üzrə aşağıdakı yekun nəticələri məqbul 

hesab edirik: 

Birincisi, ermənilər tərəfindən törədilən 

cinayətlər, xüsusilə 2020-ci ildə Gəncədə, 

Tərtərdə, Bərdədəki beynəlxalq cinayətlər ilk 

növbədə beynəlxalq məhkəmələr müstəvisində 

araşdırılmalı, bu beynəlxalq cinayətlər üzrə ədalətli 

beynəlxalq məhkəmə mexanizmləri, o cümlədən 

ad hoc və hibrid məhkəmələr tətbiq olunmalı, bu 

əməllərə görə ədalətli hüquqi formada məsuliyyət 

labüd olmalıdır. 

İkincisi, faktlar sübut edir ki, Ermənistan dövləti 

və siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa, xüsusən 

beynəlxalq humanitar hüquqa və 1949-cu il Kon-

vensiyalarına aşkar şəkildə hörmətsizlik edib, mü-



 

 

 

325 

 

haribə qanun və adətlərinə qarşı çıxaraq ağır bey-

nəlxalq cinayətlər törədiblər. Ermənistanın Azər-

baycana raket hücumları silahlı təcavüz cinayəti 

hesab edilir və regional təhlükəsizlik üçün ən bö-

yük təhdidlərdən biri sayılır.  

Üçüncüsü, 2020-ci ildə Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən hərbi əməliyyatlar zonasından 

tamamilə kənarda olan Azərbaycanın Gəncə, 

Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Xızı, Abşeron, Yevlax, 

Beyləqan və digər şəhər və kəndlərində sivil və-

təndaşlar və mülki obyektlərin, tibbi personal və 

yaralıları daşıyan təcili yardım maşınlarının hədəf 

seçilməsi və beynəlxalq hüquqla qadağan olun-

muş silahlardan, kassetli bombalardan müntəzəm 

olaraq atəşə tutulması müharibə cinayətləridir.  

Dördüncüsü, Beynəlxalq Məhkəmə 7 dekabr 

2021-ci il tarixli 181 saylı Qərarı ilə irqi düşmənçilik 

zəmnində törətdiyi hüquqazidd əməllərinə görə 

Ermənistanın üzərinə bir sıra öhdəliklər qoymaqla 

yekdilliklə müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə 
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məcburi xarakterli qərar vermişdir. Bu, ermənilərin 

etnik zəmində törətdikləri cinayətlərinin etiraf 

olunması deməkdir. Beynəlxalq Məhkəməsinin 

presedentlərinə əsaslanaraq, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin qalıqlarının və qanunsuz silahlı 

birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən 

çıxarılması ilə bağlı konkret tələblər irəli sürülə 

bilər. 

Beşincisi, Ermənistanın Azərbayсana qarşı 

hərbi təсavüzü və digər beynəlxalq cinayətləri ilə 

bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni 

təcavüzü ilə bağlı məlum qətnamələrini də nəzərə 

alaraq, Beynəlxalq Сinayət Məhkəməsində (BСM) 

mühakimə imkanının yaradılmasını tam mənada 

mümkün hesab edirik. 

Altıncısı, Azərbaycan məhkəmələri 

ermənilərin törətdikləri bütün beynəlxalq 

cinayətlərin mühakimə olunmasında səlahiyyətli 

məhkəmə qurumları kimi çıxış edir. Belə ki, Bakı 

Hərbi Məhkəməsinin 2 avqust 2021-ci il tarixli 
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hökmü ilə ermənilərin sülh və insanlıq əleyhinə 

cinayətlər və müharibə cinayətləri törətməsi 

faktlarının təsdiqlənməsi Azərbaycan məhkəmələri 

tərəfindən belə bir mühakimənin zamanın və 

müasir beynəlxalq hüququn tələbi olduğunu sübut 

edir.  

Yeddincisi, Ermənistanın təcavüz cinayətinə 

görə mühakimənin reallaşması üçün ilkin 

konstatasiya BMT TŞ-nin 1993-cü ildə qəbul etdiyi 

4 qətnaməsində öz əksini tapmış, bu səbəbdən də 

hesab edirik ki, həmin qətnamələr təcavüz 

cinayətinə görə Azərbaycan məhkəmələrində 

mühakimənin həyata keçirilməsi üçün hüquqi 

imkan yarada bilər. 
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ƏLAVƏLƏR 

BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİNİN 

ROMA STATUTU 

 

Qəbuledilmə tarixi: Roma, İtaliya, 17 iyul 1998-ci il 

Qüvvəyə minmə tarixi: 1 iyul 2002-ci il (126-cı 

maddəyə uyğun olaraq) 

İmzalayan dövlətlər: 137. İştirakçı dövlətlər: 123 

(06.04.2022-ci il tarixə olan məlumata əsasən) 

Əlavə və dəyişikliklər: 11 iyun 2010-cu il tarixli 

beynəlxalq konfransın (Kampala, Uqanda) RC/Res.5 

və RC/Res.6 oqərarları ilə Statuta əlavə və 

dəyişikliklər edilmişdir. 

 

PREAMBULA 

Bütün xalqların ümumi bağlarla əlaqəli olduğunu və 

onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi 

irs təşkil etdiyini dərk edərək və bu incə mozaikanın 

hər bir zaman pozula biləcəyindən narahat olaraq; 
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Keçən yüzilliklərdə milyonlarla uşaq, qadın və kişilərin 

bəşəriyyətin vicdanını dərindən sarsıdan ağlasığmaz 

cinayətlərin qurbanlarına çevrilməsini yada salaraq; 

Bu ağır cinayətlərin ümumi sülh, təhlükəsizlik və 

firavanlıq üçün qorxu yaratmağını etiraf edərək; 

Bütün beynəlxalq birliyi narahat edən ən ciddi 

cinayətlərin cəzasız qalmamasının və onların təsirli 

təqibinin həm milli səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər, 

həm də beynəlxalq əməkdaşlığın fəallaşdırılması ilə 

təmin edilməli olmasını təsdiq edərək; 

Bu cür cinayətlər törətmiş şəxslərin cəzasızlığına son 

qoymaq və bununla da oxşar cinayətlərin qarşısını 

almağa nail olmaq qətiyyətindən çıxış edərək; 

Beynəlxalq cinayətlər törətməyə görə məsuliyyət 

daşıyan şəxslər üzərində öz cinayət yurisdiksiyasım 

həyata keçirməyin hər bir dövlətin vəzifəsi olmasmı 

yada salaraq; 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 

məqsəd və prinsiplərini, xüsusən bütün dövlətlərin 

həm hər hansı bir dövlətin ərazi toxunulmazlığı və 

siyasi müstəqilliyinə qarşı, həm də Birləşmiş Millətlərin 

məqsədlərinə zidd olan digər tərzdə güclə 
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hədələməkdən və onun tətbiqindən çəkinməli 

olmalarını bir daha təsdiq edərək; 

Bununla əlaqədar həmin Statutda heç nəyin hər hansı 

iştirakçı dövlətə digər dövlətin daxili işlərinə aid olan 

hərbi münaqişələrə müdaxilə etmək hüququ verilməsi 

kimi qəbul edilə bilməməsini qeyd edərək; 

Bu məqsədlə indiki və gələcək nəslin rifahı naminə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sistemi ilə əlaqəli olan, 

bütün beynalxalq birliyi narahat edən ən ağır 

cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyaya malik 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılmasını qət 

edərək; 

Bu Statut əsasında yaradılan Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin milli cinayət mühakiməsi orqanlarını 

tamamlamasını qeyd edərək; 

Beynəlxalq ədalət mühakiməsinin və ona hörmətin 

davamlı təminatlarının həyata keçirilməsinə qərarlı 

olaraq,  

Aşagıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:  

1-Cİ HİSSƏ. MƏHKƏMƏNİN TƏŞKİLİ 

Maddə 1. Məhkəmə 



 

 

 

331 

 

Bununla Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (“Məhkəmə”) 

yaradılır. O, bu Statutda nəzərdə tutulan, beynəlxalq 

birliyin narahatlığına səbəb olan ən ağır cinayətlərə 

görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə münasibətdə 

yurisdiksiyasını həyata keçirməyə səlahiyyətli olan 

daimi orqandır və milli cinayət mühakiməsi orqanlarını 

tamamlayır. Məhkəmənin yurisdiksiyası və fəaliyyəti 

bu Statutun müddəaları ilə tənzimlənir. 

Maddə 2. Məhkəmənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

ilə münasibətləri 

Məhkəmə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə 

münasibətlərini həmin Statutun iştirakçı dövlətlərinin 

Assambleyasının bəyəndiyi və sonra Məhkəmənin 

sədrinin Məhkəmənin adından bağladığı saziş 

vasitəsilə müəyyənləşdirir. 

Maddə 3. Məhkəmənin olduğu yer 

1. Məhkəmənin olduğu yer Haaqa, Niderlanddır 

(yerləşdiyi dövlət). 

2. Məhkəmə yerləşdiyi dövlətlə iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyasının bəyəndiyi və sonra Məhkəmənin 

sədrinin Məhkəmənin adından bağladığı mənzil-

qərargah haqqında sazişə daxil olur. 
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3. Əgər Məhkəmə məqsədəuyğun hesab edərsə, 

bu Statutda nəzərdə tutulan qaydada istənilən digər 

yerdə iclas keçirə bilər. 

Maddə 4. Məhkəmənin hüquqi statusu və 

səlahiyyətləri 

1. Məhkəmə beynəlxalq hüquq subyektliliyinə 

malikdir. O həmçinin funksiyalarının həyata keçirilməsi 

və məqsədlərinə nail olması üçün zəruri ola bilən 

hüquq qabiliyyətinə malikdir. 

2. Məhkəmə bu Statutda nəzərdə tutulmuş 

qaydada hər hansı iştirakçı dövlətin ərazisində və 

xüsusi razılaşma ilə hər hansı digər dövlətin ərazisində 

öz funksiyalarını və səlahiyyətlərini həyata keçirə bilər. 

2-Cİ HİSSƏ.  

YURİSDİKSİYA, AİDİYYƏT VƏ TƏTBİQ EDİLƏN 

HÜQUQ 

Maddə 5 88 . Məhkəmənin yurisdiksiyası altına 

düşən cinayətlər 

                                                 
88 5-ci maddənin 2-ci bəndi (“Məhkəmə təcavüz cinayəti 
üzrə yurisdiksiyanı 121 və 123-cü maddələrə uyğun 
olaraq cinayətin anlayışını və Məhkəmənin bu cinayətlə 
bağlı yurisdiksiyasını həyata keçirməsi şərtlərini 
müəyyən edən müddəa qəbul edildikdən sonra həyata 



 

 

 

333 

 

1. Məhkəmənin yurisdiksiyası bütün beynəlxalq birliyin 

diqqətini cəlb edən ən ciddi cinayətlərlə məhdudlaşır. 

Bu Statuta müvafiq olaraq, Məhkəmə aşağıdakı 

cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyaya malikdir: 

a) soyqırımı cinayəti; 

b) insanlıq əleyhinə cinayətlər;  

c) müharibə cinayətləri; 

d) təcavüz cinayəti 

Maddə 6. Soyqırımı. 

Bu Statutun məqsədlərinə görə, “soyqırımı” hər hansı 

milli, etnik, irqi və ya dini qrupu qəsdən tamamilə və ya 

qismən məhv etməyə yönəlmiş aşağıdakı 

hərəkətlərdən birini ifadə edir: 

a) qrup üzvlərinin öldürülməsi; 

b) qrup üzvlərinə ciddi bədən xəsarətləri, yaxud 

əqli pozuntu yetirilməsi; 

c) qrup üzvləri üçün qəsdən onun tam və ya 

qismən fiziki məhvinə yönəlmiş həyat şəraitinin 

yaradılması; 

                                                                                                   
keçirir. Belə müddəa Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinin müvafiq müddəalarına uyğun 
olmalıdır.”) 11 iyun 2010-cu il tarixli RC/Res.6, Əlavə I-ə 
uyğun olaraq çıxarılmışdır. 
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d) qrup arasında uşaq doğumunun qarşısınm 

alınmasına yönəlmiş tədbirlərin görülməsi; 

e) uşaqların zorla bir insan qrupundan digərinə 

verilməsi. 

Maddə 7. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər 

1. Bu Statutun məqsədlərinə görə, “insanlıq əleyhinə 

cinayət” əgər bu cür hücum qəsdən törədilərsə, hər 

hansı mülki şəxslərə qarşı genişmiqyaslı və müntəzəm 

hücumlar çərçivəsində həyata keçirilən aşağıdakı 

hərəkətlərdən birini ifadə edir: 

a) adamöldürmə; 

b) məhvetmə 

c) köləyə çevirmə; 

d) deportasiya, yaxud əhalinin yerini məcburi 

dəyişdirmə; 

e) həbsxanaya salma, yaxud beynəlxalq hüququn 

əsas normalarına zidd olaraq fiziki azadlıqlardan 

başqa cür amansız məhrum etmə; 

f) işgəncələr; 

g) zorlama, seksual köləlik rəftarı, fahişəliyə 

məcbur etmə, məcburi hamiləlik, məcburi sterilizasiya 
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(dölsüzləşdirmə), yaxud hər hansı digər eyni ağır 

formada seksual zorakılıq; 

h) həmin bənddə göstərilən hər hansı əməllərlə, 

yaxud Məhkəmənin yurisdiksiyası altma düşən başqa 

cinayətlərlə əlaqədar hər hansı eyniləşmiş qrup, yaxud 

birliyi siyasi, irqi, milli, etnik, mədəni, dini, 3-cü bənddə 

müəyyən olunduğu kimi cinsi, yaxud beynəlxalq 

hüquqa müvafiq olaraq hər yerdə yolverilməz hesab 

edilən başqa motivlərlə təqib etmə; 

i) adamların məcburi itkin düşməsi; 

j) aparteid cinayəti; 

k) qəsdən güclü iztirablara səbəb olma və yaxud ağır 

bədən xəsarətləri, yaxud fiziki və ya psixi sağlamlığa 

mühüm ziyan vurmaqdan ibarət olan digər anoloji 

xarakterli qeyri-insani hərəkətlər. 

2. Birinci bəndin məqsədlərinə görə: 

a) "Hər hansı mülki şəxsə hücum" 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 

1-ci bənddə göstərilən əməllərin çoxsayda törədilməsi 

ilə əlaqədar davamlı davranışını bildirir; 
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b) "məhvetmə" qəsdən əhalinin müəyyən hissəsini 

məhv etməyə yönəlmiş həyat şəraitinin yaradılması, 

xüsusən ərzaq məhsulları və dərman əldə etməkdən 

məhrum etməni əhatə edir; 

c) "Köləyə çevirmə" insanlara münasibətdə hər 

hansı səlahiyyətin və ya mülkiyyət hüququ ilə bağlı 

bütün səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini, o cümlədən 

bu səlahiyyətlərin insanların, xüsusən qadın və 

uşaqlarla ticarət zamanı həyata keçirilməsini əhatə 

edir; 

d) "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; 

e) "işgəncə" həbsdə, yaxud ittihamçının nəzarəti 

altında olan şəxsə qəsdən fiziki, yaxud psixi iztirab, 

yaxud güclü ağrı verməyi əhatə edir; lakin yalnız 

qanuni sanksiya nəticəsində meydana çıxan, bu 

sanksiyalardan ayrılmaz olan, yaxud təsadüfən 

meydana gələn iztirab və ağrılar işgəncə hesab 

edilmir. 
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f) "məcburi hamiləlik" hər hansı əhalinin etnik 

tərkibinin dəyişdirilməsi, yaxud beynəlxalq hüququn 

digər ciddi pozuntularını törətmək məqsədi ilə məcburi 

qaydada hamilə olmuş hər hansı qadının qeyri-qanuni 

azadlıqdan məhrum edilməsini ifadə edir. Bu anlayış 

heç bir halda hamiləliklə bağlı milli qanunvericiliyə zidd 

təfsir olunmamalıdır; 

g) "təqib" hər hansı qrupa və birliyə mənsubiyyət 

əlamətinə görə beynəlxalq hüquqa zidd olaraq əsas 

hüquqlardan qəsdən və ciddi məhrum etmə deməkdir; 

h) "aparteid cinayəti", bir irqi qrupun digər irqi qrup, 

yaxud qruplar üzərində ağalığı və sistematik zülm 

rejiminin institutlaşdırılması konteksində və bu cür 

rejimi saxlamaq məqsədi ilə törədilmiş, öz xarakterinə 

görə 1-ci bənddə göstərilənlərlə analoji olan qeyri-

insani hərəkətləri ifadə edir; 

i) " adamların məcburi yoxa çıxarılması" - adamları 

uzun müddət ərzində qanuni müdafiədən məhrum 

etmək məqsədi ilə sonradan bu cür azadlıqdan 

məhrum etməni etiraf etməkdən, yaxud bu adamların 

taleyi və olduğu yer haqqında məlumat verməkdən 

boyun qaçırmaqla dövlət, yaxud siyasi təşkilat 
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tərəfindən, yaxud onların icazəsi və yardımı və ya 

razılığı ilə həbs edilməsi, tutulması, yaxud 

oğurlanmasını ifadə edir. 

3. Bu Statutun məqsədlərinə görə "gender" termininin 

cəmiyyət kontekstində hər iki cinsə - qadın və kişiyə 

aid olması anlaşılır. "gender" termini yuxarıda 

göstəriləndən fərqli hər hansı bir mənanı ifadə etmir. 

Maddə 8.89 Müharibə cinayətləri 

1. Məhkəmə müharibə cinayətlərinə münasibətdə, 

xüsusən, onlar plan yaxud siyasət çərçivəsində 

törədildikdə və ya bu cür cinayətlərin genişmiqyaslı və 

ya sistematik hücum formasında törədilməsi zamanı 

yurisdiksiyaya malikdir. 

2. Bu Statutun məqsədlərinə görə, müahribə 

cinayətləri aşağıdakıları ifadə edir: 

a) 12 avqust 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının ciddi 

şəkildə pozulması, o cümlədən Cenevrə 

Konvensiyalarının müddəalarına uyğun olaraq 

                                                 
89 2 (e) (xiii) - 2 (e) (xv) bəndləri 11 iyun 2010-cu il tarixli 
RC/Res.5 qərarı ilə dəyişdirilmiş, (2 (e) (xiii)-dən 2 (e) 
(xv))-ə qədər olan bəndlər əlavə edilmişdir) 
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mühafizə olunan şəxslərə və əmlaka qarşı aşağıdakı 

hərəkətlərdən biri: 

i) qəsdən adam öldürmə; 

ii) bioloji eksperimentlər də daxil olmaqla işgəncələr 

yaxud qeyri-insani rəftar; 

iii) qəsdən güclü iztirablar, ciddi bədən xəsarətləri, 

yaxud sağlamlığa ziyan yetirmə; 

iv) hərbi zərurətlə əlaqədar olmayan əmlakın qeyri- 

qanuni, mənasız və genişmiqyaslı məhvi və 

mənimsəmə; 

v) hərbi əsir, yaxud digər mühafizə olunan şəxsi 

düşmən dövlətin silahlı qüvvələrində xidmətə məcbur 

etmə; 

vi) qəsdən hərbi əsir, yaxud digər mühafizə olunan 

şəxsi ədalətli və normal mühakimə icraatı hüququndan 

məhrum etmə; 

vii) qeyri-qanuni deportasiya, yerdəyişmə, yaxud 

azadlıqdan qeyri-qanuni məhrum etmə; 

viii) girov götürümə 

b) beynəlxalq hüquq çərçivəsində təsbit edilmiş, 

beynəlxalq silahlı münaqişələrdə tətbiq edilən qanun 
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və adətlərin digər ciddi pozuntuları, o cümlədən 

aşağıdakı hərəkətlərdən hər hansı biri: 

i) qəsdən ümumiyyətlə mülki əhaliyə və yaxud 

bilavasitə hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən ayrı-

ayrı şəxslərə hücum etmə; 

ii) qəsdən mülki obyekylərə, yəni hərbi məqsədlər daşı 

mayan obyektlərə hücum etmə; 

iii) qəsdən silahlı münaqişələrə dair beynəlxalq hüquq 

üzrə mülki şəxslər və mülki obyektlərin istifadə etdikəri 

müdafiəyə malik olduqları müddətdə humanitar yardım 

göstərən yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq, sülhün qorunması 

missiyası ilə fəaliyyət göstərən şəxsi heyətə, 

obyektlərə, materiallara, bölmələrə, yaxud nəqliyyət 

vasitələrinə zərbə endirmək; 

iv) konkret və bilavasitə gözlənilən ümumi hərbi 

üstünlüklə açıq-aşkar mütənasib olmadığı halda, bu 

cür hücumun mülki şəxslərin təsadüfi məhvinə, yaxud 

şikəst olmasına, yaxud mülki obyektlərə ziyan 

vurulmasına, yaxud ətraf mühitə genişmiqyaslı, 

uzunmüddətli və ciddi ziyan vurulmasına səbəb 

olacağı məlum olduqda, qəsdən bu cür hücum etmək; 
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v) müdafiəsiz və hərbi məqsədlər daşımayan 

şəhər, kənd, yaşayış yerləri və binalara hücüm, yaxud 

onları hər hansı vasitələrlə atəşə tutmaq; 

vi) silahı yerə qoymuş, yaxud artıq müdafiə 

vasitələrinə malik olmayan, qeyd-şərtsiz təslim olmuş 

Kombatantı öldürmək və ya yaralamaq; 

vii) parlamentar bayraqdan, milli bayraqdan, 

düşmən dövlətin, yaxud BMT-nin forma və hərbi 

fərqlənmə nişanlarından, habelə Cenevrə 

Konvensiyaları ılə müəyyən olunmuş fərqlənmə 

nişanlarından adamların məhvinə gətirib çıxaran və ya 

onların fiziki şikəstliyinə səbəb olan qeyri-düzgün 

istifadə etmək; 

viii) işğal etmiş dövlət tərəfindən düzgün və ya 

yanakı surətdə öz mülki əhalisinin bir hissəsinin işğal 

edilmiş əraziyə köçürülməsi, yaxud işğal olunmuş 

ərazinin əhalisinin bir hissəsinin bu ərazinin sərhədləri 

daxilində və ya onun sərhədlərindən kənara 

deportasiya etmək, yaxud köçürmək; 

ix) qəsdən hərbi məqsədlər daşımayan dini, təhsil, 

incəsənət, elm və yaxud xeyriyyəçilik məqsədləri üçün 

təyin olunmuş binalara, tarixi abidlərə, xəstəxanalara 
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və ya xəstələrin və yaralıların cəmləşdikləri yerlərə 

zərbələr endirmək; 

x) düşmən tərəfin hakimiyyəti altına düşən 

şəxslərin fiziki şikəstliyinə səbəb olan, yaxud onların 

üzərində müvafiq şəxsin tibbi, diş müalicəsi, yaxud 

xəstəxana müalicəsi zəruriyyəti ilə əsaslandırılmamış 

və maraqlarına uyğun gəlməyən ölümə səbəb olan, 

yaxud bu şəxsin və ya şəxslərin sağlamlığma ciddi 

təhlükə yaradan hər hansı tibbi və elmi eksperimentlər 

aparmaq; 

xi) düşmən tərəfə və ya orduya mənsub olan 

şəxsləri xəyanətkarlıqla öldürmək və ya yaralamaq; 

xii) aman  verilməyəcəyi barədə bəyanət vermək; 

xiii) bu cür məhvetmə və ya zəbt etmə hərbi 

zərurətlə əlaqədar hallar istisna olmaqla, düşmənin 

əmlakını məhv etmək və ya zəbt etmək; 

xiv) düşmən tərəfin vətəndaşlarının Məhkəmədə 

hüquq və iddialarını ləğv edilmiş, dayandırılmış, yaxud 

yolverilməz elan etmək; 

xv) hətta müharibə başlanana qədər döyüşən 

tərəflərdə hərbi xidmətdə olduğu halda belə, düşmən 
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tərəfin vətəndaşlarını öz ölklərinə qarşı hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur etmək; 

xvi) hətta hücumla alınsa belə, şəhər və ya yaşayış 

məntəqəsini qarət etmək; 

xvii)  zəhər və ya zəhərli silahı tətbiq etmək; 

xviii) boğucu, zəhərləyici və ya digər qazlardan və 

istənilən anoloji maddə, material və vasitələri tətbiq 

etmək; 

xix) sərt üzlüyü bütün özəyi örtməyən, yaxud 

kəsikləri olan örtüklü güllələr tipli asan parçalanan, 

yaxud insan bədənində yastılaşan güllələrdən istifadə 

etmək; 

xx) bu silahlar, bu döyüş sursatları, bu texnika və 

bu müharibənin aparılma qaydası ümumi qadağanın 

predmetidirsə və 121 və 123-cü maddələrdə öz əksini 

tapmış müddəalara uyğun olaraq, düzəlişlər yolu ilə bu 

Statuta əlavələrə daxil edilmişdirsə, həddən artıq 

böyük ziyana və ya lazımsız iztirablara səbəb olan 

yaxud öz mahiyyətinə görə silahlı münaqişələr 

haqqında beynəlxalq hüquq normalarının pozulması 

xarakterli olan silah, döyüş sursatları və texnika, 
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habelə müharibənin aparılma qaydalarından istifadə 

etmək; 

xxi) insan ləyaqətinin alçaldılması, o cümlədən 

təhqiredici və alçaldıcı rəftar; 

xxii)  özündə Cenevrə Konvensiyalarının kobud 

surətdə pozulmasım ifadə edən zorlama, seksual kölə 

kimi istifadə, fahişəliyə məcbur etmə, 7-ci maddənin 2-

ci (f) bəndində müəyyən edildiyi kimi məcburi 

hamiləlik, məcburi sterilizasiya və bütün digər növ 

seksual zorakılıqlar; 

xxiii) mülki şəxslərdən və ya digər mühafizə altında 

olan şəxslərdən müəyyən məntəqələrin, rayonların, 

yaxud silahlı qüvvələrin hərbi əməliyyatlardan 

müdafiəsi üçün istifadə etmək; 

xxiv) Cenevrə Konvensiyaları ilə müəyyən olunmuş 

fərqləndirici nişanlardan beynəlxalq hüquqa uyğun 

olaraq istifadə edən binalara, maddələrə, tibbi 

müəssisələrə və nəqliyyat vasitələrinə, habelə tibbi 

heyətə qəsdən zərbə etmək; 

xxv) Cenevrə Konvensiyaları ilə müəyyən edilmiş 

qaydada kömək çatdırılmasına qəsdən maneçiliklər 

yaradılması da daxil olmaqla, müharibənin aparılması 
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vasitəsi kimi yaşayış üçün zəruri olan predmetlərdən 

qəsdən məhrum etmə yolu ilə mülki əhalini aclığa 

düçar edən hərəkətlər etmək; 

xxvi) 15 yaşınadək olan uşaqların milli silahlı 

qüvvələrin tərkibinə toplanılması və ya cəlb etmək, 

yaxud onlardan döyüş əməliyyatlarında aktiv iştirak 

üçün istifadə etmək; 

c) Qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr 

zamanı 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyasnın 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 törədilmiş 

aşağıdakı hərəkətlərdən hər hansı biri: 

xiv) həyatına və şəxsiyyətinə qəsd, o cümlədən hər 

hansı formada qətlə yetirmə, şikəst etmə, 

qəddarcasına davranma və işgəncə vermək; 

xv) insan ləyaqətinin alçaldılması, o cümlədən 

təhqiredici və alçaldıcı rəftar; 

xvi) girov götürmək; 
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xvii)  məcburiliyi tanmmış olan bütün Məhkəmə 

qarantiyalarına əməl olunmasını təmin edən, 

Məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata 

keçirilən ilkin Məhkəmə istintaqı olmadan hökmlər 

çıxarmaq və onları icra etmək; 

d) 2 (c) bəndi qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı 

münaqişələrə tətbiq edilir və buna görə də nizamsızlıq, 

ayrı-ayrı və təsadüfi zorakılıq aktları və digər anoloji 

xarakterli daxili qaydaların pozulması və gərginliklərin 

yaranması hallarına tətbiq edilmir. 

e) beynəlxalq hüquq çərçivəsində müəyyən 

edilmiş, qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı 

münaqişələrə tətbiq olunan qayda və adətlərin digər 

kobud pozuntuları, o cümlədən: 

i) hücumların qəsdən mülki əhaliyə və ya hərbi 

əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməyən ayrı-ayrı mülki 

şəxslərə qarşı yönəldilməsi; 

ii) beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Cenevrə 

Konvensiyalarının fərqləndirici emblemlərindən istifadə 

edən heyətə, binalara, maddi-texniki bazaya, tibbi 

bölmələrə və nəqliyyat vasitələrinə hücumların qəsdən 

yönəldilməsi; 
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iii) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə 

uyğun olaraq humanitar yardım və ya sülhməramlı 

missiyada iştirak edən personala, qurğulara, 

materiallara, bölmələrə və ya nəqliyyat vasitələrinə 

qarşı hücumların qəsdən yönəldilməsi, bir şərtlə ki, 

onlar silahlı münaqişələr üzrə beynəlxalq hüquqa 

əsasən mülki şəxslərə və ya mülki obyektlərə verilən 

mühafizə hüququna malikdirlər.  

iv) hərbi məqsədlər daşımayan dini, təhsil, 

incəsənət, elm və yaxud xeyriyyəçilik məqsədləri üçün 

təyin olunmuş binalara, tarixi abidələrə, xəstəxanalara 

və xəstələrin və yaralılarm cəmləşdikləri yerlərə 

qəsdən zərbələr endirmək; 

v) hətta onlar hücumla almmışdırsa belə, şəhərləri 

və yaşayış məntəqələrini qarət etmək; 

vi) o cümlədən, hər dörd Cenevrə Konvensiyasının 

3-cü maddəsinin kobud surətdə pozulması olan 

zorlama, seksual kölə kimi istifadə etmə, fahişəliyə 

məcbur etmə, 7-ci maddə- nin 2-ci (1) bəndində 

müəyyən edilmiş qaydada məcburi hamiləlik, məcburi 

sterilizasiya və bütün digər növ seksual zorakılıqlar; 
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vii) 15 yaşına çatmamış uşaqların silahlı qüvvələrin, 

yaxud qrupların tərkibinə toplamaq və ya cəlb etmək, 

yaxud onları döyüş əməliyyatlarında aktiv iştirak etmək 

üçün istifadə etmək; 

viii) mülki əhalinin təhlükəsizliyi və hərbi zərurətlə 

bağlı tələb olmadığı halda, münaqişə ilə bağlı 

səbəblərə görə mülki əhalinin köçürülməsi barədə 

qərar vermək; 

ix) düşmən kombatantını xəyanətkarcasına 

öldürmək, yaxud yaralamaq; 

x) aman olmayacağı barədə bəyanat vermək; 

xi) münaqişədə olan digər tərəfin onun hakimiyyəti 

altında olan şəxslərin fiziki şikəstliyinə səbəb olma, 

yaxud onlar üzərində tibbi, diş müalicəsi, yaxud 

xəstəxana müalicəsi zərurəti ilə əsaslandırılmayan və 

onun maraqları ilə uyğun gəlməyən ölümə səbəb olan, 

yaxud bu şəxsin və ya şəxslərin sağlamlığına ciddi 

təhlükə yaradan hər hansı növ tibbi və elmi 

eksperimentlərin keçirilməsi. 

xii) bu cür məhvetmə və ya zəbt etmənin hərbi 

zərurətin qəti diqtəsindən irəli gəldiyi hallar istisna 



 

 

 

349 

 

olmaqla, düşmənin əmlakının məhv edilməsi və ya 

zəbt edilməsi. 

xiii) zəhər və ya zəhərli silahlardan istifadə etmək; 

xiv) boğucu, zəhərli və ya digər qazların və bütün 

analoji mayelərin, materialların və ya cihazların 

istifadəsi; 

xv) insan bədənində asanlıqla genişlənən və ya 

yastılanan güllələrin, o cümlədən üzəri tamamilə 

örtülməyən və ya kəsiklərlə deşilmiş sərt örtüklü 

güllələrin istifadəsi. 

f) 2 (e) bəndi qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı 

münaqişələrə tətbiq edilir və buna görə də nizamsızlıq, 

ayrı-ayrı və təsadüfi zorakılıq aktları və digər analoji 

xarakterli daxili qaydaların pozulması və gərginliklərin 

yaradılması hallarına tətbiq edilmir. O bir iştirakçı 

dövlətin ərazisində baş verən hərbi miinaqişələrə 

münasibətdə, hakimiyyət orqanları ilə mütəşəkkil 

silahlı qruplar arasında və ya bu cür qrupların öz 

aralarında uzunmüddətli hərbi münaqişə getdiyi 

hallarda tətbiq edilir. 

3. 2(s) və 2(d) bəndlərində heç bir şey hökumətin 

dövlətdə qanun və qaydanın bərpa edilməsi və 
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qorunmasına və ya dövlətin vahidliyi və ərazi 

bütövlüyünün bütün qanuni vasitələrlə müdafiəsinə 

görə məsuliyyətinə toxunmur. 

Maddə 8 bis90. Təcavüz cinayəti 

1. Bu Statutun məqsədlərinə uyğun olaraq, “təcavüz 

cinayəti” özünün xarakterinə, ağırlıq dərəcəsinə və 

miqyasına görə BMT Nizamnaməsinin açıq-aşkar 

pozuntusunu təşkil edən, Dövlətdə siyasi və hərbi 

fəaliyyəti istiqamətləndirən və ya onun üzərində 

effektiv nəzarət həyata keçirən şəxs tərəfindən 

təcavüz aktının planlaşdırılmasını, hazırlanmasını, 

başlanmasını və ya icrasını ifadə edir. 

2.  1-ci bəndin məqsədlərinə uyğun olaraq, “təcavüz 

aktı” bir Dövlət tərəfindən digər Dövlətin suverenliyi, 

ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi əleyhinə və ya 

hər hansı bir formada BMT Nizamnaməsi ilə bir araya 

sığmayan silahlı gücün tətbiqi ifadə edir. Aşağıdakı 

hərəkətlərdən hər hansı biri BMT Baş 

Assambleyasının 14 dekabr 1974-cü il tarixli 3314 

(XXIX) saylı qətnaməsinə müvafiq olaraq, müharibənin 

                                                 
90 11 iyun 2010-ci il tarixli RC/Res.6 saylı qətnamə ilə 
daxil edilmişdir. 
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elan olunmasına baxmayaraq, təcavüz aktı hesab 

olunur:  

a) bir dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa dövlətin 

ərazisinə soxulması və ya hücumu, yaxud bu cür zorla 

soxulma və ya hücumun nəticəsi olan hər hansı hərbi 

işğal və ya zor işlətməklə başqa dövlətin ərazisinin və 

ya onun bir hissəsinin istənilən ilhaqı;  

b) dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa dövlətin ərazisini 

bombardman etməsi və ya dövlətin hər hansı bir silahı 

başqa dövlətin ərazisinə qarşı tətbiq etməsi;  

c) dövlətin limanları və sahillərinin başqa başqa 

dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən blokadaya 

alınması;  

d) dövlətin silahlı qüvvələrlə başqa dövlətin quru dəniz 

və hava qüvvələrinə və ya dəniz və hava 

donanmalarına hücumu;  

e) 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 etməsi;  
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f) ərazisini başqa dövlətin sərəncamına vermiş və 

onun bu ərazidən üçüncü dövlətə qarşı təcavüz aktı 

törətməyə imkan verən dövlətin hərəkəti;  

g) dövlətin silahlı quldur, təxribatçı və terrorçu dəstələri 

təşkil edib, onları başqa dövlətdə daxili çevriliş etmək 

üçün və ya təcavüzkarın öz mənafeyinə uyğun olaraq 

onun siyasətini dəyişdirməklə oraya göndərilməsi. 

Maddə 991. Cinayətin elementləri 

1. Cinayətin elementləri Məhkəmənin 6, 7, 8 və 8 

bis maddələrinin təfsiri və tətbiqinə kömək edir. Onlar 

iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının üçdə iki səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir. 

2. Cinayətin Elementlərinə düzəlişləri aşağıdakılar 

təklif edə bilərlər. 

a) hər hansı iştirakçı dövlət; 

b) mütləq səs çoxluğu ilə qərar qəbul etmiş 

hakimlər; 

c) Prokuror. 

                                                 
91 11 iyun 2010-cu il tarixli RC/Res. 6 saylı qərarı ilə 
əlavə və dəyişikliklərlə (8 bis maddəsinə istinad əlavə 
edilməklə). 
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Bu cür düzəlişlər iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının 

üzvlərinin 2/3 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

3. Cinayətin Elementləri və onlara düzəlişlər bu Statuta 

uyğun olur. 

Maddə 10 

Bu hissənin heç bir müddəası bu Statutun 

məqsədlərindən fərqli məqsədlər üçün hazırda 

qüvvədə olan və ya təşəkkül tapmaqda olan 

beynəlxalq hüquq normalarını hər hansı şəkildə 

məhdudlaşdıran və ya onlara ziyan vuran formada 

şərh edilməməlidir. 

Maddə 11. Ratione temporis yurisdiksiyası 

1. Məhkəmə, yalnız Statut qüvvəyə mindiyi 

tarixdən sonra törədilmiş cinayətlərə münasibətdə 

yurisdiksiyaya malikdir. 

2. Hər hansı dövlət 12-ci maddənin 3-cü bəndinə 

əsasən bəyanat verməyibsə, Statut qüvvəyə 

mindikdən sonra ona qoşularsa, Məhkəmə yalnız 

Statutun müvafiq dövlət üçün qüvvəyə mindiyi andan 

sonra törədilmiş cinayətlər barəsində öz 

yurisdiksiyasını tətbiq edə bilər. 
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Maddə 12. Yurisdiksiyasının həyata keçirilməsi 

şərtləri 

1. Dövlət bu Statutun iştirakçısı olmaqla 5-ci 

maddədə qeyd edilmiş cinayətlərə münasibətdə 

Məhkəmənin yurisdiksiyasnı tanıyır. 

2. Aşağıda qeyd olunan dövlətlərdən biri və ya bir 

neçəsi Statutun iştirakçılarıdırsa və ya 3-cü bəndə 

müvafiq olaraq Məhkəmənin yurisdiksiyasını tanıyırsa, 

Məhkəmə 13-cü maddəni (a) və ya (s) bəndlərində 

göstərilmiş hallarda, yurisdikiyasını həyata keçirə bilər: 

a) həmin əməlin ərazisində törədildiyi dövlət və ya 

əgər cinayət dəniz və ya hava gəmisində törədilibsə 

həmin dəniz və ya hava gəmisinin qeydiyyata alındığı 

dövlət; 

b) cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxsin 

vətəndaşı olduğu dövlət; 

3. 2-ci bəndə müvafiq olaraq Məhkəmə 

yurisdiksiyasının Statutun iştirakçısı olmayan dövlət 

tərəfindən tanınması tələb edilirsə, həmin dövlət 

Katibə bəyanat təqdim etməklə müvafiq cinayət 

barəsində Məhkəmənin yurisdiksiyasının həyata 

keçirilməsini tanıya bilər. Tanıyan dövlət Məhkəmə ilə 
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9-cu hissəyə əsasən hər hansı gecikdirməsiz və 

istisnasız əməkdaşlıq edir. 

Maddə 13.Yurisdiksiyanın həyata keçirilməsi 

Məhkəmə həmin statutun müddəalarına müvafiq 

olaraq 5-ci maddədə qeyd edilmiş hər hansı cinayət 

barəsində öz yurisdiksiyasını həyata keçirə bilər, əgər: 

a) bir və va bir neçə cinayətin törədildiyi ehtimal 

olunan vəziyyət 14-cü maddəyə əsasən iştirakçı dövlət 

tərəfindən Prokurora çatdırılmışdırsa; 

b) bir və bir neçə cinayətin törədildiyi ehtimal 

olunan vəziyyət  BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə 

əsasən fəaliyyət göstərən Təhlükəsizlik Şurası 

tərəfindən Prokurora çatdırılmışdırsa; 

c) Prokuror 15-ci maddəyə müvafiq olaraq bu cür 

cinayətlərə münasibətdə istintaqa başlamışdırsa. 

Maddə 14. Situasiyanın iştirakçı dövlət tərəfindən 

çatdırılması 

1. İştirakçı-dövlət Məhkəmənin yurisdiksiyasına düşən 

bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi ehtimal olunan 

vəziyyəti Prokurora verib, həmin cinayətləri törətməyə 

görə bir və ya bir neçə konkret şəxsə ittiham təqdim 
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olunmasının vacibliyinin müəyyən edilməsi üçün 

təhqiqat keçirilməsi xahişi ilə ona müraciət edə bilər. 

2. Vəziyyət çatdırılarkən mümkün qədər, konkret 

müvafiq şərait göstərilir və müraciət edən dövlətin 

sərəncamında olan təsdiqedici sənədlər əlavə olunur. 

Maddə 15. Prokuror 

1. Prokuror Məhkəmə yurisdiksiyası çərçivəsində, 

ehtimal edilən cinayətlər haqqında məlumat əsasında 

prorio motu istintaq başlaya bilər. 

2. Prokuror alınmış məlumatın ciddiliyini 

qiymətləndirir. Bu məqsədlə, o, dövlətlərdən, BMT 

orqanlarından, dövlətlərarası və qeyri-dövlət 

təşkilatlarından və ya digər münasib hesab etdiyi 

mənbələrdən əlavə məlumat tələb edə və 

Məhkəmənin yerləşdiyi yerdə yazılı və yaxud şifahi 

şəhadətnamələr ala bilər. 

3. Əgər Prokuror istintaqın başlaması üçün kifayət 

qədər əsasın olması qərarına gələrsə, xahişini 

əsaslandıran toplanılmış materiallarla birgə ilkin icraat 

Palatasına istintaqın aparılmasına razılıq verilməsi 

üçün müraciət edir. Zərər çəkmişlər sübütetmə və 
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prosedura Qaydalarına müvafiq olaraq ilkin icraat 

Palatasına təqdimat verə bilərlər. 

4. İlkin icraat Palatası müraciət və onu 

əsaslandıran materialları öyrəndikdən sonra bu cinayət 

işinin Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşməsi və 

istintaqın başlaması üçün lazımi əsasların olması 

nəticəsinə gələrsə, o Məhkəmənin yurisdiksiyaya və 

işin icraata qəbul oluna bilməsinə dair sonrakı 

qərarlarına xələl gətirmədən, istintaqın başlamasına 

razılıq verir. 

5. İlkin icraat Palatasının istintaqa sanksiya 

verilməsinə rədd cavabı Prokurorun eyni vəziyyətə aid 

yeni faktlar və şəhadətlər əsasındakı sonradan 

müraciət etmək imkanını istisna etmir. 

6. 1-ci və 2-ci bəndlərdə qeyd edilən ilkin 

təhqiqatlardan sonra Prokuror təqdim edilmiş 

məlumatların istintaq üçün lazımi əsaslara malik 

olmaması qərarına gələrsə, o, məlumatı təqdim 

edənləri bu haqda xəbərdar edir. Bu, yeni şəhadətlər 

və faktlar əsasında eyni vəziyyətə dair sonrakı 

məlumatın Prokuror tərəfindən araşdırılması ehtimalını 

istisna etmir. 
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Maddə 15 bis 92 . Təcavüz cinayətinə görə 

yurisdiksiyanın həyata keçirilməsi (Dövlətə 

istinadən, proprio motu) 

1. Məhkəmə təcavüz cinayətinə görə yurisdiksiyanı 13-

cü maddənin (a) və (c) bəndlərinə, bu maddənin 

müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirə bilər.  

2. Məhkəmə yalnız otuz iştirakçı-dövlət tərəfindən 

düzəlişlərin ratifikasıyası və ya qəbul edilməsindən bir 

il sonra törədilmiş təcavüz cinayətinə münasibətdə 

yurisdiksiyanı həyata keçirə bilər. 

3. Məhkəmə təcavüz cinayəti üzərində bu maddəyə 

uğun olaraq eyni sayda üzv dövlətin Statuta düzəliş 

üçün tələb olunan çoxluğu ilə qəbul edilən qərara 

əsasən 1 yanvar 2017-ci ildən sonra yurisdiksiyanı 

həyata keçirməlidir. 

4. Məhkəmə 12-ci maddəyə müvafiq olaraq, üzv dövlət 

tərəfindən törədilmiş təcavüz aktı nəticəsində yaranan 

təcavüz cinayəti üzərində yurisdiksiyanı, əgər üzv 

dövlət əvvəllər belə yurisdiksiyasının qəbul 

olunmaması barədə Katibə bəyanat vermişdirsə, 

                                                 
92 11 iyun 2010-ci il tarixli RC/Res.6 saylı qətnamə ilə 
daxil edilmişdir. 
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həyata keçirə bilər.  Belə bəyannamənin geri 

götürülməsi istənilən vaxtda yerinə yetirilə bilər və üç il 

ərzində iştirakçı Dövlət tərəfindən nəzərdən 

keçiriləcək. 

5. Məhkəmə bu Statutun iştirakçısı olmayan dövlətə 

münasibətdə həmin dövlətin vətəndaşları tərəfindən və 

ya həmin dövlətin ərazisində törədildiyi halda təcavüz 

cinayətinə görə yurisdiksiyanı həyata keçirə bilməz.  

6. Əgər Prokuror təcavüz cinayətinə münasibətdə 

istintaqın aparılması üçün kifayət qədər əsasların 

olması qənaətinə gələrsə, o, Təhlükəsizlik Şurasının 

aidiyyatı dövlət tərəfindən törədilmiş təcavüz aktının 

olub-olmamasını müəyyən etməsinə əmin olmalıdır. 

Prokuror məhkəmədən öncə vəziyyət, o cümlədən hər 

hansı məlumat və sənədlər barədə BMT Baş Katibinə 

məlumat verməlidir.  

7. Əgər Təhlükəsizlik Şurası belə müəyyənetməni 

həyata keçiribsə, Prokuror təcavüz cinayətinə görə 

istintaq apara bilər.  

8. Əgər məlumatın verildiyi tarixindən altı ay ərzində 

heç bir müəyyənetmə həyata keçirilməyibsə, Prokuror 

təcavüz cinayətinə münasibətdə o şərtlə istintaqı 
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davam etdirə bilər ki, 15-ci maddədə nəzərdə tutulan 

proseduraya uyğun olaraq Məhkəmənin Prosesə 

Hazırlıq Bölməsinin təcavüz cinayətinə görə istintaqın 

başlanması barədə icazəsi olsun və 16-cı maddəyə 

əsasən Təhlükəsizlik Şurası heç bir qərar qəbul 

eməsin.  

9. Məhkəmədən kənar orqan tərəfindən təcavüz 

aktının müəyyən olunması bu Statuta əsasən 

Məhkəmənin öz mülahizələrinə xələl gətirmir. 

10. Bu maddə 5-ci maddədə qeyd olunan digər 

cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyanın həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar müddəalara xələl gətirmir. 

Maddə 15 ter 93 . Təcavüz cinayətinə görə 

yurisdiksiyanın həyata keçirilməsi (Təhlükəsizlik 

Şurasına istinadən) 

1. Məhkəmə təcavüz cinayətinə görə yurisdiksiyanı 13-

cü maddənin (b) bəndinə, bu maddənin müddəalarına 

uyğun olaraq həyata keçirə bilər. 

2. Məhkəmə yalnız otuz iştirakçı-dövlət tərəfindən 

düzəlişlərin ratifikasıyası və ya qəbul edilməsindən bir 

                                                 
93 11 iyun 2010-ci il tarixli RC/Res.6 saylı qətnamə ilə 
daxil edilmişdir. 
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il sonra törədilmiş təcavüz cinayətinə münasibətdə 

yurisdiksiyanı həyata keçirə bilər. 

3. Məhkəmə təcavüz cinayəti üzərində bu maddəyə 

uğun olaraq eyni sayda üzv dövlətin Statuta düzəliş 

üçün tələb olunan çoxluğu ilə qəbul edilən qərara 

əsasən 1 yanvar 2017-ci ildən sonra yurisdiksiyanı 

həyata keçirməlidir. 

4. Məhkəmədən kənar orqan tərəfindən təcavüz 

aktının müəyyən olunması bu Statuta əsasən 

Məhkəmənin öz mülahizələrinə xələl gətirmir. 

5. Bu maddə 5-ci maddədə qeyd olunan digər 

cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyanın həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar müddəalara xələl gətirmir. 

Maddə 16. Cinayət təqibi və istintaqın təxirə 

salınması. 

BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə əsasən qəbul etdiyi 

qətnamədə Təhlükəsizlik Şurası bu barədə Beynəlxalq 

Cinayət Məhkəməsinə müraciət etdikdən sonra həmin 

Statuta müvafiq olaraq 12 ay müddətində heç bir 

istintaq və ya cinayət təqibi başlanıla və yaxud aparıla 

bilməz; bu müraciət Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 

eyni şərtlərlə təkrar edilə bilər. 
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Maddə 17. Aidiyyata dair məsələlər. 

1. Preambulanın 10-cu bəndi və 1-ci maddəni 

nəzərə almaqla, Məhkəmə aşağıdakı hallarda işin 

icraata qəbul edilə bilməməsini müəyyənləşdirir: 

a) bu dövlət istintaq aparmaq və ya lazımi tərzdə 

cinayət təqibinə başlamaq iqtidarında olmadığı və ya 

bunu arzulamadığı hallar istisna olmaqla, eyni iş üzrə 

yurisdiksiyaya malik olan dövlət tərəfindən istintaq 

aparıldıqda və ya cinayət təqibi başlanmış olduqda; 

b) qəbul edilmiş qərarın dövlətin lazımi tərzdə 

cinayət təqibinə başlamaq iqtidarında olmaması və ya 

bunu arzulamamasının nəticəsi olması halları istisna 

olmaqla iş, ona dair yurisdiksiyaya malik dövlət 

tərəfindən istintaq edildikdə və dövlət bu işin aid 

olduğu şəxsə qarşı cinayət təqibinə başla- mamaq 

qərarına gəldİkdə; 

c) işin aid olduğu şəxs həmin ərizənin predmeti 

olan hərəkətə görə mühakimə edilmişdirsə və 

Məhkəmə tərəfindən işə baxılmasına 20-ci maddənin 

3-cü bəndinə əsasən icazə verilmədikdə; 

d) iş Məhkəmənin sonrakı hərəkətlərini 

doğruldacaq qədər ciddi deyildirsə. 
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2. Hər hansı konkret işə baxılmasını dövlətin 

arzulamadığını müəyyən etmək üçün Məhkəmə, 

beynəlxalq hüquqla tanınmış lazımi prosessual 

normaları nəzərə alaraq, əgər bu mümkündürsə, 

aşağıda qeyd edilən amillərdən biri və ya bir neçəsinin 

mövcudluğunu müəyyən edir: 

a) Məhkəmə baxışı müvafiq şəxsin 5-ci maddədə 

göstərilən həmin Məhkəmənin yurisdiksiyasına aid 

cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətindən qorumaq 

məqsədi ilə keçirilmiş, və ya keçirilir, yaxud milli qərar 

bu məqsədlərə çıxarılmışdır; 

b) Məhkəmə baxışının keçirilməsində müvafiq 

şəxsi ədalət mühakiməsinə vermək niyyətinə uyğun 

olmayan vəziyyətə gətirib çıxarmış əsassız 

gecikdirilmələrə yol verilmişdir; 

c) işin Məhkəmə baxışı müstəqil və qərəzsiz 

keçirilməyib və ya keçirilmir, baxışın keçirilmiş və ya 

keçirildiyi qayda yaranmış şəraitdə müvafiq şəxsin 

ədalət Məhkəməsinə verilməsi niyyətlərinə uyğun 

gəlmir. 

3. Hər hansı işdə dövlətin iqtidarsızlığını müəyyən 

etmək üçün Məhkəmə müvafiq dövlətin milli Məhkəmə 
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sisteminin tamamilə və ya qismən dağılması və ya 

olmaması səbəbindən müttəhimi və ya lazımi 

sübutların və şahid ifadələrinin öz sərəncamına ala 

bilməməsini və yaxud Məhkəmə baxışını hər hansı 

digər səbəblərdən həyata keçirə bilməməsini nəzərə 

alır. 

Maddə 18. Aidiyyətə dair ilkin qərarlar. 

1. 13-cü maddənin (a) bəndinə əsasən vəziyyət 

Məhkəməyə verilmişdirsə və Prokuror istintaqın 

başlanması üçün məntiqi əsasların olduğunu müəyyən 

etmişdirsə və ya Prokuror 13-cü maddənin (s) bəndi və 

ya 15-ci maddəyə əsasən istintaqa başlamışdırsa, 

Prokuror bütün iştirakçı dövlətlərə və mövcud 

informasiyaları nəzərə alaraq adətən, həmin cinayət 

barəsində öz yurisdiksiyasını həyata keçirmək 

hüququna malik dövlətlərə bildiriş göndərir. Prokuror 

bildirişi dövlətlərə tam məxfi halda göndərə bilər və 

əgər Prokuror zəruri hesab edirsə, həmçinin şəxslərin 

mühafizəsi, sübut və dəlillərin məhv edilməsi və bəzi 

şəxslərin qaçıb gizlənməsinə mane olmaq məqsədləri 

ilə dövlətlərə təqdim edilən məlumatı məhdudlaşdıra 

bilər. 
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2. Bildiriş almış dövlət bir ay müddətində 

Məhkəməyə bildirişdə göstərilmiş informasiyaya aid, 5-

ci maddədə göstərilən cinayətləri əks etdirə bilən 

cəzalandırılan cinayət əməllərinə görə 

yurisdiksiyasında olan vətəndaş və ya digər şəxslərə 

qarşı istintaq aparıldığı və ya başa çatdığı haqqında 

məlumat verə bilər. İlkin icraat Palatasının Prokurorun 

ərizəsi əsasında istintaqın aparılmasına icazə verdiyi 

hallar istisna olmaqla, bu dövlətin xahişi əsasında 

Prokuror bu şəxslərə qarşı istintaqı dövlətə təhvil verir. 

3. Prokurorun istintaqın dövlətə təhvil verilməsinə 

razılığına Prokuror tərəfindən razılıq verildiyi tarixdən 6 

ay müddətində və ya şəraitin kəskin halda dəyişməsi 

əsasında, dövlət tərəfindən qərəzsiz, lazımi dərəcədə 

istintaqın aparılması mümkün olmadığı halda yenidən 

baxıla bilər. 

4. Müvafiq dövlət və ya Prokuror ilkin icraat 

Palatasının qərarına qarşı 82-ci maddənin 2-ci 

bəndinə əsasən Apelyasiya Palatasına şikayət verə 

bilər. Apelyasiyaya tezləşmiş qaydada baxıla bilər. 

5. Prokuror 2-ci bəndə əsasən istintaqı təhvil 

verdində müvafiq dövlət tərəfindən aparılan istintaq və 
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tətbiq edilən sonrakı digər Məhkəmə təqibi tədbirlərinə 

dair vaxtaşırı məlumat verməsini xahiş edə bilər. Bu 

növ suallara cavab verərkən iştirakçı - dövlətlər 

əsassız gecikdirmələrə yol verməməlidirlər. 

6. İlkin icraat Palatası qərar çıxarana qədər və ya 

Prokuror bu maddəyə əsasən istintaqı təhvil verdikdən 

sonra istənilən vaxt vacib sübutların almması üçün 

unikal imkanlar olduqda və ya bu cür sübutların 

gələcəkdə yığılmasma ciddi təhlükə olacağı halda 

istisna qaydada ilkin icraat Palatasından sübutların 

saxlanılması məqsədilə istintaq aparmaq üçün icazə 

verilməsini xahiş edə bilər. 

7. İlkin icraat Palatasının bu maddəyə əsasən 

çıxardığı qərarla razılaşmadıqda, dövlət 19-cu 

maddəyə müvafiq olaraq əlavə mühüm faktlar və 

şəraitin dəyişilməsinə əsasən, işin icraata qəbul 

edilməsinə etiraz edə bilər. 

Maddə 19. Məhkəmənin yurisdiksiyası və aidiyyətə 

dair etirazlar. 

1. Məhkəmə baxışında olan işə münasibətdə 

yurisdiksiyaya malik olmasına əmin olmalıdır. 
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Məhkəmə 17-ci maddəyə müvafiq olaraq qərarında 

işin icraatına aid olmasını müəyyən edə bilər. 

2. 17-ci maddədə göstərilən əsaslara görə işin 

icraatına aid olmamasına və ya Məhkəmənin 

yurisdiksiyasına dair etirazlar aşağıdakılar tərəfindən 

verilə bilər: 

a) müttəhim və ya barəsində 58-ci madddəyə 

əsasən həbs orderi və ya Məhkəməyə gəlmək 

haqqında əmr verilmiş şəxs; 

b) iş üzrə cinayət təqibi və ya istintaq aparması, 

yaxud cinayət təqibi və ya istintaq aparmış olması 

əsası ilə işə münasibətdə yurisdiksiyaya malik olan 

dövlət; 

c) 12-ci maddəyə əsasən yurisdiksiyanı tanıması tələb 

olunan dövlət. 

3. Prokuror Məhkəmədən yurisdiksiya və ya 

aidiyyata dair qərar çıxarmağı xahiş edə bilər. 

Yurisdiksiya və ya aidiyyata dair məsələyə baxılarkən 

13-cü maddəyə əsasən vəziyyəti təqdim edən, 

həmçinin zərərçəkmişlər də öz qeydlərini Məhkəməyə 

təqdim edə bilərlər. 
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4. Məhkəmənin yurisdiksiyası və aidiyyata dair 2-

ci maddədə göstərilmiş dövlət və ya hər hansı şəxs 

tərəfindən yalnız bir dəfə etiraz verilə bilər. Etiraz 

prosesin başlanmasına qədər və ya prosesin 

başlanması zamanı verilməlidir. Müstəsna hallarda 

Məhkəmə bir dəfədən artıq və prosesin 

başlamasından sonra etiraz verilməsinə icazə verə 

bilər. Məhkəmənin başlanğıcında və ya Məhkəmənin 

icazəsi ilə sonrakı mərhələdə işin icraata qəbul edilə 

bilməsinə dair etiraz yalnız 17-ci maddənin 1-ci 

bəndinin (s) yarımbəndinə əsasən verilə bilər. 

5. 2-ci bəndin (b) və (s) yarımbəndlərində 

göstərilən dövlətlər ilk imkanda etiraz verməlidir. 

6. İttihamın təsdiq edilməsinə qədər aidiyyata və 

ya Məhkəmənin yurisdiksiyasına dair etirazlar ilkin 

icraat Palatasına göndərilir. İttihamın təsdiqindən 

sonra onlar Məhkəmə palatasına göndərilir. 

Yurisdiksiyaya və aidiyyata dair qərardan 82-ci 

maddəyə əsasən Apellyasiya Palatasına şikayət verilə 

bilər. 

7. Əgər etiraz 2-ci bəndin (b) və (s) bəndlərinə 

əsasən dövlət tərəfindən verilmişdirsə Prokuror 
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Məhkəmənin 17-ci maddəyə əsasən qərar qəbul 

etməsinə qədər istintaqı dayandırır. 

8. Məhkəmənin qərar qəbul etməsinə qədər 

Prokuror Məhkəmədən aşağıdakılara icazə istəyə 

bilər: 

a) 18-ci maddənin 6-cı bəndində göstərilən zəruri 

istintaq tədbirlərinin görülməsinə; 

b) Şahidlərdən ərizələrin və ya ifadələrin 

alınmasına və ya etirazın verilməsinə qədər başlamış 

sübutların toplanılması və ya öyrənilməsinin davam 

etdirilməsinə; 

c) Müvafiq dövlətlə əməkdaşlıq əsasında 

Prokurorun artıq 58-ci maddəyə əsasən haqqında 

həbs orderi xahiş etdiyi şəxsin qaçmasının qarşısmın 

alınmasına. 

9. Etirazın verilməsi ona qədər Prokuror tərəfindən 

görülmüş hər hansı hərəkətin, Məhkəmə tərəfindən 

verilmiş hər hansı order və sərəncamın həqiqiliyinə 

xələl gətirmir. 

10. Əgər Məhkəmə işin 17-ci maddəyə əsasən 

qəbul edilə bilməməsi qərarına gələrsə, Prokuror 

əvvəllər işin 17-ci maddəyə əsasən qəbul edilə 
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bilinməyən hesab edilməsinin əsaslarını ləğv edən 

yeni halların açılmasına əmin olduqda, bu qərarın 

yenidən baxılmasını xahiş edə bilər. 

11. Əgər Prokuror 17-ci maddəyə qeyd edilmiş 

məsələləri nəzərə alaraq istintaqı təhvil verirsə, o, 

müvafiq dövlətə həmin işin icraatına dair məlumatların 

verilməsi xahişi ilə müraciət edə bilər. Müvafiq dövlətin 

xahişinə görə bu cür məlumatın məxfiliyi saxlanır. 

Sonradan Prokuror istintaqı davam etdirmək qərarına 

gəlirsə, o, bu haqda istintaqı təhvil verdiyi dövləti 

xəbərdar edir. 

Maddə 2094. Ne bis in idem. 

1. Bu Statutda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

heç kəs Məhkəmənin hökmü ilə əvvəllər məhkum 

edilmiş və ya bəraət qazanmış cinayətlərin əsasını 

təşkil edən hərəkətlərə görə Məhkəmə qarşısında 

mühakimə oluna bilməz. 

2. 5-ci maddədə qeyd edilmiş cinayətə görə 

Məhkəmə tərəfindən bir dəfə təqsirli bilinmiş və ya 

                                                 
94 11 iyun 2010-cu il tarixli RC/Res. 6 saylı qətnamə ilə 
əlavə və dəyişikliklərlə (8 bis maddəsinə istinad əlavə 
edilməklə). 
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bəraət verilmiş heç bir şəxs digər Məhkəmə tərəfindən 

mühakimə edilə bilməz. 

3. 6, 7, 8 və 8 bis  maddələrə əsasən də qadağan 

olunmuş hərəkətə görə digər Məhkəmə tərəfindən 

mühakimə edilmiş heç kəs, eyni hərəkətə görə 

Məhkəmə tərəfindən mühakimə edilə bilməz, əgər 

başqa Məhkəmədəki proses: 

a) bu şəxsi Məhkəmənin yurisdiksiyasına aid 

cinayət məsuliyyətindən yayındırmaq üçün nəzərdə 

tutulmuşdursa; və ya 

b) digər əlamətlərə görə beynəlxalq hüquqla 

tanınmış qanuni prosedur normalara uyğun olaraq 

qərəzsiz və müstəqil şəkildə keçirilməmişdir və 

keçirildiyi qayda, mövcud şəraitdə, həmin şəxsi ədalət 

Məhkəməsinə vermək məqsədlərinə cavab vermirsə. 

Maddə 21. Tətbiq edilən hüquq 

1. Məhkəmə tətbiq edir: 

a) birinci növbədə bu Statutu, cinayətin 

elementlərini və özünün sübutetmə və prosedura 

Qaydalarını,; 

b) İkincisi, müvafiq hallarda, tətbiq edilə bilən 

beynəlxalq müqavilələri, beynəlxalq silahlı münaqişələr 
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hüququnun ümumtanınmış prinsipləri də daxil olmaqla, 

beynəlxalq hüquququn prinsip və normalarını; 

c) bu mümkün olmadığı hallarda Məhkəmə dünyanın 

hüquq sistemlərinin milli qanunlarından götürülmüş 

ümumi prinsipləri, o cümlədən bu Statuta beynəlxalq 

hüquqa və beynəlxalq norma və standartlara zidd 

olmamaq şərti ilə adi şəraitdə bu cinayətə dair öz 

yurisdiksiyasını icra edə biləcək dövlətlərin milli 

qanunlarını tətbiq edir. 

2. Məhkəmə prinsip və normaları əvvəlki 

qərarlarda təfsir edildiyi kimi tətbiq edə bilər. 

3. Hüququn bu maddəyə əsasən tətbiq və təfsir 

edilməsi beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan 

hüquqlarına uyğun olmalı, 7-ci maddənin 3-cü 

bəndində müəyyən edilmiş cender əlamətinə görə, 

yaş, irq, dərinin rəngi, dil, din və ya dini etiqad, siyasi 

və ya digər baxışlar, milli, etnik və ya sosial mənşə, 

əmlak, silk və ya digər əsaslarla fərq qoyulmasına 

imkan verməməlidir. 

3-CÜ HİSSƏ. CİNAYƏT HÜQUQUNUN ÜMUMİ 

PRİNSİPLƏRİ. 

Maddə 22. Nullum crimen sine lege 
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1. Törədildiyi anda Məhkəmənin yurisdiksiyaına 

aid cinayətin tərkibini yaratmırsa, şəxs törətdiyi əmələ 

görə bu Statuta əsasən cinayət məsuliyyəti daşımır. 

2. Cinayətin anlayışı dəqiq şərh edilməlidir və 

analogiya ilə tətbiq edilməməlidir. Anlayış ikimənalı 

olduğu halda istintaq altında olan, barəsində Məhkəmə 

araşdırması aparılan və ya təqsirli bilinmiş şəxsin 

xeyrinə şərh edilir. 

3. Bu maddə hər hansı bir əməlin bu Statutdan 

asılı olmayaraq beynəlxalq hüquqa əsasən cinayət 

kimi tövsif edilməsinə təsir etmir. 

Maddə 23. Nulla poena sine lege. 

Məhkəmə tərəfindən təqsirli bilinmiş şəxs yalnız bu 

Statutun müddəalarına müvafiq olaraq cəzalandırıla 

bilər. 

Maddə 24. Ratione personae. Retroaktivliyin 

yolverilməzliyi. 

1. Şəxs Statutun qüvvəyə minməsinə qədər olan 

əməllərə görə, bu Statuta əsasən cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. 

2. Müvafiq məsələ barəsində qəti hökm və ya 

qərar qəbul edilməmişdən əvvəl həmin məsələyə 
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tətbiq edilə biləcək qanun dəyişkİiyi olarsa, haqqında 

istintaq, Məhkəmə təhqiqatı aparılan və yaxud təqsirli 

hesab edilmiş şəxs üçün daha əlverişli qanun tətbiq 

edilir. 

Maddə 25. Fərdi cinayət məsuliyyəti. 

1. Bu Statuta əsasən Məhkəmə fiziki şəxslərə 

münasibətdə yurisdiksiyaya malikdir. 

2. Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayəti törətmiş şəxs fərdi məsuliyyət daşıyır və bu 

Statuta əsasən cəzalandırılmalıdır. 

3. Bu Statuta əsasən şəxs Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayətə görə cinayət 

məsuliyyəti daşıyır və cəzalandırılmalıdır, əgər həmin 

şəxs: 

a) belə cinayəti fərdi şəkildə, başqa şəxslə birlikdə, 

və ya həmin başqa şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilib edilməməsindən asılı olmayaraq, başqa şəxs 

vasitəsi ilə törədirsə; 

b) bu cinayət törədildikdə və ya onun 

törədilməsinə sui- qəsd olduqda, belə cinayəti 

törətməyə əmr edir, təhrik edir və ya sövq edirsə; 
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c) həmin cinayətin törədilməsini asanlaşdırmaq 

məqsədi ilə əməkdaşlıq edir, təhrik edir, və yaxud 

onun icrası üçün vasitələrin təqdim edilməsi də daxil 

olmaqla, hər hansı başqa bir üsulla onun icrasına və 

yaxud ona sui-qəsdə kömək edirsə; 

d) Vahid məqsədlə fəaliyyət göstərən bir qrup 

şəxsin belə cinayəti törətməsinə və yaxud cinayətə 

sui-qəsdinə hər hansı başqa tərzdə kömək edirsə, belə 

kömək bilə-bilə edilməli və yaxud bu cür fəaliyyət və ya 

məqsəd Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayətin törədilməsi ilə bağlı olduqda, cinayət 

fəaliyyətini və yaxud qrupun cinayətkar məqsədini 

dəstəkləmək məqsədi daşıdıqda; yaxud qrupun 

cinayət törətmək niyyəti dərk edildikdə; 

e) soyqırımı cinayətinə münasibətdə, birbaşa və 

aşkar şəkildə başqalarını soyqırımı törətməyə təhrik 

etdikdə. 

f) belə cinayətin törədilməsinə sui-qəsd, onun 

törədilməsində mühüm addım sayılan hərəkətlər 

etməsinə baxmayaraq həmin şəxsin məramından asılı 

olmayaraq, cinayət başa çatdırılmamış qaldıqda. 

Bununla bərabər, şəxs cinayətin törədilməsi cəhdindən 
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imtina edirsə və ya başqa hər hansı tərzdə cinayətin 

başa çatdırılmasının qarşısını alırsa, əgər həmin şəxs 

tamamilə və könüllü olaraq cinayətkar məqsədindən 

imtina edirsə bu Statuta uyğun olaraq 

cəzalandırılmamalıdır. 

4. Bu Statutun fərdi cinayət məsuliyyətinə aid olan 

maddələrindən heç biri dövlətin beynəlxalq hüquq 

məsuliyyətinə təsir etmir. 

Maddə 26. 18 yaşına çatmamış şəxslər üçün 

yurisdiksiyanın istisna edilməsi 

Məhkəmə, güman edilən cinayət törədilmə vaxtına 

qədər 18 yaşına çatmamış şəxslər üzərində 

yurisdiksiyaya malik deyil. 

Maddə 27. Vəzifə səlahiyyətlərinə əsaslanmanın 

yolverilməzliyi. 

1. Bu Statut vəzifə mövqeyindən asılı olmayaraq 

bütün şəxslərə eyni dərəcədə şamil edilir. Xüsusən, 

hökumət və ya dövlət başçısı, hökumət və ya 

parlament üzvü, seçilmiş nümayəndə və ya hökumətin 

vəzifəli şəxsi kimi vəzifə mövqeyi bu Statuta əsasən 

heç bir halda şəxsi cinayət məsuliyyətindən azad etmir 
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və öz-özlüyündə hökmün yumşaldılması üçün əsas 

vermir. 

2. Milli və ya beynəlxalq hüquqa əsasən şəxsin 

vəzifə səlahiyyətjı ilə bağlı ola bilən immunitetlər və 

xüsusi prosessual normalar Məhkəmənin bu cür 

şəxslər barəsində yurisdiksiyasının həyata 

keçirilməsinə maneə törətməməlidir. 

Maddə 28. Komandir və digər rəislərin məsuliyyəti. 

Bu Statuta əsasən Məhkəmənin yurisdiksiyası altına 

düşən cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin digər 

əsaslarına əlavə olaraq: 

1. Aşağıdakı halda hərbi Komandir və ya hərbi 

Komandir kimi səmərəli fəaliyyət göstərən şəxs, onun 

səmərəli komandanlığı və nəzarəti altında olan və ya 

şəraitdən asılı olaraq, bu şəxslərin hakimiyyəti altında 

və nəzarətində olan qüvvələr tərəfindən onların bu 

qüvvələr üzərində nəzarətin lazımi qaydada həyata 

keçirilməməsi nəticəsində törədilmiş, Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərə görə məsuliyyət 

daşıyır: 

a) həmin hərbi komandir və yaxud şəxs bu 

qüvvələrin cinayət törətdiklərini və ya törətmək 
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niyyətində olduqlarını bilirdi və ya həmin şəraitdə 

bilməli idi; və 

b) hərbi Komandir və ya şəxs öz səlahiyyətləri 

daxilində bu əməllərin törədilməsinin qarşısını almaq 

və ya onlara son qoymaq və ya həmin məsələləri 

istintaq və cinayət təqibindən ötrü səlahiyyətli 

orqanlara vermək üçün bütün lazımi və məntiqi 

tədbirləri görməmişdir. 

2. Rəis və tabelçilikdə olan şəxsin 1-ci bənddə 

göstərilməmiş münasibətlərinə gəldikdə, rəis öz 

səlahiyyətlərini lazımi qaydada icra etməməsi 

nəticəsində, onun effektiv hakimiyyəti və nəzarəti 

altında olanlar tərəfindən törədilmiş Məhkəmənin 

yurisdikiyası altına düşən cinayətlərə görə cinayət 

məsuliyyəti daşıyır, əgər: 

a) rəis tabeliyində olan şəxslər tərəfindən bu cür 

cinayətlərin törədilməsini və ya törətmək niyyətinin 

olmasını bilmiş və ya bunu dəqiq əks etdirən 

informasiyaya şüurlu olaraq əhəmiyyət verməmişdirsə; 

b) cinayətlər rəisin səmərəli məs'uliyyəti və 

nəzarəti altına düşən fəaliyyətə toxunduqda; 
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c) rəis öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu əməllərin 

törədilməsinin qarşısını almaq və ya onlara son 

qoymaq, yaxud həmin məsələləri istintaq və cinayət 

təqibi üçün səlahiyyətli orqanlara verməkdən ötrü 

bütün lazımi və məntiqə uyğun tədbirlər görmədikdə. 

Maddə 29. Müddətin tətbiq edilə bilməməsi 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətlər 

üçün heç bir müddət müəyyən edilmir. 

Maddə 30. Subyektiv cəhət 

1. Əgər başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, şəxs 

yalnız Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayətin obyektiv cəhəti xarakterizə edən əlamətlərə 

görə o, qəsdən və şüurlu surətdə törətdikdə cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilir və cəzalandırılır. 

2. Bu maddəanın məqsədlərinə görə, şəxsin o 

halda qəsdi olur ki: 

a) əmələ münasibətdə - şəxs bu əməli törətməyə 

hazırlaşır; 

b) nəticəyə münasibətdə - şəxs bu nəticəyə nail 

olmağa hazırlaşır və ya başa düşür ki, hadisələrin adi 

axanrıda o baş verəcəkdir; 
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3. Bu maddənin məqsədlərinə görə, “qəsdən” 

ifadəsi şəraitin mövcud olmasını və ya nəticənin 

hadisələrin adi axarında baş verəcəyini başa düşməyi 

ifadə edir. “Bilmək” və “bilərəkdən” müvafiq qaydada 

təfsir olunmalıdır. 

Maddə 31. Cinayət məsuliyyətindən azad edilmə 

üçün əsaslar 

1. Bu Statutda cinayət məsuliyyətindən azad edilmə 

üçün nəzərdə tutulan əsaslardan əlavə, şəxs cinayət 

məsuliyyətindən o hallarda azad olunur ki, onun 

hərəkətləri baş verən zaman: 

a) bu şəxs onu davranışının xarakterini, yaxud 

qeyri-hüquqiliyini dərk etmək yaxud öz hərəkətlərini 

qanunun tələblərinə uyğunlaşdırmaq imkanından 

məhrum edən psixi xəstəlik və ya psixikasının 

pozulmasından əziyyət çəkirsə; 

b) əgər şəxs intoksikasiya nəticəsində 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayət 

hərəkəti törədə biləcəyini, bu cür hərəkətin törədilmə 

təhlükəsinin olduğunu bildiyi halda könüllü surətdə 

özünü intoksikasiya vəziyyətinə salmamışsa və bu 

şəxs onu öz davranışının qeyri-hüquqiliyini və ya 
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xarakterini dərk etmək yaxud öz hərəkətlərini qanunun 

tələblərinə uyğunlaşdırmaq imkanından məhrum edən 

intoksikasiya vəziyyətində olmuşdursa; 

c) Bu şəxs özünü və ya başqa şəxsləri və yaxud 

hərbi cinayətlər zamanı özünün və ya başqa şəxslərin 

yaşaması üçün xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

əmlakı, yaxud hərbi xarakterli tapşırığın yerinə 

yetirilməsi üçün xüsusilə zəruri əmlakı qaçılmaz və 

qeyri-hüquqi güc tətbiqindən bu şəxsi, və ya əmlakı 

təhdid edən təhlükə ilə mütənasib üsullarla müdafıə 

etmək üçün düşünülmüş hərəkət etmişdirsə. Şəxsin 

güc tətbiqi ilə həyata keçirilən müdafıədə iştirakı öz-

özlüyündə bu yarımbəndə əsasən cinayət 

məsuliyyətindən azad edilmə üçün əsas ola bilməz. 

d) Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayəti ehtiva etməsi təxmin edilən əməl şəxsin 

qanşısını almaq istədiyi ziyandan artıq ziyan vurmaq 

istəməməsi şərti ilə, onun və ya digər şəxslər üçün 

labüd ölüm təhlükəsinə, yaxud labüd bədən 

xəsarətlərinə, yaxud bu cür xəsarətlər yetirmənin 

davam etməsinə məcburi cavab reyaksiyasıdırsa və 
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bu şəxs təhlükənin aradan qaldırılması üçün vacib və 

düşünülmüş tədbirlər görmüşdürsə. Bu cür təhlükə: 

 i) Ya digər şəxslər tərəfındən həyata keçirilə; 

 ii) Ya da bu şəxsin iradəsindən asılı olmayan 

digər vəziyyətlərdən yarana bilər. 

2. Baxdığı işlərə münasibətdə bu Statutda 

nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyətindən azad edən 

halların tətbiq edilə bilməsini Məhkəmə müəyyən edir. 

3. Məhkəmə baxışının gedişində 21-ci maddədə 

nəzərdə tutulmuş qaydada tətbiq olunan hüquqdan 

irəli gəlirsə, Məhkəmə 1-ci bənddə göstərilməmiş digər 

hər hansı halı cinayət məsuliyyətindən azad edilmək 

üçün əsas kimi nəzərdən keçirə bilər. Bu cür əsasa 

baxma prosedurası Proseduralar və sübutetmə 

Qaydalannda nəzərdə tutulmalıdır. 

Maddə 32. Faktda yanılma və ya hüquqda yanılma 

1. Faktda yanılma yalnız həmin cinayətin zəruri 

subyektiv cəhətini istisna etdiyi halda cinayət 

məsuliyyətindən azad edilmə üçün əsas sayılır. 

2. Müəyyən tip davranışların Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayət olub-olmamasma 

münasibətdə hüquqi yanılışlıq cinayət məsuliyyətindən 
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azad edilmə üçün əsas deyildir. Lakin, əgər hüquqda 

yanılma həmin cinayətin zəruri subyektiv cəhətini 

istisna etdikdə, və ya bu hissənin 33-cü maddəsində 

nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət məsuliyyətindən 

azad edilmə üçün əsas ola bilər. 

Maddə 33. Rəislərin əmrləri və qanunun 

göstərişləri. 

1. Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayətlərin, hökumətin və ya mülki, yaxud hərbçi 

rəisin əmri ilə törədilməsi aşağıdakı hallar istisna 

olmaqla, şəxsi cinayət məsuliyyətindən azad etmir: 

a) Müvafiq hökümətin yaxud rəisin göstərişini 

yerinə yetirmək bu şəxsin qanuni vəzifəsidirsə; 

b) Bu şəxs əmrin qeyri-qanuniliyini bilməmişdirsə 

və; 

c) Əmr açıq-aşkar qeyri-qanuni olmamışdırsa. 

2. Bu maddənin məqsədlərinə görə, genosid 

cinayətinin və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərin 

törədilməsi haqqınada əmrlər açıq-aşkar qeyri-

qanunidir. 

4-CÜ HİSSƏ. MƏHKƏMƏNİN TƏRKİBİ VƏ 

İDARƏÇİLİYİ. 
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Maddə 34. Məhkəmənin orqanları 

Məhkəmə aşağıdakı orqanlardan ibarətdir: 

a) Rəyasət heyəti 

b) Apelliyasiya şöbəsi, Məhkəmə şöbəsi və ilkin 

icraat şöbəsi: 

c) Prokuror dəftərxanası 

d) Katiblik 

Maddə 35. Hakimlərin funksiyalarının yerinə 

yetirilməsi 

1. Bütün hakimlər öz səlahiyyətlərini daimi 

əsaslarla yerinə yetirən Məhkəmə üzvü kimi seçilirlər 

və öz səlahiyyətlərinin başlandığı vaxtdan bu əsaslarla 

öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün Məhkəmənin 

sərəncamında olurlar. 

2. Rəyasət heyətinə daxil olan hakimlər öz 

funksiyalarını seçildikləri andan daimi əsaslarla yerinə 

yetirirlər. 

3. Rəyasət heyəti Məhkəmənin işinin həcmini 

nəzərə alaraq, və Məhkəmənin hakimləri ilə 

məsləhətləşmələr əsasında vaxtaşırı digər 

hakimlərdən hansı həcmdə öz funksiyalarını daimi 

əsaslarla yerinə yetirmək tələb olunması barədə qərar 
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qəbul edə bilər. Hər hansı bu cür qayda 40-cı 

maddənin müddəalarına ziyan gətirmir. 

4. Öz funksiyalarını daimi əsaslarla yerinə 

yetirməsi tələb olunmayan hakimlərə maliyyə qaydaları 

49-cu maddəyə uyğun olaraq tətbiq edilir, 

Maddə 36. Hakimlərə qarşı irəli sürulən tələblər, 

hakimliyə namizədlərin irəli sürülməsi və 

seçilməsi. 

1. 2-ci bəndin tələbləri nəzərə almmaqla Məhkəmə 

18 hakimdən ibarət olur. 

2. a) Rəyasət Heyəti Məhkəmənin adından çıxış 

edərək lazımlılığı, yaxud zəruriliyi səbəblərini 

göstərməklə 1-ci bənddə nəzərdə tutulan hakimlərin 

sayının artırılması barədə təklif qəbul edə bilər. Katib 

təxirə salınmadan hər hansı bu cür təklifi bütün 

iştirakçı dövlətər arasında yayır, 

b) Hər hansı bu cür təklif sonradan 112-ci 

maddəyə əsasən çağırılmış iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyasının iclasında baxılmalıdır. Bu cür təklif 

iştirakçı dövlətlərin iclasında 2/3 səs çoxluğu ilə 

bəyənilirsə qəbul edilmiş sayılır və iştirakçı dövlətlərin 
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Assambleyasının qərarı ilə müəyyən olunmuş vaxtda 

qüvvəyə minir, 

c) i) (b) yarımbəndinə uyğun olaraq iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasının növbəti iclasında 

hakimlərin sayının artırılması barədə təklifin qəbul 

edilməsindən sonra, 3-8-ci bəndlərə və 87-ci 

maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, əlavə hakimlərin 

seçkiləri keçirilir. 

ii) (b) və (s) (i) bəndlərinə müvafiq olaraq hakimlərin 

sayının artırılması barədə təklifin qəbul edilməsi və 

həyata keçirilməsindən sonra Rəyasət Heyəti öz 

təşəbbüsü ilə əgər Məhkəmənin işinin həcmi yol 

verirsə istənilən vaxt hakimlərin sayının 1-ci bənddə 

göstərildiyindən az olmamaq şərti ilə azaldılmasını 

təklif edə bilər. Bu cür təklifə (a) və (b) 

yarımbəndlərində müəyyən olunmuş proseduraya 

uyğun olaraq baxılır. Bu cür təklif qəbul olunduqdan 

sonra hakimlərin sayı tədricən, fəaliyyətdə olan 

hakimlərin səlahiyyət müddətinin bitməsi vaxtı ilə 

zəruri həddə qədər azaldılır. 

3. a) Hakimlər onların namizədliyinin irəli 

sürüldüyü dövlətlərdə ali hakim vəzifəsinə təyin 
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olunmaq üçün tələblərə cavab verən qərəzsiz və 

müstəqil, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan 

şəxslər sırasından seçilirlər. 

b) Məhkəmənin tərkibinə seçilmək üçün hər bir 

namizəd aşağıdakılara malik olmalıdır: 

i) Cinayət və prosessual hüququ sahəsində mötəbər 

səriştəyə və cinayət mühakiməsi sahəsində hakim, 

Prokuror, vəkil və ya başqa analoji keyfiyyətdə zəruri iş 

təcrübəsinə; 

ii) Beynəlxalq hümanitar hüquq, insan hüquqları kimi 

müvafiq beynəlxalq hüquq sahələrində mötəbər 

səriştəyə, həmçinin Məhkəmənin fəaliyyət predmetinə 

aid olan professional hüquq fəaliyyətində geniş 

təcrübəyə. 

c) Hər bir namizəd Məhkəmənin tərkibinə seçilmək 

üçün ən azı Məhkəmənin işgüzar dillərindən birini 

bilməli və onda sərbəst danışmalıdır. 

4. a) Məhkəmənin tərkibinə seçilmək üçün 

namizəd bu Statutun iştirakçı olan hər bir dövlət 

tərəfindən, yaxud 
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i) bu dövlətdə mövcud olan Məhkəmə vəzifəsinə 

təyin edilmək üçün namizədin irəli sürülməsinə uyğun 

olaraq; və ya 

ii) Beynəlxalq Məhkəmənin Statutunda Beynəlxalq 

Məhkəmənin tərkibinə namizəd irəli sürülmək üçün 

nəzərdə tutulan proseduralara uyğun olaraq irəli 

sürülür. 

Namizədin irəli sürülməsi namizədin 3-cü bənddə 

nəzərdə tutulmuş tələblərə hansı şəkildə cavab 

verməsi barədə bütün zəruri təfsilatı ilə məlumat 

verilən ərizə ilə müşayət olunur. 

b) Seçkilər keçirilən zaman hər bir iştirakçı dövlət 

bu dövlətin vətəndaşı olması məcburi olmayan lakin 

hər bir halda hər hansı üzv dövlətin vətəndaşı olan bir 

namizəd irəli sürə bilər. 

c) İştirakçı dövlətlərin Assambleyası 

məqsədəmüvafiq hesab edərsə, namizədlərin irəli 

sürülməsi üzrə Məsləhətləşmə Komitəsi yaradılması 

barədə qərar qəbul edə bilər. Komitənin tərkibi və 

mandatı iştirakçı dövlətlərin Assambleyası tərəfindən 

müəyyən edilir. 
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5. Seçkilərin keçirilməsi üçün namizədlərin 2 

siyahısı tərtib edilir: 

A siyahısı 3 (b) (i) yarımbəndlərində göstərilən 

tələblərə cavab verən namizədlərin adlarından 

ibarətdir; B siyahısı 3 (b) (ii) yarımbəndlərdə göstərilən 

tələblərə cavab verən namizədlərin adlarından 

ibarətdir. 

Hər iki siyahı üçün kifayət edən keyfiyyətlərə malik 

olan namizəd hansı siyahıya düşməsini öz seçiminə 

görə müəyyən edə bilər. Məhkəmənin tərkibinə ilk 

seçkilərdə A siyahısından doqquzdan az olmayaraq, B 

siyahısından isə 5-dən öz olmayaraq hakimlər seçilir. 

Sonrakı seçkilər Məhkəmənin tərkibində A və B 

siyahısından keçmiş hakimlərin proporsiyalarını 

saxlamaq üçün keçirilir. 

6. a) Hakimlər 112-ci maddəyə uyğun olaraq, bu 

məqsədlə çağırılmış iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyasının iclasında gizli səsvermə yolu ilə 

seçilir. 7-ci bəndin müddəalarına riayət olunmaqla, 

səsvermədə olan və iştirak edən üzv dövlətlərin 2/3-

dən çoxunun daha artıq səsini qazanmış 18 namizəd 

Məhkəmənin tərkibinə seçilmiş hesab edilir. 
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b) əgər (a) yarım bəndində müəyyən edilmiş 

proseduralara uyğun olaraq, birinci turda səsvermənin 

gedişində kifayət sayda hakim seçilməmişdirsə qalan 

yerlər dolana kimi növbəti səsvermə turları keçirilir. 

7. Məhkəmənin tərkibində eyni bir dövlətin iki 

vətəndaşı ola bilməz. Məhkəmənin tərkibinə 

münasibətdə iki və daha artıq dövlətin vətəndaşı 

hesab edilə bilən şəxs bu şəxsin adətən öz mülki və 

siyasi hüquqlarından istifadə etdiyi dövlətin vətəndaşı 

sayılır. 

8. a) İştirakçı dövlətlər hakimlərin seçilməsi 

zamanı Məhkəmənin üzvlərinin tərkibində 

aşağıdakıların təmin olunmasının zəruriliyini nəzərə 

alır: 

i) dünyanın əsas hüquq sistemlərinin təmsil 

olunması: 

ii) ədalətli coğrafi təmsilçilik; və 

iii) Məhkəmənin tərkibində qadın və kişi cinslərinin 

ədalətli təmsilçiliyi. 

b) İştirakçı dövlətlər məhkəmənin təkibində xüsusi 

məsələlər üzrə, o cümlədən qadınlara yaxud uşaqlara 

qarşı zor tətbiqinə dair məsələlər üzrə hüquqi fəaliyyət 
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təcrübəsinə malik olan şəxslərin olmasının zəruriliyini 

nəzərə alır, lakin bununla məhdudlaşmırlar. 

9. a) (b) yarımbəndinə əsasən hakimlər öz 

vəzifələrində 9 il qalırlar və (s) yarımbəndinə və 37-ci 

maddənin 2-ci bəndinə əsasən yenidən seçilmək 

hüququna malik deyillər. 

b) İlk seçkilərdə hakimlərin püşkatma ilə seçilən 

1/3 hissəsi vəzifələrində 3 il müddətində qalırlar; 

hakimlərin püşkatma ilə seçilən 1/3 hissəsi 

vəzifələrində 6 il müddətində qalırlar, yerdə qalanlar 

isə vəzifələrində 9 il ərzində qalırlar. 

c) (b) yarım bəndinə əsasən 3 il müddətinə 

seçilmiş hakim tam müddətə yenidən seçilmək 

hüququna malikdir. 

10. 9-cu bəndin müddəalarına baxmayaraq 39-cu 

maddəyə əsasən Məhkəmə yaxud Appelyasiya 

palatasına təyin edilmiş hakim həmin Palatada 

dinləməsi başlanılmış hər hansı Məhkəmə yaxud 

apellyasiya baxışının başa çatmasına qədər öz 

vəzifəsində qalır. 

Maddə 37. Vakant yerlər 
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1. Vakansiyalar açılarkən onların tutulması üçün 

seçkilər 36-cı maddəyə uyğun olaraq keçirilir. 

2. Vakansiyanı doldurmaq üçün seçilmiş hakim öz 

sələfinin səlahiyyət müddəti bitənədək vəzifədə qalır 

və əgər bu müddət 3 ildən azdırsa, 36-cı maddəyə 

uyğun olaraq, tam müddətə yenidən seçilə bilər. 

Maddə 38. Rəyasət Heyəti 

1. Sədr və sədrin birinci və ikinci müavinləri 

hakimlərin mütləq əksəriyyətinin səs çoxluğu ilə 

seçilirlər. Onlar öz funksiyalarını 3 il müddətində və 

yaxud bu müddətlərdən hansının tez bitməsindən asılı 

olaraq özünün hakim kimi səlahiyyətlərinin bitməsinə 

qədər icra edirlər. Onlar bir dəfə yenidən seçilə bilərlər, 

2. Əgər Sədr yoxdursa və ya 

kənarlaşdırılmışdırsa, sədrin birinci müavini Sədri əvəz 

edir, Əgər sədr və sədrin birinci müavini yoxdursa və 

ya kənarlaşdırılmışdırsa, sədrin ikinci müavini sədri 

əvəz edir. 

3. Sədr və sədrin birinci və ikinci müavinləri 

Rəyasət heyatini təşkil edir və aşağıdakıIara görə 

cavabdehlik daşıyırlar: 
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a) Prokuror dəftərxanası istisna olmaqla 

Məhkəmənin işlərinin lazımi qaydada idarəçiliyi; və 

b) Bu Statutla onun üzərinə qoyulmuş digər 

funksiyaların. 

4. özünün 3 (a) bəndində nəzərdə tutulmuş 

vəzifələrini yerinə yetirərkən Rəyasət Heyəti 

Prokurorla fəaliyyəti əlaqələndirir və sonuncu ilə 

qarşılıqlı maraq kəsb edən bütün məsələlərdə 

razılaşmanı təmin edir. 

Maddə 39. Palatalar 

1. Hakimlərin seçilməsindən sonra Məhkəmə mümkün 

qədər tez, öz tərkibində 34-cü maddənin (b) bəndində 

göstərilmiş şöbələri təşkil edir. Apellyasiya şöbəsi sədr 

və daha 4 hakimdən, Məhkəmə şöbəsi azı 6 hakimdən 

və ilkin icraat şöbəsi azı 6 hakimdən ibarət olur. 

Hakimlərin şöbələrin tərkibinə təyin olunması hər bir 

şöbənin üzərinə qoyulan funksiyaların xarakteri, hər bir 

şöbədə cinayət hüququ və prosesi və beynəlxalq 

hüquq sahəsində mütəxəsis olan opitimal sayda 

hakimin ola bilməsi üçün seçilmiş hakimlərin səriştəsi 

və təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. 

Məhkəmə şöbəsi və ilkin icraat şöbəsi başlıca olaraq, 
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cinayət işləri üzrə Məhkəmə araşdırmalarının 

aparılması sahəsində təcrübəyə malikolan 

hakimilərdən ibarət olur. 

2. a) Məhkəmənin Məhkəmə funksiyaları hər bir 

şöbədə palatalar tərəfindən həyata keçirilir. 

b) (i) Apellyasiya palatası Apellyasiya şöbəsinin bütün 

hakimlərindən ibarət olur. 

(ii) Məhkəmə palatasının funksiyaları Məhkəmə 

şöbəsinin üç hakimi tərəfindən həyata keçirilir. 

(iii) İlkin icraat Palatasının funksiyaları ya ilkin icraat 

şöbəsinin üç hakimi tərəfindən, ya da bu Statuta və 

proseduralar və sübutetmə Qaydalarına uyğun olaraq 

bu şöbənin bir hakimi tərəfindən həyata keçirilir. 

c) bu bənddə heç bir şey Məhkəmənin iş həcminin ef 

fektiv nizama salınması maraqları tələb edərkən eyni 

zamanda birdən artıq Məhkəmə palatasımn və ilkin 

icraat Palatasının yaradılması imkanını istisna etmir. 

3. a) Məhkəmə şöbəsi və ilkin icraat şöbəsinə 

təyin olunmuş hakimlər bu şöbələrdə öz funksiyalarını 

8 il müddətinə və bu müddətin bitməsi zamam müvafiq 

şöbədə artıq dinləmələri başlamış istənilən işə 

baxılmasnın bitməsinə qədər yerinə yetirirlər; 
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b) Apellyasiya şöbəsinə təyin olunmuş hakimlər bu 

şöbədə öz funksiyalarını bütün səlahiyyət müddətləri 

ərzində həyata keçirirlər, 

4. Apelliyasiya şöbəsinə təyin olunmuş hakimlər 

öz funksiyalarını yalnız bu şöbədə həyata keçirirlər. 

Rəyasət Heyətinin Məhkəmənin iş həcminin effektiv 

nizamlanması maraqlarının tələb etməsi qənaətinə 

gəldikdə, heç bir halda iş üzrə ilkin icraatda iştirak 

etmiş hakimin eyni iş üzrə Məhkəmə palatasında 

dinləmələrdə iştirak etmək hüququna malik olmaması 

şərti ilə, bu maddədə heç bir şey Məhkəmə şöbəsinin 

hakiminin ilkin icraat şöbəsinə və əksinə təyin 

olunmasını istisna etmir. 

Maddə 40. Hakimlərin müstəqilliyi 

1. Hakimlər öz funksiyalarını yerinə yetirərkən 

müstəqildirlər. 

2. Hakimlər onların hakimlik funksiyalarını yerinə 

yetirməyə mane olan, yaxud onlarm müstəqilliyinə 

şübhə doğura bilən heç bir fəaliyyətlə məşğul olmurlar. 

3. Məhkəmənin olduğu yerdə öz funksiyalarını 

daimi əsaslarla yerinə yetirməsi tələb olunan hakim 
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özünü heç bir digər professional xarakterli 

məşğuliyyətə həsr etməməlidir. 

4. 2 və 3-cü bəndlərin tətbiqinə dair istənilən 

məsələ hakimlərin mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

Əgər bu məsələlərdən hər hansı biri bu və ya digər 

hakimlə bağlıdırsa, bu hakim qərar qəbul edilməsində 

iştirak edə bilməz. 

Maddə 41. Hakimlərin azad olunması yaxud 

kənarlaşdırılması. 

1. Rəyasət Heyəti prosedura və sübutetmə 

Qaydalarına müvafiq olaraq hakimi öz xahişi ilə bu 

Statutla, üzərinə qoyulmuş funksiyaları yerinə 

yetirməkdən azad edə bilər. 

2. a) Hakim bu və ya digər əsaslarla onun 

qərəzsizliyinin məntiqi şübhə altma qoyula biləcəyi ilə 

balğı işə baxılmasmda iştirak etmir. Bunlardan başqa, 

əgər bu hakim əvvəllər həmin işlə Məhkəmədə hər 

hansı formada, yaxud milli səviyyədə bu işə aid 

istintaq altında olan və ya Məhkəmə təqibinə məruz 

qalmış şəxsin iştiraki ilə olan cinayət işi ilə bağlı 

olmuşsa, həmin bəndə müvafiq olaraq işə 

baxılmasından kənarlaşdırılır. Hakim, həmçinin, 
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prosedura və sübutetmə Qaydalarında nəzərdə tutula 

bilən digər əsaslarla da işə baxılmasından 

kənarlaşdırır. 

b) Prokuror, yaxud istintaq altında olan, yaxud 

haqqında Məhkəmə araşdırması aparılan şəxs bu 

bəndə uyğun olaraq hakimə etiraz barədə vəsatət verə 

bilər. 

c) Hakimə etirazla bağlı istənilən məsələ 

hakimlərin mütləq səs çoxluğu ilə həll edilir. Etiraz 

edilən hakimə həmin məsələ üzrə öz qeydlərini təqdim 

etmək hüququ verilir, lakin o qərar qəbul edilməsi 

prosesində iştirak etmir. 

Maddə 42. Prokuror dəftərxanası 

1. Prokuror dəftərxanası Məhkəmənin ayrıca 

orqanı kimi müstəqil fəaliyyət göstərir. O, Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayətlər haqqında hər 

hansı informasiya və təqdim edilmiş situasiyaların 

alınmasına, onların öyrənilməsinə, Məhkəmə 

istintaqının və cinayət mühakiməsinin həyata 

keçirilməsinə cavabdehlik daşıyır. Dəftərxananın 

əməkdaşları hər hansı xarici mənbədən göstərişlər 

tələb etmir və onları yerinə yetirmirlər. 
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2. Dəftərxanaya Prokuror tərəfindən rəhbərlik 

edilir.  

Prokuror şəxsi heyət, bina və onun sərəncamında olan 

sair ehtiyatlar da daxil olmaqla Dəftərxanaya rəhbərlik 

və idarəetmə üzrə bütün səlahiyyətlərə malikdir. 

Prokurora həmin Statuta müvafiq olaraq Prokurorun 

yerinə yetirməli olduğu hər hansı hərəkəti yerinə 

yetirmək səlahiyyətinə malik olan bir və ya bir neçə 

Prokuror müavini köməklik göstərir. Prokuror və 

Prokuror müavini müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları 

olmalıdır. Onlar tam məşğulluq əsasında işləyir. 

3. Prokuror və Prokuror müavinləri yüksək mənəvi 

keyfiyyətlərə, yüksək ixtisaslı olan və cinayət işləri üzrə 

təhqiqat, yaxud istintaqın aparılması sahəsində geniş 

praktiki təcrübəyə malik olan şəxslər olmalıdırlar. Onlar 

Məhkəmənin işgüzar dillərindən azı birini tam bilməli 

və onda sərbəst danışmalıdırlar. 

4. Prokuror iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının 

üzvlərinin mütləq səs çoxluğu ilə, gizli səsvermə 

yoluyla seçilir. Prokurorun müavinləri Prokuror 

tərəfindən təqdim edilmiş namizədlər siyahısından eyni 

qaydada seçilirlər. Prokuror hər bir Prokuror müavini 
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vəzifəsinə təyin olunmaq üçün 3 namizəd irəli sürür. 

Əgər onların seçilməsi zamanı daha qısa səlahiyyət 

müddəti nəzərdə tutan qərar qəbul olunmazsa, 

Prokuror və Prokuror müavinləri doqquz il müddətinə 

seçilirlər və yenidən seçilə bilməzlər. 

5. Nə Prokuror, nə də Prokurorun müavinləri 

onların Prokuror funksiyalarının yerinə yetirilməsinə 

mane ola bilən, yaxud onların müstəqilliyini şübhə 

altına alan heç bir fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Onlar 

peşə fəaliyyətinin başqa heç bir növü ilə məşğul 

olmurlar. 

6. Rəyasət heyəti Prokuroru, yaxud onun 

müavinini onun öz xahişi ilə bu və ya digər konkret 

işdə iştirak etməkdən azad edə bilər. 

7. Nə Prokuror, nə də Prokuror müavinləri hər 

hansı bir əsasla onların qərəzsizliyini məntiqi şübhə 

altma ala bilən heç bir işdə iştirak etmirlər. Əgər onlar 

əvvəllər bu işdə Məhkəmədə, yaxud istintaq altında 

olan və ya Məhkəmə təqibinə məruz qalmış şəxsə 

aidiyyatı olan, bu işlə əlaqəli cinayət işinə milli 

səviyyədə baxılarkən hər hansı keyfiyyətdə iştirak 
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etmişdirsə, bu bəndə əsasən, onlar işdə iştirak 

etməkdən kənarlaşdırılır. 

8. Prokuror, yaxud Prokuror müavininə etirazla bağlı 

istənilən məsələlər Apellyasiya palatası tərəfindən həll 

edilir. 

a) istintaq altında olan və ya haqqında Məhkəmə 

baxışı aparılan şəxs istənilən vaxt bu maddədə 

göstərilmiş əsaslarla Prokurora, yaxud Prokuror 

müavininə etiraz barədə vəsatətlə müraciət edə bilər. 

b) Prokuror və ya Prokuror müavini müvafiq olaraq bu 

barədə öz qeydlərini təqdim edə bilər. 

9. Prokuror bu məsələlərlə məhdudlaşmamaqla 

seksual zorakılıq, cender zorakılığı və uşaqlara 

münasibətdə zorakılıqla bağlı məsələlər də daxil 

olmaqla, xüsusi məsələlər sahəsində hüquq faliyyəti 

təcrübəsinə malik olan məsləhətçilər təyin edir. 

Maddə 43. Katiblik 

1. Katiblik Prokurorun 42-ci maddəyə uyğun olan 

funksiyalarının və səlahiyyətlərinə ziyan gətirmədən, 

işlərin idarə olunması və Məhkəməyə xidmətin qeyri-

Məhkəmə aspektlərinə cavabdehlik daşıyır. 
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2. Katibliyə Məhkəmənin əsas inzibati vəzifəli 

şəxsi olan Katib rəhbərlik edir. Katib öz funksiyalarını 

Məhkəmə sədrinin rəhbərliyi altında həyata keçirir. 

3. Katib və Katibin müavini yüksək mənəvi 

keyfiyyətlərə, yüksək səriştəyə malik olur və 

Məhkəmənin işgüzar dillərindən heç olmasa birini tam 

bilir və onda sərbəst danışır. 

4. Hakimlər iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının 

istənilən tövsiyəsini nəzərə almaqla, Katibi gizli 

səsvermə ilə mütləq səs çoxluğu ilə seçir. Əgər bu cür 

zərurət yaranarsa və Katibin tövsiyəsi ilə hakimlər eyni 

qayda ilə Katibin müavinini seçirlər. 

5. Katib 5 illik səlahiyyət müddətinə seçilir, bir dəfə 

yenidən seçilə bilər və tam məşğulluq əsasında işləyir. 

Katibin müavini öz vəzifəsində 5 illik səlahiyyət 

müddətdə, yaxud hakimlərin mütləq səs çoxluğu ilə 

müəyyən edilmiş daha qısa müddətdə qalır və o Katib 

müavininin zəruri funksiyalarını yerinə yetirə bilmək 

əsası ilə seçilə bilər. 

6. Katib Katiblik strukturunda zərərçəkmişlərə və 

şahidlərə yardım göstərilməsi üzrə Qrup yaradır, bu 

Qrup Prokuror Dəftərxanası ilə ilə məsləhətləşməklə 
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Məhkəməyə gəlmiş şahidləri zərərçəkmişləri və bu cür 

şahidlərin ifadələri nəticəsində təhlükə gözləyən digər 

şəxsləri müdafiə tədbirləri və təhlükəsizlik 

proseduraları, məsləhətlər və digər müvafiq köməklə 

təmin edir. Qrupun tərkibinə seksual zorakılq 

cinayətləri ilə bağlı xəsarətlər da daxil olmaqla, 

xəsarətlərə dair məsələlər üzrə iş təcrübəsinə malik 

olan əməkdaşlar daxil olurlar. 

Maddə 44. Şəxsi heyət 

1. Prokuror və Katib öz müvafiq orqanlarına lazımi 

qədər səriştəli şəxsi heyət təyin edirlər. Prokurora 

münasibətdə bu, müstəntiqlərin təyinatını da əhatə 

edir. 

2. Şəxsi heyətin işə götürülməsi zamanı Prokuror 

və Katib yüksək iş qabiliyyətliliyini, səriştəliliyini və 

düzgünlüyü təmin edir və 36-cı maddənin 8-ci 

bəndində əks olunmuş mutatis mutandis kriteriyasına 

diqqət yetirir. 

3. Rəyasət heyətinin və Prokurorun razılığı ilə 

Katib Məhkəmə heyətin təyinatı, mükafat alması və 

işdən azad olunması şərtlərini ehtiva edən şəxsi heyət 

haqqında Əsasnamə təklif edir. Şəxsi heyət haqqında 
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Əsasnamə iştirakçı dövlətlərin Assambleyasında 

bəyənilir. 

4. Məhkəmə müstəsna hallarda iştirakçı dövlətlər, 

hökumətlərarası təşkilatlar və qeyri-hökumət 

təşkilatları tərəfindən ödənişsiz əsaslarla göndərilmiş 

mütəxəsislərin xidmətindən hər hansı bir orqanın işinə 

gömək göstərilməsi üçün istifadə edə bilər. Prokuror 

Prokuror dəftərxanasının adından istənilən belə təklif 

qəbul edə bilər. Ödənişsiz əsaslarla göndərilmiş bu cür 

personal iştirakçı dövlətlərin Assambleyası tərəfindən 

müəyyən olunmuş rəhbər prinsiplərə uyğun olaraq, işə 

qəbul edilir. 

Maddə 45. Təntənəli öhdəlik 

Bu Statuta uyğun olaraq vəzifəyə başlamazdan əvvəl 

hakimlər, Prokuror, Prokuror müavinləri, katib və katib 

müavini Məhkəmənin açıq iclasında üzərlərinə 

özlərinin müvafiq funksiyalarını qərəzsiz və vicdanla 

yerinə yetirəcəkləri barədə təntənəli öhdəlik götürürlər. 

Maddə 46. Vəzifədən azad edilmə 

1. Hakim, Prokuror, Prokuror müavini, katib yaxud 

katib müavini bu barədə 2-ci bəndə uyğun qərar qəbul 
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edilərsə aşağıdakı hallarda tutduqları vəzifədən azad 

edilirlər: 

a) Prosedura və sübutetmə Qaydalarında nəzərdə 

tutulduğu kimi, bu şəxsin ciddi xətaya, yaxud bu Statut 

üzrə öz vəzifəsində ciddi pozuntuya yol verməsi 

müəyyən edildikdə; 

b) həmin şəxs bu Statutla onun üzərinə qoyulan 

funksiyalarını yerinə yetirməyə qadir olmadıqda. 

2. 1-ci bəndə əsasən hakimin, Prokurorun, 

Prokuror müavininin vəzifəsindən azad edilməsi 

barədə qərar gizli səsvermə ilə qəbul edilir: 

a) hakimlərə münasibətdə - yerdə qalan hakimlərin 

2/3 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş tövsiyəsilə iştirakçı 

dövlətlərin 2/3 səs çoxluğu ilə; 

b) Prokurora münasibətdə - iştirakçı dövlətlərin 

mütləq çoxluğu ilə; 

c) Prokuror müavininə münasibətdə - Prokurorun 

tövsiyəsi ilə iştirakçı dövlətlərin mütləq səs çoxluğu ilə. 

3. Katibin, yaxud katib müavinin vəzifəsindən azad 

edilməsi haqqında qərar hakimlərin mütləq səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir. 
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4. Bu maddəyə əsasən, bu Statutla tələb olunan 

vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmək qabiliyyəti və 

davranışı mübahisələndirilən hakimə, Prokurora, 

Prokuror müavininə, katibə və ya katib müavininə 

sübutlar təqdim etmək və ya toplamaq və sübutetmə 

və proseduralar Qaydalarına uyğun olaraq təqdimat 

vermək üçün bütün imkanlar yaradılır. Bu məsələnin 

digər müzakirəsində həmin şəxs iştirak etmir. 

Maddə 47. İntizam tədbirləri 

46-cı maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulanlardan 

daha az ciddi xətalara yol vermiş hakimə, Prokurora, 

Prokuror müavininə, katibə, yaxud müavininə 

münasibətdə sübuetmə və proseduralar Qaydalarına 

uyğun olaraq intizam tədbirləri tətbiq edilir. 

Maddə 48. İmtiyaz və immunitetlər 

1. Məhkəmə hər bir üzv dövlətin ərazisində onun 

məqsədlərinə çatmaq üçün zəruri olan imtiyaz və 

immunitetlərə malikdir. 

2. Hakimlər, Prokuror, Prokuror müavinləri və katib 

məhkəmənin fəaliyyətində iştirak edərkən, yaxud bu 

cür fəaliyyətə münasibətdə diplomatik 

nümayəndəliklərin başçılarının malik olduqları imtiyaz 
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və immunitetlərdən istifadə edirlər. Onlar tərəfmdən 

rəsmi qaydada həyata keçirilmiş bütün hərəkətlərə, 

yazışmalara və deyilənlərə münasibətdə Məhkəmə 

prosessual immuniteti onların səlahiyyət müddətləri 

bitdikdən sonra da saxlnılır. 

3. Katibin müavini, Prokuror dəftərxanasınm 

əməkdaşları və katibliyin əməkdaşları Məhkəmənin 

imtiyaz və immunitetləri haqqında sazişə uyğun olaraq, 

öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmək üçün zəruri olan 

imtiyaz, immunitet və güzəştlərdən istifadə edirlər. 

4. Məhkəmənin yerləşdiyi yerdə olması zəruri 

olan, müdafiəçi, ekspertlər, şahidlər və istənilən digər 

şəxslər Məhkəmənin imtiyaz və immunitetləri haqqında 

sazişə uyğun olaraq, Məhkəmənin lazımi qaydada 

fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan statusla təmin 

edilirlər. 

5. İmmunitet və imtiyazlardan imtina edilə bilər: 

a) Hakimlərə, yaxud Prokurora münasibətdə - 

hakimlərin mütləq səs çoxluğu ilə; 

b) katibə münasibətdə - Rəyasət Heyəti 

tərəfındən; 
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c) Prokurorun müavinlərinə və Prokuror 

dəftərxanasının əməkdaşlarına münasibətdə - 

Prokuror tərəfındən. 

d) katibin müavininə və Katibliyin əməkdaşlanna 

münasibətdə - katib tərəfindən.  

Maddə 49. Məvaciblər, maddi yardımlar və 

xərclərin ödənilməsi 

Hakimlər, Prokuror, Prokuror müavinləri katib və 

katibin müavini iştirakçı dövlətlərin Assambleyası 

tərəfmdən müəyyən edilmiş məvacib, yardım və 

xərclərin kompensasiyasını ala bilərlər. Bu məvacib və 

yardımların ölçüsü onların səlahiyyət müddəti 

bitənədək azaldıla bilməz. 

Maddə 50. Rəsmi və işçi dillər 

1. Məhkəmənin rəsmi dilləri ingilis, ərəb, ispan, 

çin, rus və fransız dilləridir. Məhkəmənin qərarları, 

həmçinin Məhkəmə tərəfindən baxılmış əsas 

məsələlər üzrə digər qərarları rəsmi dillərdə çap edilir. 

Sübutetmə və prosedura Qaydaları ilə müəyyən 

edilmiş Kriteriyalara uyğun olarq Rəyasət heyəti bu 

maddənin məqsədlərinə görə , Məhkəmənin hansı 
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qərarlarının əsas məsələlər üzrə olmasını müəyyən 

edir. 

2. Məhkəmənin işçi dilləri ingilis və fransız 

dilləridir. Sübutetmə və prosedura Qaydalarında digər 

rəsmi dillərin işgüzar dillər kimi istifadə edilə bilməsi 

halları müəyyən edilir. 

3. Baxışda iştirak etmiş tərəflərdən hər hansı 

birinin, yaxud baxışda işitrak etməyə razılıq verilmiş 

dövlətin xahişi ilə, Məhkəmə həmin tərəfə və ya 

dövlətə Məhkəmənin fikrincə, bu cür razılığın kifayət 

qədər əsaslı olması şərti ilə ingilis yaxud fransız dilləri 

ilə yanaşı istənilən digər dildən istifadə etməyə razılıq 

verir. 

Maddə 51. Sübutetmə və prosedur Qaydaları 

1. Sübutetmə və prsedur Qaydaları iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasının 2/3 səs çoxluğu ilə qəbul 

olunduqdan sonra qüvvəyə minir. 

2. Sübutetmə və prosedur Qaydalarına aşağıdakı 

düzəlişlər təklif edə bilərlər. 

a) istənilən iştirakçı dövlət 

b) hakimlərin mütləq səs çoxluğu; yaxud 

c) Prokuror 
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Bu cür düzəlişlər iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının 

2/3 səs çoxluğu ilə qəbul edildikdən sonra qüvvəyə 

minir. 

3. Sübuetmə və prosedur Qaydalarının qəbul 

edilməsindən sonra Məhkəmənin sübuetmə və 

prosedur Qaydalarının nəzərdə tutulmadığı konkret 

vəziyyət ilə qarşılaşdıqda, təxirəsalınmaz zərurət 

halında hakimlər 2/3 səs çoxluğu ilə iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasının öz növbəti sessiyasında, 

yaxud xüsusi sessiyasında onları təsdiq edənə, 

dəyişənə, yaxud düzəliş edənə qədər tətbiq olunan 

müvəqqəti qaydalar qəbul edə bilər. 

4. Sübutetmə və prosedur Qaydaları, onlara 

düzəlişlər və istənilən müvəqqəti qayda bu Statutla 

uyğun olmalıdır. Sübutetmə və prosedura Qaydalarına 

düzəlişlər, həmçinin müvəqqəti qaydalar istintaq 

altında olan və haqqında məhkəmə təhqiqatı aparılan, 

yaxud təqsirli hesab edilmiş şəxslərin ziyanına olaraq, 

retroattiv tətbiq olunmur, 

5. Statutla sübutetmə və prosedur Qaydaları 

arasında ziddiyyət yarandıqda, Statut üstün qüvvəyə 

malikdir. 
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Maddə 52. Məhkəmənin reqlamenti 

1. Bu Statuta və sübutetmə və prosedur 

Qaydalarına uyğun olaraq, hakimlər mütləq səs 

çoxluğu ilə Məhkəmənin gündəlik fəaliyyətinin təmin 

edilməsi üçün zəruri olan Reqlamentlərini qəbul 

edirlər. 

2. Reqlament hazırlanarkən və ona hər hansı 

düzəlişlər edilərkən Prokuror və Katiblə 

məsləhətləşmələr aparılır. 

3. Reqlament və ona istənilən düzəlişlər, əgər 

hakimlər başqa qərar qəbul etməmişlərsə, qəbul edilən 

kimi qüvvəyə minir. Qəbul edildikdən dərhal sonra 

onlar qeydlərini etmək üçün iştirakçı dövlətlərə 

göndərilir. Əgər iştirakçı dövlətlərin əksəriyyəti 

tərəfindən 6 ay ərzində irəli sürülməzsə, onlar 

qüvvəsində qalırlar. 

5-Cİ HİSSƏ: İSTİNTAQ VƏ CİNAYƏT TƏQİBİ 

Maddə 53. İstintaqın başlanması 

1. Prokuror ona təqdim edilmiş məlumatları 

qiymətləndirərək əgər bu Statuta müvafiq hərəkətlərin 

edilməsi üçün məntiqi əsasların olmamasını müəyyən 

etmirsə istintaqa başlayır. İstintaqın başlanması 
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haqqında qərar qəbul edərkən Prokuror aşağıdakı 

məsələlərə baxır: 

a) Prokurorun sərəncamında olan məlumat 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətin 

törədilməsi və ya törədilməkdə olmasını güman 

etməyə məntiqi əsaslar verirmi; 

b) Bu iş 17-ci maddəyə əsasən, icraata qəbul 

edilməlidirmi, yaxud icraata qəbul ediləcəkmi; və 

c) cinayətin ağırlığı və zərərçəkmişlərin 

maraqlarını nəzərə almaqla istintaqın aparılması 

ədalət mühakiməsinin maraqlarına cavab verməyəcəyi 

barədə tutarlı əsaslar varmı; 

Əgər Prokuror tədbirlər görülmüsi üçün məntiqi əsaslar 

olmamasını və onun qərarının yalnız yuxandakı (s) 

bəndinə göstərilən fıkirlərə əsaslanırsa, bu barədə ilkin 

icraat Palatasma məlumat verir. 

2. Əgər istintaq zamanı Prokuror aşağıdakılara 

görə cinayət təqibinin başlanılması üçün kifayət qədər 

əsasların olmaması qənaətinə gəlirsə, nə qədər ki, 

a) 58-ci maddəyə əsasən order və ya əmr tələb 

etmək üçün kifayət qədər hüquqi yaxud faktiki əsaslar 

yoxdur; 
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b) iş 17-ci maddəyə əsasən icraata qəbul edilə 

bilməz; yaxud 

c) bütün hallar, o cümlədən cinayətin ağırlıq 

dərəcəsi, zərərçəkmişlərin maraqları və güman edilən 

cinayətkarın yaşı və yaxud iqtidarsızlığı, habelə onun 

güman edilən cinayətdə rolu nəzərə alınmaqla, cinayət 

təqibi ədalət mühakiməsinin maraqlarına cavab vermir, 

Prokuror ilkin icraat palatasını və 14-cü maddəyə 

uyğıın olaraq, vəziyyəti təqdim edən dövləti yaxud 13-

cü maddənin (v) bəndinin müddəalarına müvafiq 

olaraq Təhlükəsizlik Şurasını gəldiyi nəticələr və bu 

cür nəticələr üçün əsaslar barədə xəbərdar edir. 

3. a) 14-cü maddəyə əsasən vəziyyətin verilməsini 

həyata keçirən dövlət, yaxud 13-cü maddənin (b) 

bəndinə əsasən Təhlükəsizlik Şurasının xahişi ilə ilkin 

icraat Palatası 1 və ya 2-ci bəndlərə əsasən 

Prokurorun tədbir görməmək qərarına yenidən baxa 

bilər və Prokurordan bu qərara yenidən baxmağı xahiş 

edə bilər. 

b) Bundan başqa əgər bu qərar yalnız l(s) və 2(s) 

bəndlərinin müddəalarına əsaslanmışdırsa, ilkin icraat 

Palatası öz təşəbbüsü ilə Prokurorun tədbir görməmək 
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qərarına yenidən baxa bilər. Bu halda Prokurorun 

qəran yalnız o halda qüvvəyə minir ki, o ilkin icraat 

Palatası tərəfındən təsdiq edilsin. 

4. Prokuror istənilən vaxt istintaqın başlanması və 

ya cinayət təqibi barədə qərarına yeni faktlar yaxud 

məlumatlar əsasında yenidən baxa bilər. 

Maddə 54. İstintaq zamanı Prokurorun səlahiyyət 

və vəzifələri. 

1. Prokuror: 

a) Həqiqətin müəyyən olunması üçün istintaqı elə 

aparır ki, bu Statuta uyğun olaraq, cinayət 

məsuliyyətinin yaranıb yaranmaması barədə bütün 

faktlar və sübutlar əhatə olunsun və bu zaman həm 

təqsirlilik, həm də təqsirsizlik barədə halları eyni 

bərabər qaydada araşdırır. 

b) Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayətlərin səmərəli istintaq və cinayət təqibini təmin 

etmək üçün etibarlı tədbirlər görür, bu zaman 3-cü 

maddənin 7-ci bəndində müəyyən edildiyi kimicender 

amili, yaş və sağlamlıq vəziyyəti, habelə cinayətlərin 

xarakterini, xüsusən seksual zorakılıq, cender 

zorakılığı, yaxud uşaqlara qarşı zorakılığın xarakteri də 
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daxil olmaqla şahidlər və zərərçəkmişlərin maraqları 

və şəxsi mənafelərinə riayət edir; və 

c) Şəxslərin bu Statutdan irəli gələn bütün 

hüquqlarma tam riayət 

edir. 

2. Prokuror hər hansı dövlətin ərazisində istintaq 

apara bilər: 

a) 9-cu hissənin müddəalarına uyğun olaraq; yaxud 

b) 56-ci maddənin 3(d) bəndinə əsasən ilkin icraat 

Palatası tərəfindən verilmiş razılığa əsasən. 

3. Prokuror aşağıdakıları edə bilər: 

a) sübutlar toplamaq və öyrənmək; 

b) istintaq altında olan şəxslərin, zərərçəkmişlərin 

və şahidlərin gəlməsini tələb etmək və onları dindirmə; 

c) hər hansı dövlət, yaxud hökumətlərarası 

təşkilat, yaxud mexanizmi, onların müvafiq 

səlahiyyətləri və və ya mandatlarına uyğun olaraq 

yardım göstərməyə əmin etmək; 

d) Bu Statuta zidd olmayan hər hansı dövlət, 

hökumətlərarası təşkilat yaxud şəxs tərəfındən 

əməkdaşlığı asanlaşdıran saziş ya müqavilələr 

bağlamaq; 
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e) əgər sənəd və məlumatı vermiş şəxs buna 

razılıq vermirsə, yalnız yeni sübutlar almaq məqsədilə 

Prokuror tərəfındən gizliliyi saxlanmaq şərtilə alınmış 

sənəd və məlumatın icraatın hər hansı mərhələsində 

açılmamasına təminat vermək; 

f) hər hansı bir şəxsin müdafiəsi yaxud sübutların 

saxlanılması, məlumatların gizliliyinin qorunması üçün 

zəruri tədbirləri görmək və ya göriilməsini xahiş etmək. 

Maddə 55. İstintaqın gedişində şəxslərin hüquqları 

1. Bu Statuta uyğun olaraq həyata keçirilən 

istintaqa münasibətdə şəxslər: 

a) Özünə qarşı şahidlik etməyə, yaxud öz təqsirini 

etiraf etməyə məcbur edilməməlidir: 

b) hər hansı formada məcburiyyətə, təzyiq və ya 

hədə qorxuya, işkəncə yaxud digər qəddar və ya qeyri-

insani, yaxud insan ləyaqətini alçaldan rəftar və ya 

cəzaya düçar edilnıəməlidir; və 

c) Əgər dindirmə bu şəxsin tam başa düşmədiyi 

dildə, yaxud onun danışmadığı dildə aparılırsa, pulsuz 

olaraq səriştəli tərcüməçinin köməyindən və ədalətlilik 

tələblərinin qorunması üçün zəruri olan tərcümədən 

istifadə etməlidir; 
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d) əsassız saxlamaya, yaxud həbsə məruz 

qalmamahdır, həmçinin Statutda müəyyən edilmiş 

əsaslar və proseduralardan başqa azadhqdan məhrum 

edilməyə məruz qalmamalıdır. 

2. Bu və ya digər şəxsin Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayəti törətməsini güman 

etməyə əsaslar olduqda və bu şəxs təcili olaraq ya 

Prokuror, ya da bu Statutun 9-cu hissəsinə uyğun 

olaraq göndərilmiş vəsatət əsasında milli hakimiyyətİər 

tərəfındən dindirilməli olduğu hallarda, bu şəxs 

dindirmə başlayanadək ona bildirməli olan aşağıdakı 

hüquqlara da malikdir; 

a) dindirmə başlayanadək onun Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayəti törətməsinin giiman 

etməyə əsaslar olması haqqında xəbərdar edilməsi; 

b) Bu cür susmanın təqsirlilik, yaxud təqsirsizliyin 

müəyyən olunmasında nəzərə alınmamalı olması 

şərtiylə susmanı saxlamaq; 

c) Öz seçimi əsasında hüquqi yardımdan istifadə 

etmək yaxud, əgər bu şəxs hüquqi yardımdan istifadə 

etmirsə, ədalət mühakiməsinin maraqlarımn tələb 

etdiyi hallarda və əgər bu şəxs bu cür yardımın 
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haqqını ödəmək üçün kifayət qədər imkana malik 

deyildirsə istənilən halda hər hansı haqq ödəmədən 

ona təyin edilmiş hüquqi yardımı almaq; 

d) Əgər şəxs öz iradəsi ilə vəkil xidmətindən 

istifadə etmək hüququndan imtina etməmişdirsə, 

vəkilin iştirakı ilə dindirilmək. 

Maddə 56. İlkin icraat Palatasının istintaq üçün 

əlverişli imkanlara münasibətdə rolu. 

1. a) Əgər Prokuror istintaq aparılmasının 

gələcəkdə Məhkəmə istintaqının gedişində istifadə 

məqsədləri üçün əldə edilməsi mümkün olmayacaq 

şahid ifadələrinin, yaxud ərizələrin alınması, yaxud 

sübutların toplanılması və ya yoxlanılması üçün 

əlverişli imkan yaranması qənaətinə gəlirsə bu barədə 

ilkin icraat Palatasına xəbər verir. 

b) Bu halda ilkin icraat palatası Prokurorun xahiş 

ilə Məhkəmə ardıcıllığmın və səmərəliliyinin, xüsusən 

müdafıə hüququnun təmin edilməsi üçün lazım olan 

tədbirləri görə bilər. 

c) Əgər ilkin icraat Palatası başqa qərar qəbul 

etməzsə, Prokuror (a) yanmbəndində nəzərdə 

tutulmuş qaydada aparılmış istintaqla bağlı 
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Məhkəmənin əmri ilə həbs edilmiş və Məhkəməyə 

gəlmiş şəxsin dinlənilməsi mümkünlüyü ilə ona 

müvafiq məlumat çatdırır. 

2. l (b) bəndində göstərilən tədbirlər aşağıdakıları 

ifadə edə bilər: 

a) əməl edilməli olan proseduralara münasibətdə 

təklif və sərəncamların verilməsi; 

b) işin icraatına aid protokolların aparılması 

barədə göstərişin verilməsi; 

c) kömək göstərilməsi üçün ekspert təyin edilməsi. 

d) Məhkəmənin əmri ilə həbs edilmiş və 

Məhkəməyə gəlmiş şəxsin müdafiəçisinə baxışda 

iştirak etməyə razılıq verilməsi, yaxud, həbs baş 

tutmamışdırsa və ya çağırılmış şəxs gəlməmişdirsə, 

yaxud müdafıəçi müəyyən edilməmişdirsə, baxışda 

iştirak etmək və müdafiənin maraqlarını təmin etmək 

üçün digər müdafiəçinin təyin edilməsi. 

e) öz üzvlərindən birinə, yaxud ehtiyac olarsa, ilkin 

icraat şöbəsi yaxud məhkəmə şöbəsinin hakiminə 

sübutların toplanılması və saxlanılması və şəxslərin 

dindirilməsinə dair təklif və ya sərəncam vermək və 
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müşahidəni həyata keçirmək üçün tapşırıqlar 

verilməsi; 

f) sübutların toplanılması və saxlanılması üçün 

zəruri olan bu kimi digər hərəkətlər. 

3. a) Əgər Prokuror bu maddəyə müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb etmirsə, ilkin 

icraat Palatası isə bu tədbirləri Məhkəmə baxışı 

gedişində müdafıənin maraqlarının təmin olunması 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən siibutların 

saxlanılması məqsədi ilə vacib hesab edirsə, o 

Prokurorla bu cür tədbirlərə təkid etməməyə ciddi 

əsaslarının olmasına dair məsləhətləşmələr keçirir. 

Əgər məsləhətləşmələr nəticəsində ilkin icraat Palatası 

Prokurorun bu cür tədbirlərin görülməsini tələb etmək 

istəməməsinin əsassız olması qənaətinə gələrsə ilkin 

icraat palatası öz təşəbbüsü ilə bu cür tədbirləri həyata 

keçirə bilər. 

b) İlkin icraat palatasımn bu bəndə əsasən öz 

təşəbbüsü ilə hərəkət etmək qərarından Prokuror 

tərəfındən şikayət verilə bilər. Şikayətə təxirə 

salınmadan baxılır. 
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4. 69-cu maddəyə əsasən Məhkəmə baxışı üçün 

toplanılmış yaxud saxlanılan sübutların yararlılığı 

Məhkəmə Palatası tərəfındən müəyyən edilmiş 

sübutetmə qiymətinə malikdir. 

Maddə 57. İlkin istintaq palatasının funksiyaları və 

səlahiyyətləri. 

1. Əgər bu Statutda başqa şey nəzərdə 

tutulmamışdırsa, ilkin icraat Palatası öz funksiyalarını 

bu maddəyə əsasən həyata keçirir. 

2. a) İlkin icraat Palatasının 15, 18, 19, 54-cü 

maddələrə, 61-ci maddənin 2-ci bəndinə, 72-ci 

maddənin 7-ci bəndinə əsasən verilmiş qərar və 

sərəncamları onun hakimlərinin əksəriyyət səs çoxluğu 

ilə qəbul edilir. 

b) bütün digər hallarda ilkin icraat Palatasının 

hakimiəgər sübutetmə və prosedura Qaydalarında 

başqa şey nəzərdə tutulmamışdırsa, yaxud ilkin icraat 

Palatasının hakimlərinin səs çoxluğu ilə başqa şey 

qərara alınmamışdırsa, bu Statutla nəzərdə tutulan 

ilkin icraat Palatasının funksiyalarını həyata keçirə 

bilər. 
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3. İlkin icraat Palatası bu Statutla nəzərdə tutulan 

digər funksiyalarla yanaşı aşağıdakıları edə bilər: 

a) Prokurorun xahişinə əsasən istintaqın 

aparılması məqsədi ilə zəruri ola bilən order və 

sərəncamlar vermək; 

b) 58-ci maddəyə əsasən həbs olunmuş və ya 

əmrə əsasən gəlmiş şəxsin xahişi ilə 56-cı maddədə 

sadalanan tədbirlər də daxil olmaqla elə sərəncamlar 

verə, yaxud şəxsin müdafiəsinin təşkil olunmasmda 

ona kömək etmək iiçün zəruri ola biləcək 9-cu hissədə 

nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıq yaratmağa kömək 

etmək; 

c) Zəruri olduğu hallarda zərərçəkmişlər və 

şahidlərin şəxsi həyatlarının toxunulmazlığı və 

qorunması, sübutların qorunması, həbs olunmuş, 

yaxud əmr üzrə, gəlmiş şəxslərin müdafiəsi və milli 

təhlükəsizliyə aid olan məlumatların qorunmasını 

təmin etmək: 

d) əgər ilkin icraat Palatası mümkün qədər 

müvafiq dövlətlərin rəyini nəzərə alaraq, konkret hal 

üzrə bu dövlətin 9-cu hissəyə uyğun olaraq 

əməkdaşlıq haqqında xahişin yerinə yetirilməsi üçün 
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zəruri olan hər hansı orqanının, yaxud onun Məhkəmə 

sisteminin elementinin olmaması səbəblərdən açıq-

aydın yerinə yetirə bilməməsini müəyyən etmişdirsə, 

Prokurora iştirakçı dövlət ərazisində bu dövlət 

tərəfındən 9-cu hissəyə müvafiq olaraq əməkdaşlığa 

razılıq alınmadan istintaqa dair xüsusi tədbirlər həyata 

keçirməyə razılıq vermək; 

e) 58-ci maddəyə əsasən həbs edilmək üçün order və 

ya gəlmə üçün əmr verildiyi hallarda və sübutların 

gücünü habelə, bu Statutda və sübutlar və 

proseduralar Qaydalarında nəzərdə tutulduğu qaydada 

maraqlı tərəflərin hüquqlarını nəzərdə almaqla, 93-cü 

maddənin l(y) bəndinə əsasən, o cümlədən və əsasən 

zərəçəkmişlərin maraqlarına uyğun olarq müsadirə 

məqsədi ilə onların mühafızə tədbirləri görüIməsində 

əməkdaşlığını təmin etmək üçün dövlətlərə müraciət 

etmək. 

Maddə 58. İlkin icraat Palatasının həbs edilmək 

üçün order yaxud Məhkəməyə gəlmək haqqıda əmr 

verməsi 

1. İlkin icraat Palatası Prokurorun müraciəti 

əsasında, istintaqın başlanmasından sonra istənilən 
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vaxt Prokuror tərəfındən təqdim olunmuş bu müraciət 

və sübutları, yaxud digər məlumatları nəzərdən 

keçirərək aşağıdakıları müəyyən edərsə bu və ya digər 

şəxsin həbsinə order verir; 

a) həmin şəxsin Məhkəmənin yurisdiksiyası altına 

düşən cinayəti törətməsini güman etməyə məntiqi 

əsaslar vardır; və 

b) həmin şəxsin həbs edilməsi aşağıdakılara görə 

zəruridir: 

i) Onun Məhkəmə baxışına gəlməsini təmin 

etmək üçün; 

ii) Bu şəxsin istintaq yaxud Məhkəmə baxışı üçün 

hədə qorxu yaxud maneçilik törətməməsini təmin 

etmək üçün; 

iii) müvafiq hallarda şəxs tərfındən bu cinayətin 

davam etdirilməsinin yaxud onunla bağlı olan, 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altma düşən və eyni 

hallarla əlaqədar olan cinayətin törədilməsinin 

qarşısının alınması üçün. 

2. Prokurorun müraciətində aşağıdakılar göstərilir: 

a) şəxsin adı və şəxsiyyəini müəyyən edən hər 

hansı digər müvafiq məlumat; 
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b) Müvafiq şəxsin törətməsi güman edilən, 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətə 

konkret istinad; 

c) güman edildiyi kimi, bu cinayəti təşkil edən 

faktlarm qısa şərhi; 

d) müvafiq şəxsin bu cinayətləri etməsini güman 

etməyə məntiqi əsas yaradan faktların və istənilən 

digər məlumatların xülasəsi; və 

e) Prokurorun müvafiq şəxsin həbsini zəruri hesab 

etməsinin səbəbləri. 

3. Həbs orderində aşağıdakılar göstərilir: 

a) şəxsin adı və şəxsiyyətini müəyyən edən hər hansı 

digər 

müvafiq məlumat; 

b) Müvafiq şəxsin törədilməsi güman edilən 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətə 

konkret istinad; 

c) güman edildiyi kimi, bu cinayəti təşkil edən 

faktların qısa şərhi; 

4. Həbs orderi Məhkəmə başqa sərəncam 

verməyənədək qüvvədə qalır. 
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5. Həbs orderi əsasında Məhkəmə 9-cu hissəyə 

müvafiq olaraq, ibtidai həbs, yaxud şəxsin həbs 

edilməsi və onun sərəncama verilməsini tələb edə 

bilər. 

6. Prokuror cinayətlərə istinadları dəyişdirməklə 

yaxud onları digər cinayətlərə istinadlarla 

tamamlamaqla, ilkin icraat Palatasına  həbs orderində 

dəyişikliklər etmək xahişi ilə miiraciət edə bilər. Əgər 

ilkin icraat Palatası həmin şəxsin bu formada 

göstərilmiş cinayətləri törətməsini güman etməyə 

məntiqi əsasların olmasına inanarsa, həbs orderində 

müvafiq dəyişikliklər edir. 

7. Həbs orderinin tələb edilməsinə alternativ kimi 

Prokuror ilkin icraat Palatasına həmin şəxsin gəlməsi 

barədə əmr verilməsi xahişi ilə müraciət edə bilər. 

Əgər ilkin icraat palatası həmin şəxsin ehtimal edilən 

cinayətləri törətməsini güman etməyə məntiqi əsasları 

olmasına və əmrin həmin şəxsin gəlməsi üçün kifayət 

edən tədbir olmasına əmin olarsa, əgər bu milli 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdursa, müəyyən 

şərtlərlə və ya heç bir şərtsiz azadlığı məhdudlaşdıran 
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(tutmadan fərqli) gəlmə haqqında əmr verə bilər. 

Əmrdə aşağıdakılar göstərilir: 

a) şəxsin adı və şəxsiyyətini müəyyən edən 

istənilən digər məlumat; 

b) Şəxsin gəlməsinin dəqiq tarixi; 

c) Həmin şəxsin törətməsi güman edilən 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətə 

konkret istinad; və 

d) bu cinayəti təşkil etməsi güman edilən faktların 

dəqiq xülasəsi. 

Gəlmə haqqında əmr bilavasitə müvafiq şəxsə təqdim 

edilir. 

Maddə 59. Həbsdə saxlama dövlətində həbs etmə 

prosedurası 

1. Hər hansı şəxsin ibtidai həbsi və yaxud həbs 

edilib təhvil verilməsi barədə xahiş almış dövlət dərhal 

müvafiq şəxsin öz qanunvericiliyinə və 9-cu hissənin 

müddəalarına uyğun olaraq həbs edilməsi üçün 

addımlar atır. 

2. Həbsə məruz qalmış şəxs dərhal bu dövlətin 

qanunvericiilyinə uyğun olaraq aşağıdakıların 
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müəyyən edilməsi üçün həbsdə saxlanıldığı dövlətin 

səlahiyyətli məhkəmə orqanına təhvil verilir: 

a) order bu şəxsə mlinasibətdə verilmişdirmi; 

b) bu şəxs müvafiq proseduralara əməl olunmaqla 

həbs edilmişdirmi; və 

c) bu şəxsin hüquqlarına riayət olunmuşdurmu. 

3. Həbs olunan həbsdə saxlanıldığı dövlətin 

səlahiyyətli orqanlarına Məhkəmə verilənə qədər 

müvəqqəti azadlığa buraxılması üçün vəsatət verə 

bilər. 

4. Hər hansı bu cür vəsatətə baxarkən həbsdə 

saxlanılma yerinin dövlətinin səlahiyyətli orqanı güman 

edilən cinayətin ağırlığı nəzərdə alınmaqla, müvəqqəti 

azad etməyə haqq qazandıran fövqalədə və müstəsna 

halların mövcud olması, həbsdə saxlanma yeri 

dövlətinin bu şəxsin Məhkəməyə verilməsi öhdəliyinin 

yerinə yetirə bilməsini təmin edən etibarlı təminatların 

olmasmı nəzərdən keçirir. Həbsdə saxlama yeri 

dövlətinin səlahiyyətli orqanı həbs orderinin 58-ci 

maddənin 1-ci bəndinin (a) və (b) yarımbəndlərinə 

müvafiq şəkildə verilib verilməməsi məsələsinə baxa 

bilməz. 
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5. İlkin icraat palatası müvəqqəti azadlığa 

buraxılma haqqında istənilən vəsatət bardə xəbərdar 

edilir və həbsdə saxlama yeri dövlətinin səlahiyyətli 

orqanına tövsiyələr verir. Həbsdə saxlama yeri 

dövlətinin səlahiyyətli orqanı qərarını çıxaranadək bu 

tövsiyələri, o cümlədən bu şəxsin qaçmasının 

qarşısının alınması üzrə tədbirlərə dair istənilən 

tövsiyəni tam həcmdə nəzərə alır. 

6. Əgər şəxs müvəqqəti azad olunursa ilkin icraat 

palatası bu cür müvəqqəti azadetmənin statusuna dair 

vaxtaşırı məruzələr tələb edə bilər. 

7. Həbsdə saxlama yeri dövlətinin şəxsi 

Məhkəməyə vermək haqqında qərarının 

çıxarılmasmdan sonra həmin şəxs mümkün qədər tez 

Məhkəməyə təqdim edilir. 

Maddə 60. Məhkəmədə ilkin icraat 

1. Şəxsin Məhkəməyə verilməsi, yaxud könüllii və 

ya gəlmə haqqında əmrə əsasən Məhkəməyə 

gəlməsindən sonra ilkin icraat Palatası şəxsə onun 

törətməsi güman edilən cinayətlər barəsində və 

Məhkəmə baxışının başlanmasına qədər həbsdən 

müvəqqəti azad edilmə haqqında, vəsatət vermək 
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hüququ da daxil olmaqla, bu Statutla nəzərdə tutulmuş 

hüquqları barədə məlumat verilməsinə əmin olur. 

2. Haqqında həbs orderi verilmiş şəxs Məhkəmə 

baxışının başlanmasına qədər müvəqqəti olaraq 

həbsdən azad edilmə haqqında vəsatət verə bilər. 

Əgər İlkin İcraat Palatası 58-ci maddənin 1-ci bəndi ilə 

müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsinə əmin 

olarsa, şəxs həbsdə qalmaqda davam edir. Əgər İlkin 

İcraat Palatası onların yerinə yetirilməsine əmin 

deyilsə, o bu şəxsi müəyyən şərtlərlə və ya heç bir 

şərtsiz azad edir. 

3. İlkin icraat palatası vaxtaşırı bu şəxsin azad 

edilməsi və ya onun həbsdə saxlanılması haqqında 

qərarlarına baxır və bunu Prokurorun və ya bu şəxsin 

xahişi ilə istənilən vaxt edə bilər, Əgər, o, bu cür 

nəzərdən keçirmədən sonra dəyişmiş şəraitin tələb 

etməsinə əmin olarsa, həbsdə saxlama, həbsdən azad 

etmə, yaxud həbsdən azad etmə şərtlərinə dair 

qərarlarını dəyişə bilər. 

4. İlkin icraat Palatası Prokuıor tərəfmdən 

istintaqın əsassız yubadılmasına görə Məhkəmə 

baxışına qədər heç kəsin uzun müddət əsassız olaraq 



 

 

 

430 

 

həbsdə saxlanılmamasını təmin edir. Bu cür 

yubanmalar yarandıqda Məhkəmə şəxsin müəyyən 

şərtlərlə, yaxud heç bir şərtsiz həbsdən azad edilməsi 

barədə məsələyə baxa bilər. 

5. Zərurət yarandıqda, İlkin icraat palatası 

həbsdən azad edilmiş şəxsin iştirakını təmin etmək 

üçün həbsə order verə bilər. 

Maddə 61. Məhkəmə baxışının başlanmasına qədər 

ittihamın təsdiq edilməsi. 

1. 2-ci bəndin müddəalarına əsasən, şəxsin 

Məhkəməyə təhvil verilməsi yaxud onun özünün 

gönüllü şəkildə Məhkəməyə gəlməsindən sonra 

ağlabatan müddət ərzində ilkin icraat Palatası 

Prokurorun əsasında məhkəmə baxışının 

keçirilməsinə nail olmağa çalışdığı ittihamın təsdiqi ilə 

bağlı dinləmələr keçirir. Dinləmələr Prokurorun və 

müttəhimin, habelə onun müdafiəçisinin iştirakı ilə 

aparılır , 

2. İlkin icraat Palatası Prokurorun xahişi, yaxud 

özünün təşəbbüsü ilə Prokurorun əsasında Məhkəmə 

baxışını keçirməyə çalışdığı ittihamın təsdiq edilməsi 
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üçün dinləmələri aşağıdakı hallarda müttəhim olmadan 

həyata keçirə bilər: 

a) şəxs özünün Məhkəmədə iştirak etmək 

hüququndan istifadə etməkdən imtina etmişdir, yaxud: 

b) həmin şəxsə qarşı irəli sürülən ittihamlar və bu 

ittihamların təsdiqi üçün dinləmələrin keçirilməsinə öz 

münasibəti barədə məlumat verilməsindən ötrü 

Məhkəməyə gəlməsinin təmin edilməsi üçün bütün 

məntiqi addımlar atıldığı halda şəxsin gizləndiyi və ya 

onun olduğu yeri müəyyən etmək mümkün olmadıqda; 

Əgər ilkin icraat palatası bunun ədalət mühakiməsinin 

maraqlarına cavab verməsini müəyyən edərsə, 

göstərilən hallarda bu cür şəxslər müdafiəçi vasitəsilə 

təmsil oluna bilərlər. 

3. Bu şəxs dindirməyə qədər məntiqi müddət 

ərzində: 

a) Prokurorun əsasında şəxsi Məhkəməyə cəlb 

etməyə çalışdığı ittihamnaməni əks etdirən sənədlərin 

surətlərini alır; və 

b) Prokurorun dinləmələr zamanı hansı 

sübutlardan istifadə etmək istəməsi barədə xəbərdar 

edilir. 



 

 

 

432 

 

İlkin icraat Palatası məlumatın dinləmələr üçün 

açılması barədə sərəncam verə bilər. 

4. Dinləməyə qədər Prokuror istintaqı davam 

etdirə bilər və istənilən ittihamı dəyişdirə və ya çıxara 

bilər. Dinləməyə qədər müttəhimə ittihamda istənilən 

dəyişiklik və çıxarma barəsində məntiqi məlumat 

verilir. İttihamın çıxarılması zamanı Prokuror ilkin 

istintaq Palatasına bunun səbəbləri barədə məlumat 

verir. 

5. Dinləmələr zamanı Prokuror ittihamın hər bir 

bəndini həmin şəxsin ittiham olunduğu cinayəti 

törətməsini güman etmək iiçün ciddi əsasların 

müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər sübutlarla 

müdafiə etməlidir. Prokuror sənədlərə və ya sənədlərin 

xülasəsinə əsaslana və Məhkəmədə ifadələr verməsi 

gözlənilən şahidləri çağırmaya bilər. 

6. Dinləmənin gedişində şəxs aşağıdakıları edə 

bilər: 

a) İttihama etirazını bildirmək; 

b) Prokurorun təqdim etdiyi sübutlara etiraz etmək; 

və 

c) sübutlar təqdim etmək. 



 

 

 

433 

 

7. İikin icraat palatası dinləmələr əsasında həmin 

şəxsin ittiham olunduğu hər bir cinayəti etməsini 

güman etməyə ciddi əsaslar yaradan kifayət qədər 

sübutların olub-olmamasını müəyyən edir. Öz qərarına 

əsaslanaraq ilkin icraat Palatası: 

a) Kifayət qədər sübutlar müəyyən etdiyi ittihamları 

təsdiq edir və bu şəxsi təsdiq olunmuş ittihamlarla 

bağlı Məhkəmə baxışının həyata keçirilməsi üçün bu 

və ya digər Məhkəmə palatasına verir. 

b) Kifayət qedər sübutlar miiəyyən etmədiyi 

ittihamları təsdiq etmir; 

c) dinləmələri saxlayır və Prokurordan 

aşağıdakıların mümkünlüyünə baxmağı xahiş edir; 

i) bu və ya digər konkret ittihama münasibətdə 

əlavə sübutların təqdim edilməsi yaxud istintaqın 

davam etdirilməsi; və ya 

ii) təqdim edilmiş sübutların Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən digər cinayətlərin 

törədilməsi faktını müəyyən etməsini güman etdikdə, 

ittihamın dəyişdiriiməsi. 

8. Əgər ilkin icraat Palatası ittihamı təsdiq etmirsə 

bu Prokurora sonradan bu ittihamın təsdiq ediiməsi 
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barədə əlavə sübutlarla yenidən müraciət etməyə 

mane olmur. 

9. İttihamın təsdiq edilməsindən sonra və 

Məhkəmə baxışının başlanmasına qədər Prokuror ilkin 

icraat Palatasının razılığı və müttəhimə xəbər 

verilməsindən sonra, ittihamı dəyişə bilər. Əgər 

Prokııror əlavə ittiham irəli sürmək yaxud ittihamı daha 

ciddi ittihamla əvəz etmək istəyirsə, onda bu maddəyə 

əsasən bu ittihamların təsdiq ediiməsi üçün dinləmələr 

keçirilməiidir. Məhkəmə baxışının başlanmasından 

sonra Prokuror Məhkəmə Palatasının razılığı ilə 

ittihamı çıxara biiər. 

10. Əvvəllər verilmiş istənilən order ilkin icraat 

Palatası tərəfindən təsdiq olunmamış yaxud Prokuror 

tərəfmdən geri götürülmüş istənilən ittihama 

münasibətdə qüvvəsini itirir. 

11. Bu maddəyə əsasən, ittihamların təsdiq 

edilməsindən sonra Rəyasət heyəti 8-ci bənd və 64-cü 

maddənin 4-cü bəndinə əsasən sonrakı araşdırmalar 

iiçün cavabdehlik daşıyır və ilkin icraat Palatasının bu 

cür araşdırmaya aidiyyatı olan və onun gedişində 
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yerinə yetirilən hər hansı funksiyalarını həyata keçirən 

Məhkəmə Palatasını yaradır. 

6-CI HİSSƏ. MƏHKƏMƏ BAXIŞI 

Maddə 62.Məhkəmə baxışının yeri 

Əgər başqa qərar qəbul edilməsə, Məhkəmə baxışının 

yeri məhkəmənin olduğu yerdir. 

Maddə 63. Müttəhimin iştirakı ilə məhkəmə baxışı. 

1. Müttəhim məhkəmə baxışında iştirak edir. 

2. Əgər Məhkəmə baxışında iştirak edən 

müttəhim Məhkəmə baxışının gedişini pozmaqda 

davam edərsə, Məhkəmə Palatası müttəhimi 

kənarlaşdıra və ona zəruri olduğu hallarda əlaqə 

vasitələrindən istifadə etməklə Məhkəmə zalından 

kənarda olmaqla baxışın gedişini izləmək və 

müdafiəsinə göstərişlər vermək imkanı yaradır. 

Göstərilən tədbirlər yalnız müstəsna hallarda digər 

ağlabatan tədbirlər nəticə vermədikdə və ciddi zərurət 

olan müddət ərzində xüsusi hallara münasibətdə tətbiq 

edilir. 

Maddə 64. Məhkəmə palatasının funksiya və 

səlahiyyətləri 
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1. Məhkəmə palatasının bu maddədə nəzərdə 

tutulan funksiyalarının və səlahiyyətləri bu Statuta və 

sübutetmə və proseduralar Qaydalarına uyğun olaraq 

həyata keçirilir. 

2. Məhkəmə palatası təhqiqatın ədalətli və 

sürətli olması və müttəhimin hüquqlarının tam təmin 

olunması, zərərçəkmiş və şahidlərin hüquqlarının 

mütləq qorunması zərurətinin nəzərə alınmasını təmin 

edir. 

3. İşin bu Statuta uyğun olaraq dinlənilməsi üçün 

təyin olunmasından sonra işə baxmaq üçün təyin 

olunmuş Məhkəmə palatası: 

a) tərəflərlə məsləhətləşir və təhqiqatın ədalətli və 

sürətli həyata keçirilməsi üçün zəruri olan proseduralar 

qəbul edir: 

b) Məhkəmə baxışının gedişində istifadə olunacaq 

dili və ya dilləri müəyyən edir; və 

c) bu Statutun hər hansı digər müddəalarına əməl 

etməklə, Məhkəmə baxışına lazımi qaydada 

hazırlaşmaq üçün buna qədər açılmamış sənədlərin, 

yaxud informasiyaların Məhkəmə baxışının 

başlamasına qədər açılmasını nəzərdə tutur.  
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4. Əgər bu ona öz funksiyalarının effektiv və 

düzgün yerinə yetirmək üçün tələb olunursa, Məhkəmə 

palatası ilkin icraat Palatasına, yaxud zəruri olduqda, 

ilkin icraat şöbəsinin sərəncamında olan digər 

hakiminə ilkin məsələləri verə bilər. 

5. Müvafiq hallarda Məhkəmə palatası tərəflərə 

xəbərdarlıq etməklə birdən çox müttəhimə qarşı 

ittihamın birləşdirilməsi, yaxud ayrılması barədə 

sərəncam verə bilər, 

6. Məhkəmə palatası Məhkəmə baxışının başlamasma 

qədər və ya Məhkəmə baxışının gedişində öz 

funksiyalarının həyata keçirərkən zəruri olduqda: 

a) ilkin icraat Palatasmm 61-ci maddənin 11-ci 

bəndində göstərilmiş istənilən funksiyalarını həyata 

keçirir: 

b) Zəruri olduqda bu Statutda göstərildiyi qaydada 

dövlətlərin köməyindən istifadə etməklə şahidlərin 

gəlməsi və onların ifadə verməsini, həmçinin 

sənədlərin və digər sübutlarm təqdim edilməsini tələb 

edir; 

c) gizli məlumatlarm yayılmamasmı təmin edir; 
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d) Məhkəmə baxışma qədər toplanılmış yaxud 

Məhkəmə baxışmm gedişində tərəflərin təqdim 

etdikləri sübutlara əlavə sübutların təqdim edilməsi 

haqqında sərəncam verir; 

e) müttəhimin, şahidlərin və zərərçəkmişlərin 

müdafiəsini təmin edir; və 

f) işə aid oian istənilən digər məsələ barəsində 

qərar çıxarır. 

7. Məhkəmə baxışı açıqdır. Lakin Məhkəmə 

palatası 68-ci maddədə nəzərdə tutulan məqsədlər 

yaxud sübut kimi təqdim edilməli olan həssas, yaxud 

gizii məlumatm qorunması üçün xüsusi hallarda bəzi 

iclasların qapalı Keçirilməsinin tələb olunduğunu 

müəyyən edə bilər. 

8. a) Baxış başlayarkən Məhkəmə palatası 

müttəhimə bundan əvvəl ilkin icraat palatasında təsdiq 

edilmiş ittihamnaməni oxuyur. Məhkəmə palatası 

müttəlıimin ittihamın mahiyyətini başa düşməsinə əmin 

olmalıdır. O, müttəhimə 65-ci maddəyə əsasən öz 

təqsirini etiraf etmək, yaxud öz təqsirsizliyini bəyan 

etmək imkanı verir. 
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b) Məhkəmə baxışmm gedişində sədrlik edən hakim 

təhqiqatm aparılmasma dair, o cümlədən onun düzgün 

və qərəzsiz aparılmasmm təmin olunması üçün 

göstərişlər verə bilər. Sədrlik edən hakimin bütün 

göstərişlərinə əməl etməklə, tərflər bu Statutun 

müddəalarma uyğun olaraq sübutlar təqdim edə 

bilərlər. 

9. Məhkəmə palatası xüsusi olaraq, tərəflərdən 

birinin vəsatəti yaxud öz təşəbbüsü ilə: 

 a) Sübutların aidiyyatı yaxud yolverilənliyi 

haqqında qərar çıxarır; 

 b) Dinləmələrin gedişində qaydanın qorunması 

üçün bütün zəruri tədbirləri görür. 

10. Məhkəmə palatası aparılması və saxlanxlması 

Katibə həvalə edilmiş prosesin gedişini tam əks etdirən 

müvafiq Məhkəmə baxışı protokolunun tərtib 

edilməsini təmin edir. 

Maddə 65. Təqsirini etiraf etmə halında qüvvədə 

olan prosedura 

l. Müttəhim 64-cü maddənin 8 (a) bəndinə əsasən öz 

təqsirini etiraf etdikdə Məhkəmə palatası aşağıdakıları 

müəyyən edir: 
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a) müttəhim özünü təqsirli bilməsinin xarakterini və 

nəticələrini dərk edirmi; 

b) bu etiraf müttəhim tərfindən müdafiəçisi ilə 

uzunmüddətli məsləhətləşmələrdən sonra könüllü 

edilmişdirmi; və 

c) Təqsirini boynuna alma işin aşağıdakılarda 

ifadə olunmuş halları ilə təsdiq olunurmu: 

1) Prokuror tərfindən təqdim edilmiş və müttəhimin 

etiraf etdiyi ittihamları əks etdirən sənədlərdə; 

ii) Prokuror tərəfindən təqdim olunmuş ittihamı 

qüvvətləndirən və müttəhimin qəbul etdiyi istənilən 

materiallarda; və 

iii) Prokurorun yaxud müttəhimin təqdim etdikləri 

istənilən digər sübutlarda, məsələn şahidlərin 

ifadələrində. 

2) Əgər Məhkəmə palatası 1-ci bənddə göstərilən 

şərtlərə əməl olunması qərarına gələrsə, öz təqsirini 

boynuna almaya haqqında etiraf edilmiş cinayətin 

edilməsini sübut etmək üçün lazım olan mühüm 

əhəmiyyətli halları müəyyən edən təqdim olunmuş 

bütün əlavə sübutlarla birlikdə baxır və müttəhimi bu 

cinayətin törədilməsinə görə məhkum edə bilər. 
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3) Əgər Məhkəmə palatası 1-ci bəndə göstərilən 

şərtlərə əməl olunması qənaətinə gəlmirsə, o etirafın 

baş verməməsinə əsaslanır və bu halda o bu Statutla 

nəzərdə tutulmuş işə baxılmasının adi proseduralarına 

əsasən Məhkəmə təhqiqatının davam etdirilməsi 

haqqında sərəncam verir və bu işi digər Məhkəmə 

palatasına verə bilər. 

4. Əgər Məhkəmə palatası ədalət mühakiməsinin 

maraqlarının, xüsusən zərərçəkmişlərin maraqlarının, 

işin hallarının daha geniş şərh olunmasını tələb etməsi 

qənaətinə gələrsə aşağıdakıları edə bilər: 

a) Prokurora şahid ifadələri də daxil olmaqla əlavə 

sübutların təqdim olunması xahişi ilə müraciət edə; 

yaxud 

b) Bu Statutla nəzərdə tutulan işə baxılmasının adi 

proseduralarına əsasən Məhkəmə təhqiqatının davam 

etdirilməsinə sərəncam verə bilər və bu zaman o 

təqsirini boynuna almanın baş verməməsinə istinad 

edərək və işi başqa Məhkəmə palatasına verə bilər. 

5. Prokuror və müdafiə arasında ittihamın 

dəyişdirilməsi, təqsirini boynuna alma yaxud təyin 
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edilməli olan cəza barədə hər hansı müzakirə 

Məhkəmə üçün məcburi deyildir. 

Maddə 66. Təqsirsizlik prezumpsiyası 

1. Hər kəs onun təqsiri Məhkəmədə tətbiq olunan 

qanuna əsasən sübut olunana qədər təqsirsiz hesab 

edilir. 

2. Müttəhimin təqsirini sübut etmək vəzifəsi 

Prokurorun üzərinə düşür. 

3. Müttəhimi məhkum etmək üçün Məhkəmə əmin 

olmalıdır ki, müttəhim təqsirlidir və bu məntiqi əsaslarla 

şübhə doğurmur. 

Maddə 67. Müttəhimm hüquqları 

l. Hər hansı ittihamın araşdırılması zamanı müttəhimin 

bu Statutun müddəaları nəzərə alınmaqla açıq 

dinləmələr, qərəzsiz şəkildə aparılan ədalətli 

dinləmələr və tam bərabərlik əsasında azı aşağıdakı 

təminatlara hüququ var: 

a) ona elan edilən ittihamın məzmunu, əsasları və 

xarakteri barədə müttəhimin tam şəkildə başa düşdüyü 

və danışdığı dildə təcili qaydada və ətrafı məlumat 

almaq; 
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b) öz müdafiəsini hazırlamaq üçün lazımi vaxta və 

imkana malik olmaq, habelə seçdiyi müdafiəçi ilə 

konfidensiallıq şəraitində, sərbəst ünsiyyətdə olmaq; 

c) əsassız ləngimələrsiz mühakimə olunmaq; 

d) 63-cü maddənin 2-ci bəndinə əsasən öz iştiraki 

ilə mühakimə olunmaq və özünü şəxsən və ya təyin 

etdiyi müdafiəçi vasitəsi ilə müdafiə etmək, əgər 

müdafiəsiçi yoxdursa bu hüquq barədə 

məlumatlandırılmaq, ədalət mühakiməsinin 

maraqlarının tələb etdiyi və oımn müdafiəçinin 

xidmətinin haqqını ödəmək imkanı olmadıqda hər bir 

haqla Məhkəmənin ona təyin etdiyi müdafiəçiyə malik 

olmaq; 

e) onun əleyhinə ifadələr vermiş şahidlərə suallar 

vermək və bu şahidlərin dindirilməsi, habelə onun 

əleyhinə ifadə verən şahidlər üçün mövcud olan 

şərtlərlə, onun xeyrinə ifadə verən şahidlərin 

çağırılması və dindirilməsi hüququna malik olmaq. 

Müttəhim həmçinin öz müdafiəsi üçün arqumentlər 

gətirmək və bu Statuta əsasən yolverilən hesab edilən 

digər sübutlar təqdim etmək hüququna malikdir; 
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f) Məhkəmədə işə baxılması üçün yaxud 

Məhkəməyə təqdim edilmiş sənədlərin tərtib edilməsi 

zamanı istifadə edilmiş dil müttəhimin tam həcmdə 

başa düşdüyü və onun danışdığı dil deyildirsə, 

Məhkəmə baxışının ədalətlilik tələblərinə cavab 

verməsi üçün zəruri olan tərcümələr almaq və pulsuz 

olaraq səriştəli tərcüməçinin köməyindən istifadə 

etmək; 

g) İfadə verməyə yaxud özünü təqsirli bilməyə 

məcbur edilməmək və bu cür susmanın təqsirlilikyaxud 

təqsirsizliyin həll edilməsinə təsir etməməsi şərti ilə 

susmağa davam etmək; 

h) and qəbul etmədən öz müdafiəsi üçün yazılı və 

şifahi bəyanatlarla çıxış etmək; və 

i) əksini sübut etmək vəzifəsindən, yaxud təkzib etmək 

vəzifəsindən azad olmaq. 

2. Bu Statutda nəzərdə tutulmuş istənilən digər 

informasiyanm açılmasına əlavə olaraq, Prokuror 

mümkün qədər tez olmaqla, sərəncamı və nəzarəti 

altında olan, onun fikrincə müttəhimin təqsirsizliyini 

təsdiq edən, yaxud təsdiq etməli olan yaxud təqsirini 

yüngülləşdirən, yaxud ittiham sübutlarının həqiqiliyinə 
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təsir edə bilən halların olması barədə sübutları 

müdafiəyə təqdim edir. Bu bəndin tətbiqinə dair 

istənilən şübhələr məhkəmə tərəfindən həll edilir. 

Maddə 68. Zərərçəkmişlərin və şahidlərin 

mühafizəsi və onların baxışda iştirakı 

1. Məhkəmə zərərçəkmişlərin və şahidlərin 

şəxsi həyatının və layaqətlərinin toxunulmazlığı, fiziki 

və psixi rifahının, təhlükəsizliyinin qorunması üçün 

etibarlı tədbirlər görür. Bu zaman Məhkəmə bütün 

müvafiq amilləri, o cümlədən yaş, 7-ci maddənin. 3-cü 

bəndində müəyyən edildiyi kimi cender amili, 

sağlamlağının vəziyyətini, habelə cinayətin xarakterini, 

xüsusən, lakin bununla məhdudlaşmamaqla, cinayətin 

seksual zorakılıq, cender zorakılıqlı yaxud uşaqlara 

münasibətdə zorakılıqları əhatə etməsi hallarını 

nəzərə alır. Prokuror xüsusi olaraq bu cinayətlərə görə 

istintaqın aparılması və cinayət təqibinin həyata 

keçirilməsi zamanı bu cür tədbirlər görür. Bu tədbirlər 

müttəhimin hüquqlarına ziyan vurmamalı, yaxud 

onunla ziddiyyət təşkil etməməli, habelə Məhkəmə 

baxışınm ədalətli və qərəzsiz aparılmasına ziyan 

vurmamalıdır. 
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2. 67-ci maddədə nəzərdə tutulmuş dinləmələrin 

açıq aparılması prinsipindən istisna kimi, Məhkəmə 

palatası zərərçəkmişlərin və şahidlərin yaxud 

müttəhimlərin müdafiəsi üçün baxışın istənilən 

hissəsini in camera apara bilər, yaxud sübutların 

elektron və ya digər xüsusi vasitələrlə təqdim 

edilməsinə icazə verə bilər. Xüsusi olaraq, seksual 

zorakılığın qurbanları yaxud zərərçəkmiş və ya şahid 

uşaqlarıdan söhbət getdikdə, əgər Məhkəmə bütün 

hallar, o cümlədən bu cür şahid yaxud 

zərərçəkmişlərin fikri nəzərdə alınmaqla başqa 

göstəriş verməmişdirsə bu cür tədbirlər görülür. 

3. Məhkəmə məhkəmə baxışının əlverişli hesab 

etdiyi mərhələlərində müttəhimin hüquqlarına və 

məhkəmə baxışının ədalətli və qərəzsiz aparılmasına 

ziyan vurmaması və ziddiyyət təşkil etməməsi şərti ilə 

zərərçəkmişlərin şəxsi mənafelərinə toxunulmuş 

olduğu hallarda onların fikirlərini və ehtiyatlanmalarını 

təqdim etməyə icazə verə və onlara baxa bilər. 

Məhkəmə bunu haqlı hesab etdiyi hallarda bu cür fikir 

və ehtiyatlanmalar sübutetmə və prosedura 
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Qaydalarına uyğun olaraq, zərərçəkmişlərin qanuni 

nümayəndələri tərəfindən bəyan edilə bilər. 

4. Zərərçəkmişlərə və şahidlərə kömək 

göstərilməsi üzrə qrup Prokurora və Məhkəməyə 43-

cü madddənin 6-cı bəndində qeyd olunmuş müvafiq 

müdafiə tədbirləri, təhlükəsizliyin təmin olunması 

proseduraları, məsləhətlərin verilməsi və digər 

köməklikləri tövsiyə edə bilər. 

5. Bu Statuta əsasən sübutların və məlumlatların 

açılması hər hansı şahid yaxud onun ailə üzvlərinin 

təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yararada bildiyi 

hallarda Prokuror iş üzrə dinləmələrin başlamasına 

qədər olan istənilən prosessual hərəkətlərin həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə bu sübut və məlumatları 

açmaya və bunun əvəzində onların xülasəsini təqdim 

edə bilər. Göstərilən tədbirlər elə həyata keçirilməlidir 

ki, bu müttəhimin hüquqlarına və Məhkəmə baxışının 

ədalətli və qərəzsiz aparılmasına zidd olmasın və 

ziyan vurmasın. 

6. Dövlət onun qulluqçuları, yaxud 

nümayəndələrinin mühafizəsini təmin edən zəruri 

tədbirlərin, habelə konfidensial və həssas 
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məlumatların qorunması üzrə tədbirlərin görülməsi 

haqqında xahişlə müraciət edə bilər. 

Maddə 69. Sübutlar 

1. İfadə verməyə başlamazdan əvvəl hər bir 

şahid sübutetmə və prosedura Qaydalarına uyğun 

olarq öz üzərinə düzgün ifadə vermək vəzifəsi götürür. 

2. 68-ci maddədə, yaxud sübutetmə və prosedura 

Qaydalarında göstərilən tədbirlərlə başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa şahidlər Məhkəmə iclasında şəxsən ifadə 

verirlər. Məhkəmə həmçinin bu Statutun müddəalarına 

əməl olunması şərti ilə və sübutetmə və prosedura 

Qaydalarına uyğun olaraq, şahidin ifadələrinin viva 

voce (şifahi) yaxud video və ya audio texnikanın 

köməkliyi ilə yazılmış halda verilməsinə, habelə 

sənədlərin yaxud məktubların təqdim edilməsinə icazə 

verə bilər. Bu tədbirlər müttəhimin hüquqlarına zidd 

olmamalı və ona ziyan vurmamalıdır. 

3. Tərəflər 64-cü maddəyə uyğun olaraq, işə 

aidiyyatı olan sübutlar təqdim edə bilərlər. Məhkəmə 

həqiqətin müəyyən edilməsi üçün zəruri hesab etdiyi 

bütün sübutların təqdim edilməsini tələb etmək 

hüququna malikdir. 



 

 

 

449 

 

4. Məhkəmə sübuetmə və prosedura Qaydalarına 

müvafiq olaraq, digər hallarla yanaşı onların qüvvəsini, 

həmçinin bu sübutların Məhkəmə baxışının ədalətli 

aparılmasına, yaxud şahidlərin ifadələrinin ədalətli 

qiymətləndirilməsinə vura biləcəyi zərəri nəzərə 

almaqla hər hansı sübutların aidiyyatı və yolverilənliyi 

barədə qərar çıxara bilər. 

5. Məhkəmə sübutetmə və prosedura Qaydalarında 

nəzərdə tutulmuş konfidensiallıq imtiyazına hörmət 

edir və əməl edir. 

6. Məhkəmə hamıya məlum faktların sübut 

edilməsini tələb etmir, lakin onları Məhkəmə 

qaydasında nəzərə ala bilər. 

7. Bu Statutun müddəalarının və ya beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış insan hüquqlarının pozulması 

nəticəsində alınmış sübutlar yolverilməz hesab edilir; 

Əgər: 

a) pozuntu sübutun həqiqiliyinə ciddi şübhələr 

yardırsa; yaxud 

b) sübutun qəbul edilməsi ədalətli aparılması ilə bir 

araya sığmırsa və ona ciddi ziyan vurursa. 
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8. Dövlətlər tərfindən toplanılmış sübutların 

yolverilənliyi, yaxud aidiyyatı ilə bağlı məsələni həll 

edərkən Məhkəmə bu dövlətin milli qanunvericiliyinin 

tətbiqinə münasibətdə qərar çıxarmamalıdır. 

Maddə 70. Ədalət mühakiməsinin həyata 

keçirilməsinə qarşı cinayət. 

l. Məhkəmə ədalət mühakiməsinin həyata 

keçirilməsinə qarşı qəsdən törədilmiş aşağıdakı 

cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyaya malikdir: 

a) 69-cu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, 

düzgün ifadə vermək öhdəliyi götürdükdən sonra yalan 

ifadələr verilməsi; 

b) bilə-bilə yalan yaxud saxtalaşdırılmış sübutlar 

təqdim edilməsi; 

c) şahidə hüquqazidd təsir göstərmə, şahidin 

iştirakına və ya ifadə verməsinə maneə yaratma və ya 

mane olma, ifadə verməsinə görə şahiddən əvəz 

çıxmaq üçün ona təzyiq göstərmək, yaxud sübutları 

məhv etmə, saxtalaşdırma və ya bu sübutların 

toplanılmasına mane olma; 

d) Vəzifəli şəxsi öz vəzifəsini yerinə yetirməməyə, 

yaxud lazımsız qaydada yerinə yetirməyə inandırmaq, 



 

 

 

451 

 

yaxud məcbur etmək məqsədi ilə Məhkəmənin vəzifəli 

şəxsinə maneə yaratmaq, onu qorxutmaq, yaxud ona 

qeyri-qanuni təsir göstərmək; 

e) Bu və ya digər vəzifəli şəxsin öz vəzifələrini 

yerinə yetirməsinə görə əvəz çıxmaq kimi 

Məhkəmənin vəzifəli şəxsinə təsir göstərmək; 

f) Məhkəmənin vəzifəli şəxsi kimi öz rəsmi 

vəzifəsi ilə əlaqədar olaraq hədə-qorxu ilə tələb etmə, 

yaxud rüşvət alma; 

2. Məhkəmənin bu maddəyə əsasən, cinayətlərə 

münasibətdə yurisdiksiyasının həyata keçirilməsini 

tənzimləyən prinsip və proseduraları sübutetmə və 

prosedura Qaydalarında ifadə olunanlarla eyni 

olmalıdır. Məhkəməyə bu maddə üzrə onun 

təhqiqatına beynəlxalq yardım göstərilməsi şərtləri 

tələb olunan dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə nizama 

salınır. 

3. Hər hansı şəxsin təqsirli bilinməsi haqqında 

qərar çıxararkən Məhkəmə sübutetmə və prosedura 

Qaydalarına uyğun olaraq cərimə, yaxud beş ildən 

artıq olmayaraq azadlıqdan məhrumetmə qaydasında 
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cəza, yaxud bu və ya digərini eyni zamanda təyin edə 

bilər. 

4. a) Hər bir iştirakçı dövlət onun vətəndaşı 

tərəfindən, yaxud ərazisində törədilmiş istintaqın 

aparılması və məhkəmə icraatının həyata 

keçirilməsinə qarşı yönəlmiş bu maddədə nəzərdə 

tutulan ədalət mühakiməsinə qarşı cinayətlərə, görə 

özünün cəza tədbirlərini müəyyən edən cinayət 

qanunvericiliyini tətbiq edir. 

b) Məhkəmənin xahişi ilə iştirakçı dövlət bunu lazımlı 

hesab etdiyi halda, işi Məhkəmə təqibi üçün öz 

səlahiyyətli orqanına verir. Həmin orqanlar bu işləri 

diqqətlə təhlil edir, onlara baxılmasının səmərəliliyi 

üçün lazımi ehtiyat ayırırlar. 

Maddə 71. Məhkəmədə yolverilməz davranışa görə 

sanksiya 

l. Məhkəmə məhkəmədə iştirak edən şəxsləri 

yolverilməz davranışlarına görə, o cümlədən baxışı 

pozmağa, yaxud onun sərəncamlarını yerinə 

yetirməkdən qəsdən imtina etməyə görə azadlıqdan 

məhrumetmədən başqa Məhkəmə zalından müvəqqəti 

yaxud daimi kənarlaşdırma, cərimə, yaxud sübutetmə 
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və prosedura Qaydalarında nəzərdə tutulan digər 

müvafiq tədbirlər kimi inzibati tədbirlərlə cəzalandıra 

bilər. 

2. 1-ci bəndə göstərilən tədbirlərin tətbiqini nizama 

salan proseduralar sübutetmə və prosedura 

Qaydalarında müəyyən olunur. 

Maddə 72. Milli təhlükəsizliyə toxunan 

məlumatların mühafizəsi 

 Bu maddə dövlətin rəyinə əsasən, onun 

məlumat, yaxud sənədlərinin açılmasının milli 

təhlükəsizlik maraqlarına zərər vura biləcəyi hər bir 

halda tətbiq olunur. Bu cür hallar özündə 56-cı 

maddənin 2 və 3-cü bəndlərinin, 61-ci maddənin 3-cü 

bəndinin, 64-cü maddənin 3-cü bəndinin, 67-ci 

maddənin 2-ci bəndinin, 68-ci maddənin 6-cı 

bəndənin, 87-ci maddənin 6-cı bəndinin və 93-cü 

maddənin müddəalarının şamil olunduğu halları, 

habelə Məhkəmə baxışının bu cür açma haqqında 

məsələ qaldırıla biləcəyi istənilən mərhələsində 

meydana çıxan hallarx əks etdirir. 

 Bu maddə həmçinm informasiya və ya sübutları 

təqdim etmək üçün müraciət edilmiş şəxs açmanın 
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dövlətin milli təhlükəsizlik maraqlarına ziyan vruması 

əsası ilə bundan imtina etdiyi və ya həmin məsələni 

dövlətə təqdim etdiyi və maraqlı dövlətin onun fikrincə, 

açmanın onun milli təhlükəsizlik maraqlarına ziyan 

gətirə biləcəyini təsdiq etdiyi halda da tətbiq edilir. 

 Bu maddədə heç bir şey 54-cü madənin 3 (e) 

və (f) bəndinə əsasən tətbiq edilən konfidensiallıq 

tələblərinə, yaxud 73-cü maddənin tətbiqinə ziyan 

gətirmir. 

 Əgər hər hansı dövlətə dövlətin informasiya və 

ya sənədlərinin açılması yaxud yəqin ki, Məhkəmə 

baxışının hər hansı mərhələsində açılacağı məlum 

olursa və onun fikrincə, onların açılması onun milli 

təhlüksizlik maraqlarına ziyan vura bilərsə, dövlət 

məsələnin həmin maddəyə uyğun olaraq həllinə nail 

olmaq üçün müdaxilə etməyə haqlıdır. 

 Əgər hər hansı dövlətin mülahizəsinə görə 

informasiyanın açılması onun milli təhlükəsizlik 

maraqlarına ziyan vurmuşsa, bu dövlət şəraitdən asılı 

olaraq, Prokuror, müdafiə yaxud ilkin icraat Palatası və 

ya Məhkəmə Palatası ilə qarşılıqlı şəkildə həmin 

məsələnin əməkdaşlıq əsasında həll olunması üçün 
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bütün məntiqi tədbirləri görür. Bü cür tədbirlər özündə 

aşağıdakıları əks etdirir: 

a) sorğunun dəqiqləşdirilməsi yaxud 

modifikasiyası; 

b) Məhkəmənin tələb olunan informasiyanm yaxud 

sübutun aidiyyatı üzrə, yaxud hətta aidiyyatı olsa belə, 

sübutun sorğu edilən dövlətdən başqa digər 

mənbədən alına bilməsi üzrə qərar çıxarması; 

c) informasiya yaxud sübutların digər 

mənbələrdən yaxud digər formada alınması; yaxud. 

d) ümumiləşdirilmiş yaxud işlənilmiş 

informasiyanın təqdim edilməsi, açmaya 

məhdudiyyətlərin qoyulması, in camera yaxud ex parte 

baxışdan istifadə olunması yaxud bu Statuta və 

Qaydalara uyğun olaraq yolverilən digər mühafizə 

tədbirləri də daxil olmaqla, kömək göstərilməsinin 

şərtləri barədə razılaşma. 

6. Əgər həmin məsələnin əməkdaşlıq əsasmda 

nizama salınması üçün məntiqi tədbirlər 

görülmüşdürsə və dövlət informasiya və ya sənədin 

onun milli təhlükəsizlik maraqlarına ziyan vurmadan 

açılması və ya təqdim olunmasına imkan verən üsul və 
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şərtlərin olmaması güman edirsə, əgər bu motivlərin 

şərh olunması öz-özlüyündə bu cür ziyana səbəb 

olmursa öz qərarmm konkret motivləriııi göstərməKİə, 

bu barədə Prokurora yaxud Məhkəməyə məlumat 

verir. 

7. Əgər Məhkəmə sonradan müvafiq sübutların işə 

aid olmasını və müttəhimin təqsirinin yaxud 

təqsirsizliyinin müəyyən edilməsi üçün zəruriliyini 

müəyyən edərsə aşağıdakı tədbirləri görə bilər; 

a) Əgər informasiyanın və ya sənədin açılması 9-cu 

hissəyə əsasən əməkdaşlıq haqqında xahişə uyğun 

olaraq yaxud 2-ci bənddə göstərilən halla əlaqədar 

olaraq istənilərsə və dövlət 93-cü maddənin 4-cü 

bəndinə uyğun olaraq etiraz üçün səbəblər 

gətirmişdirsə: 

i) Məhkəmə 7-ci bəndin (a) (ii) yarımbəndində 

göstərilən hər hansı qərarı çıxmazdan əvvəl müvafiq 

hallarda in camera və ex parte dinləmələri də daxil 

olmaqla dövlətin arqumentlərinin dinlənilməsi məqsədi 

ilə növbəti məsləhətləşmələrin aparılması haqqında 

sorğu göndərə bilər; 
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ii) Əgər Məhkəmə sorğu edilən dövlətin müvafiq 

işin hallarında 93-cü maddənin 4-cü bəndi üzrə etiraz 

üçün əsaslara istinad etməklə Statut üzrə öhdəliklərə 

zidd hərəkət etməsi qənaətinə gələrsə Məhkəmə öz 

qərarı üçün əsasları göstərməklə müvafiq məsələni 

87-ci maddənin 7-ci bəndinə əsasən verə bilər; və 

iii) Məhkəmə müttəhimin işi üzrə Məhkəmə baxışının 

gedişində bu və ya digər faktın olması və ya olmaması 

üzrə müvafiq hallara əsaslandırıla bilən nəticələr 

çıxara; yaxud 

b) bütün digər hallarda: 

i) açma haqqında sərancam vermək; yaxud 

ii) açma haqqında qərar Məhkəmə tərəfindən 

qəbul olunmadıqda müttəhimin iş üzrə Məhkəmə 

baxışmm gedişində müvafiq hallarda bəraət qazandıra 

bilən bu və ya digər faktın olub olmaması üzrə 

nəticələr çıxarmaq. 

Maddə 73. Üçüncü tərəflərin informasiya və 

sənədləri 

Əgər Məhkəmə hər hansı dövlət, hökumətlərarası 

təşkilat yaxud beynəlxalq təşkilat tərəfindən iştirakçı 

dövlətə konfidensiallıq şərti ilə açılmış və onun 
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sərəncamında, ixtiyarında, yaxud nəzarəti altında olan 

informasiya və ya sənədin təqdim olunması xahişi ilə 

müraciət edirsə, onda üzv dövlət bu cür informasiya və 

ya sənədin açılması üçün, infomasiya və ya sənədi 

açılan tərəfin razılığını alır. Əgər belə tərəf iştirakçı 

dövlətdirsə, o ya bu cür sənədin, yaxud informasiyanın 

açılmasına razılıq verir, ya da sənədin və ya 

informasiyanın 72-ci maddənin müddəalarına əməl 

etməklə açılması məsələsini nizama salmaq vəzifəsini 

üzərinə götürür. Əgər bu cür tərəf qismində bu 

Statutun iştirakçısı olmayan dövlət çıxış edirsə və 

məlumatın və ya sənədin açılmasma razılıq 

verməkdən imtina edirsə, sorğu verilən dövlət 

Məhkəməni bu tərəf qarşısında konfidensiallıqla əməl 

etməyə münasibətdə əvvələr üzərinə götürdüyü 

öhdəlik nəticəsində bu sənədi və ya informasiyanı 

təqdim edə bilməyəcək vəziyyətdə olması barədə 

xəbərdar edir. 

Maddə 74. Qərar qəbul edilməsinə tələblər 

1. Məhkəmə palatasının bütün hakimləri 

məhkəmə baxışının hər bir mərhələsində və bütün 

iclaslarda iştirak edirlər. Rəyasət heyəti ayrı-ayrı 
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hallarda mövcud imkanları nəzərdə almaqla Palatanın 

bu üzvü artıq iştirak edə bilmədikdə Məhkəmə palatası 

üzvünü əvəz edən bir və ya daha çox ehtiyat hakimlər 

təyin edir. 

2. Məhkəmənin qərarı onun sübutları və işin bütün 

gedişini qiymətləndirməsi əsasında qəbul edilir. Qərar 

ittihamı nəzərdə tutan sənədlərdə, yaxud ittihamı 

nəzərdə tutan sənədlərə hər hansı düzəlişlərdə 

ifadəsini tapmış fakt və hallardan kənara çıxmamalıdır. 

Məhkəmə öz qərarını yalnız ona təqdim edilmiş və 

Məhkəmə baxışının gedişində nəzərdən keçirilmiş 

sübutlarla əsaslandırılmalıdır. 

3. Məhkəmə öz qərarını yekdilliklə qəbul etməyə 

çalışır, bu mümkün olmadıqda isə qərar hakimlərin 

əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilir. 

4. Məhkəmə palatasının iclası gizli saxlamlır. 

5. Qərar yazılı formada çıxarılır və Məhkəmə 

Palatasmm nəticələrinin sübutlar və rəylər əsasmda 

tam və əsaslandırılmış şərhini ehtiva edir. Çıxarılan 

qərar vahid olur. Yekdilliyin olmadığı halda Məhkəmə 

palatasının qərarı çoxluğun və azlığın rəyini əks etdirir. 

Qərar və ya onun xülasəsi açıq iclasda elan olunur. 
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Maddə 75. Zərərçəkmişə dəymiş zərərin 

ödənilməsi 

1. Məhkəmə zərərçəkmişə dəymiş zərərin 

ödənilməsi və ya reabilitasiya, kompensasiya, 

restitusiya da daxil olmaqla zərərçəkmişə aid olan 

prinsipləri müəyyən edir. Bu əsasla Məhkəmə daxil 

olmuş xahişlərə cavab olaraq, yaxud müstəsna 

hallarda öz təşəbbüsü ilə öz qərarında zərərçəkmişiərə 

yaxud onlara münasibətdə vurulmuş ziyan, zərər və 

xərclərin miqyas və ölçüsünü müəyyən edə bilər və 

hansı prinsiplər əsasmda fəaliyyət göstərməsini bəyan 

edir. 

2. Məhkəmə bilavasitə məhkum edilmiş şəxsin 

zərərçək mişə yaxud zərərçəkmişlərə münasibətdə 

reabilitasiya, kompensasiya və restitusiya da daxil 

olmaqla dəymiş ziyanın lazımi formada ödəməsi 

haqqında qərar çıxara bilər. Müvafiq hallarda 

Məhkəmə 79-cu maddədə nəzərdə tutulmuş məqsədli 

fonda ziyanın ödənilməsi qaydasında məbləğlərin 

verilməsi haqqında qərar çıxara bilər. 

3. Bu maddəyə uyğun olarq qərar çıxarmazdan 

əvvəl Məhkəmə müttəhimdən, zərərçəkmişdən, digər 
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maraqlı şəxslərdən yaxud maraqlı dövlətlərdən yaxud 

onların adından təqdimatları tələb edə və onları nəzərə 

ala bilər. 

4. Bu maddəyə əsasən öz səlahiyyətlərini həyata 

keçirərkən Məhkəmə şəxsin məhkəmənin 

yurisdiksiyası altına düşən cinayətdə təqsirli bilinməsi 

haqqında qərar çıxardıqdan sonra, onun bu maddəyə 

əsasən çıxara biləcəyi istənilən qərarın icrası üçün 93-

cü maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq tədbirlərin 

görülməsindən ötrü zərurət olub-olmamasını müəyyən 

edə bilər. 

5. Əgər 109-cu maddənin müddəları bu maddəyə 

tətbiq oluna bilərsə, iştirakçı dövlət bu maddəyə 

əsasən çıxarılmış qərarı icra edir. 

6. Bu maddədə heç nə beynəlxalq, yaxud milli 

hüquqa müvafiq olaraq zərərçəkmişlərin hüquqlarını 

məhdudlaşdıran hal kimi təfsir oluna bilməz. 

Maddə 76. Cəzanın təyin olunması 

l. Müttəhimin təqsiri müəyyən olunduğu hallarda, 

Məhkəmə palatası cəzanın təyin edilməsinə aidiyyəti 

olan məhkəmə baxışı zamanı təqdim edilmiş sübutlar 



 

 

 

462 

 

və verilmiş təqdimatları nəzərə almaqla müvafiq cəza 

təyin edilməsi haqqında məsələyə baxır. 

2. 65-ci maddənin müddəalarının tətbiq edildiyi hallar 

istisna olmaqla, cəzanm təyin edilməsinə aidiyyəti olan 

məhkəmə baxışı zamanı təqdim edilmiş siibutlar və 

verilmiş təqdimatları nəzərə almaqla Məhkəmə 

palatası Məhkəmə baxışının sonuna qədər öz 

təşəbbüsü ilə və sübutetmə və prosedura Qaydalarına 

uyğun olaraq, Prokurorun, yaxud müttəhimin xahişi ilə 

hökməən cəza təyin olunmasın aidiyyatı olan istənilən 

əlavə sübutları və təqdimatları dinləmək üçün əlavə 

məhkəmə dinləmələri keçirə bilər. 

3.2-ci bəndin tətbiq olunduğu hallarda 75-ci maddəyə 

əsasən verilmiş istənilən ərizə və təqdimatlar 2-ci 

maddədə qeyd olunan əlavə dinləmələrin gedişində 

yaxud zəruri hallarda hər hansı yeni dinləmələrin 

gedişində baxılır. 

4. Hökm açıq və lazım olduqda müttəhimin iştirakı ilə 

elan edilir. 

7-Cİ HİSSƏ. CƏZA TƏDBİRLƏRİ 

Maddə 77. Tətbiq olunan cəza tədbirləri 
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1. Məhkəmə 110-cu maddəni nəzərə almaqla 

bu Statutun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

cinayəti törətməkdə təqsirli bilinmiş şəxsə aşağıdakı 

cəza tədbirlərindən birini təyin edə bilər: 

a) illərin sayı ilə hesablanan, ən çoxu 30 ili 

aşmamaqla müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum 

etmə, yaxud 

b) cinayətin müstəsna ağır xarakteri və onu 

törətməkdə təqsirli bilinmiş şəxsin fərdi keyfiyyətlərinə 

görə buna bəraət qazandırıldığı hallarda ömürlük həbs 

cəzası. 

2. Azadlıqdan məhrumetmə ilə yanaşı Məhkəəmə 

aşağıdakıları təyin edə bilər: 

a) sübutetmə və prosedura Qaydaları ilə nəzərdə 

tutulmuş kretiriyalara əsasən cərimə; 

b) üçüncü şəxslərin bona fide hüquqlarına ziyan 

gətirmədən cinayət nəticəsində düzünə və ya yanakı 

yolla əldə edilmiş gəlirlər, əmlak və aktivlərin müsadirə 

edilməsi. 

Maddə 78. Cəza tədbirlərinin müəyyən edilməsi 

1. Cəza tədbirlərinin müəyyən olunması zamanı 

Məhkəmə sübutetmə və prosedura Qaydalarına uyğun 
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olaraq cinayətin ağırlığı və məhkumun şəxsiyyəti kimi 

amilləri nəzərə ahr. 

2. Azadlıqdan məhrumetmə formasında cəza təyin 

edərkən Məhkəmə bu cür müddət varsa məhkəmənin 

qərarı üzrə ibtidai həbsdə saxlama müddətini hesaba 

alır. Məhkəmə cinayətin əsasında duran əməllə 

əlaqədar olaraq başqa cür həbsdə olmanrn hər hansı 

müddətini hesaba ala bilər. 

3. Əgər şəxs birdən çox cinayətə görə məhkum 

edilirsə, Məhkəmə hər bir cinayətə görə ayrıca cəzanı 

və azadlıqdan məhrumetmənin müddəti cəmini 

göstərməklə ümumi cəzanı təyin edir. Bu müddət 

ayrılıqda təyin olunmuş ən sərt cəzada nəzərdə 

tutulmuş müddətdən az olmamalı və 30 il azadlıqdan 

məhrumetmə cəzasından, yaxud 77-ci maddənin 1-ci 

bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq ömürlük 

azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzadan ağır 

olmamalıdır. 

Maddə 79. Məqsədli fond 

1. İştirakçı  dövlətlərin Assambleyasının qərarı ilə 

Məhkəmənin yurisdiksiyası altına diişən cinayətlərdən 
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zərərçəkmişlərin və bu cür zərərçəkmişlərin ailələrinin 

maraqları naminə Məqsədli fond yaradılır. 

2. Məhkəmə cərimələr yaxud müsadirələr yolu ilə 

götürülmüş pul vəsaitləri və digər əmlakın Məqsədli 

fonda verilməsi haqqında sərəncam verə bilər. 

3. Məqsədli Fond iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının 

müəyyən etdiyi kriteriyalara uyğun olaraq idarə olunur. 

Maddə 80. Milli qanunlara və milli səviyyədə cəza 

tədbirlərinin tətbiq edilməsinə ziyan vurulmaması. 

Statutun bu hissəsində heç bir şey dövlətlərin milli 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş cəza tədbirlərini, 

yaxud dövlətlərin bu hissədə müəyyən edilmiş cəza 

tədbirlərini nəzərdə tutmayan qanunlarını tətbiq 

etməsinə toxunmur. 

8-Cİ HİSSƏ. ŞİKAYƏT VƏ TƏKRAR BAXIŞ 

Maddə 81. Bəraət haqqında qərardan, təqsirli 

bilinmə haqqında qərardan və hökmdən şikayət 

1.74-cü maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş qərardan 

sübutetmə və prosedura Qaydalarına uyğun olaraq 

aşağıda nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət verilə bilər: 

a) Prokuror aşağıdakı əsaslardan hər hansı birinə 

əsasən apellyasiya verə bilər: 
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İ) prosessual səhv; 

İİ) faktda səhv; və ya 

iii) hüquqda səhv; 

b) təqsirli bilinmiş şəxs yaxud bu şəxsin adından 

Prokuror aşağıdakı əsaslardan hər hansı biri ilə 

apellyasiya verə bilər: 

i) prosessual səhv; 

ii) faktda səhv; 

iii) hüquqda səhv; və ya 

iv) məhkəmə baxışının və ya qərarın ədalətli olmasına, 

yaxud bu baxışa və ya qərara inama təsir edən 

istənilən digər əsas. 

2. a) Sübutetmə ve prosedura Qaydalarına uyğun 

olaraq Prokuror və ya təqsirli bilinmiş şəxs çıxarılmış 

hökmün törədilmiş cinayətlə uyğun olmaması əsasına 

görə hökmdən şikayət verə bilər. 

b) Əgər Məhkəmə hökmə şikayət qaydasında 

yenidən baxarkən təqsirli bilinmə haqqında qərarın 

qismən və ya tamamilə ləğv edilməsinə əsasların 

olması qərarına gələrsə, Prokurora və təqsirli bilinmiş 

şəxsə  81-ci maddənin 1-ci bəndinin (a) və (b) 

yarımbəndlərinə əsasən əsasları təqdim etməyi təklif 
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edə bilər və 83-cü maddəyə uyğun olaraq təqsirli 

bilinmə haqqında qərar çıxara bilər; 

c) Şikayət qaydasında yalnız təqsirli bilinmə 

haqqında qərara baxıldıqda Məhkəmə hökmünün 2(a) 

bəndinə əsasən yüngülləşdirilməsi üçün əsaslar 

olması qərarına gələrsə, belə hallarda eyni prosedura 

tətbiq edilir; 

3. a) Məhkəmə palatası başqa sərəncam 

vermədikdə apellyasiyaya baxılmasına qədər təqsirli 

bilinmiş şəxs həbsdə qalır; 

b) Prokurorun apellyasiya ilə əlaqədar 

azadetmənin aşağıdakı 9(c) yarımbəndində nəzərdə 

tutulmuş şərtlərə əməl etməklə həyata keçirdiyi hallar 

istisna olmaqla, təqsirli bilinmiş şəxsin həbsdə qalma 

müddəti ona təyin olunmuş azadlıqdan məhrum etmə 

müddətini aşırsa o azad edilir; 

c) bəraət haqqında qərar çıxarıldıqda, müttəhim 

aşağıdakılara əməl edilməklə dərhal azad edilir: 

i) müstəsna hallarda konkret qaçma təhlükəsi, verilmiş 

ittihamın ciddiliyi ve apellyasiyanın müvəffəqiyyətlə 

başa çatması ehtimalını nəzərə almaqla Prokurorun 
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xahişi ilə apellyasiyaya baxılana qədər müqəssirin 

həbsdə saxlanılması müddətini uzada bilər. 

ii) Məhkəmə Palatasının (c) (i) yarımbəndinə əsasən 

çıxardığı qərardan sübutetmə və prosedura 

Qaydalarına uyğun olarq şikayət verilə bilər. 

4) 3(a) və (b) yarambəndlərinə əməl etməklə qərarın 

və ya hökmün icrası apellyasiya verilməsi və şikayət 

qaydasında icraatın aparılması üçün nəzərdə tutulmuş 

müddətdə dayandırıla bilər. 

Maddə 82. Digər qərarlardan şikayət 

1. Hər bir tərəf sübutetmə və prosedura Qaydalarına 

uyğun olaraq aşağıdakı qərarların hər hansı birindən 

şikayət verə bilər: 

a) yurisdiksiyaya yaxud yolverilənliyə aid qərarlar;  

b) istintaq altında olan yaxud haqqında Məhkəmə 

baxışı keçirilən şexslərin azad edilməsinə icazə verən 

yaxud bunu qadağan edən qərarlar; 

c) İlkin icraat Palatasının 56-cı maddənin 3-cü 

bəndinə əsasən öz təşəbbüsü ilə hərəkət etmək 

qərarları; 

d) Məhkəmə baxışınm ədalətli və tez aparılmasma 

onun nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə 
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biləcək, yaxud ilkin icraat Palatası və ya məhkəmə 

palatasının fıkrincə, Apellyasiya palatasının 

təxirəsalınmaz qərar qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq 

işin təhqiqatında əhəmiyyətli irəliləyişə səbəb ola 

biləcək məsələlərə aid qərarlar, 

2. İlkin icraat Palatasının 57-ci maddənin 3(d) bəndinə 

əsasən çıxardığı qərardan ilkin icraat Palatasının 

razılığı ilə Prokuror yaxud maraqlı dövlət şikayət verə 

bilər. Bu cür apellyasiyaya təxirəsalınmaz qaydada 

baxılmalıdır. 

3. Əgər Apelyasiya palatası sübutetmə və 

prosedura qaydalarına müvafiq olaraq, xahişə əsasən, 

bu barədə qərar çıxarmırsa, şikayət öz-özlüyündə 

baxışın dayandırılmasına səbəb olmur. 

4. Zərərçəkmişin nümayəndəsi, məhkum edilmiş 

və ya 73-cü maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş 

qərar nəticəsində ziyan çəkmiş bona fide mülkiyyətçi 

sübutetmə və prosedura Qaydalarında nəzərdə 

tutulmuş qaydada ziyanın ödənilməsi haqqında 

qərardan şikayət edə bilər. 

Maddə 83. Apellyasiya icraatı 
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1. İcraatın 81-ci maddəyə və bu maddəyə uyğun 

olaraq aprılması məqsədi ilə Apellyasiya palatası 

Məhkəmə palatasının bütün səlahiyyətlərinə malikdir. 

2. Əgər Apellyasiya palatası şikayət verilən 

məhkəmə baxışının qərar və ya hökmə inamı şübhə 

altına qoya biləcək dərəcədə ədalətsiz olması yaxud 

şikayət verilmiş qərar və ya hökmün çıxarılması 

zamanı faktda, yaxud hüquqda ciddi səhvlər, yaxud 

prosessual pozuntulara yol verilməsi qənaətinə gəlirsə, 

O, aşağıdakıları edə bilər: 

a) qərarı və ya hökmü dəyişdirə və ya ləğv edə 

bilər; 

b) başqa Məhkəmə palatasında yeni Məhkəmə 

baxışının aparılması haqqında sərəncam verə bilər. 

Bu məqsədlərlə Apellyasiya palatası işin faktiki tərəfı 

ilə əlaqədar məsələni aydınlaşdırmaq və sonradan 

Apellyasiya palatasına müvafiq rəy təqdim etmək 

məqsədi ilə ilkin Məhkəmə palatasına qaytara, yaxud 

məsələnin aydınlaşdırılması üçün özü sübutlar tələb 

edə bilər. Əgər qərar və ya hökmdən yalnız məhkum 

edilmiş və ya bu şəxsin adından Prokuror şikayət 



 

 

 

471 

 

edirsə, onda bu qərar və ya hökm şəxsin ziyanına 

dəyişdirilə bilməz. 

3. Əgər hökmdən şikayət verilən zaman 

Apellyasiya palatası çıxarılmış hökmün törədilmiş 

cinayətə müvafiq olmaması nəticəsinə gəlirsə, hökmü 

7-ci hissəyə uyğun olaraq dəyişdirə bilər. 

4. Apellyasiya palatasının qərarı hakimlərin səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir və açıq iclasda olan edilir. 

Qərarda onun çıxarılmasının əsasları göstərilir. 

Yekdilliyin oimadığı halda Apellyasiya palatasının 

qərarında çoxluğun və azlığın rəyi şərh olunur, lakin 

hər bir hakim hüquqi məsələ üzrə xüsusi yaxud narazı 

rəylə çıxış edə bilər. 

5. Apellyasiya palatası öz qərarını bəraət verilmiş 

yaxud təqsirli bilinmiş şəxsin iştirakı olmadan elan edə 

biiər. 

Maddə 84. İttiham hökmünə və ya hökm üzrə 

cəzaya yenidən baxılması 

1. Təqsirli bilinmiş şəxs yaxud onun ölümündən sonra 

əri və ya arvadı, valideynləri, yaxud müttəhimin ölümü 

zamanı yaşayan, təqsirli şəxsin tanıdığı hər hansı bir 

şəxsin adından Prokuror Apellyasiya paltasına ittiham 
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hökmünün çıxarılması haqqıda yekun qərara, yaxud 

hökm üzrə cəzaya aşağıdakı əsaslarla yenidən 

baxmaq üçün vəsatət verə bilər: 

a) yeni sübutlar tapılmışdır, hansı ki: 

1) Məhkəmə baxışı zamanı olmamışdır və onlann 

olmamasına görə məsuliyyət tamamilə və ya qismən 

ərizə ilə müraciət etmiş tərəfın üzərinə qoyula bilməz; 

ve 

2) kifayət qədər vacibdirlər belə ki, onlar Məhkəmə 

baxışının gedişində gətirilmiş olsaydı başqa qərarın 

çıxarılmasına gətirib çıxara bilərdi. 

b) Məhkəmə baxışımn gedişində nəzərdə alınmış 

və ittihamedici hökmün asılı olduğu həlledici sübutun 

yalan, qondarma və ya saxtalaşdırılmış olmasına 

dəlalət edən yeni faktlar tapılmışdır; 

c) ittihamedici hökmün çıxarılmasında və ya 

ittihamın təsdiq edilməsində iştirak etmiş bir hakim, 

yaxud bir neçə hakim həmin işə baxarkən bu hakimi və 

ya bu hakimləri 46-cı maddəyə uyğun olaraq 

vəzifəsindən kənarlaşdırmaq üçün əsas verən, kifayət 

qədər ağır xətaya yaxud öz vəzifələrinin ciddi 

pozulmasına yol vermişlər. 
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2. Əgər Apellyasiya palatası əsassız hesab edirsə 

vəsatəti rədd edir. Əgər o vəsatətin mahiyyət üzrə 

əsas olmasını müəyyən edərsə, zəruri hallarda 

aşağıdakıları edə bilər: 

a) yenidən ilk Məhkəmə palatasını toplamaq; 

b) yenidən Məhkəmə palatası formalaşdırmaq; 

yaxud 

c) tərəfləri sübutetmə və prosedura Qaydalarında 

göstərildiyi qaydada dinləyərək qərarın yenidən 

baxılma olub-olmaması barədə qərar qəbul etmək 

üçün həmin işə münasibətdə yurisdiksiyanı özündə 

saxlamaq. 

Maddə 85. Həbs edilmiş yaxud təqsirli bilinmiş şəxsə 

kompensasiya 

1. Qanunsuz tutmaya yaxud həbsdə saxlamaya məruz 

qalmış hər kəs iddia gücünə malik olanı kompensasiya 

hüququna malikdir. 

2. Əgər hər hansı şəxs yekun qərarla cinayət 

etməyə görə təqsirli bilinmişdirsə və onun barəsində 

çıxarılmış hökm sonradan Məhkəmə səhvini qeyd-

şərtsiz sübut edən hər hansı yeni açılmış hala əsasən 

ləğv edilmişdirsə, göstərilən naməlum halın müstəsna 
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olaraq və ya qismən bu cür təqsirli bilinmə nəticəsində 

cəza çəkən şəxsin təqsiri üzündən, aşkar edilmədiyi 

sübut edilməzsə, qanuni kompensasiya alır. 

3. Müstəsna hallarda Məhkəmə kobud və aşkar 

məhkəmə səhvlərini     sübut edən qeyd-şərtsiz faktları 

aşkar etdikdə bəraət haqqında yekun qərarda yaxud 

bu səbəbdən icraata xitam verildikdən sonra həbsdən 

azad edilmiş şəxsə sübutetmə və prosedura Qaydaları 

ilə nəzərdə tutulmuş kriteriyalara uyğun olaraq öz 

mülahizəsinə əsasən kompensasiya kəsə bilər. 

9-CU HİSSƏ. BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ 

MƏHKƏMƏ KÖMƏYİ 

Maddə 86. Ümumi əməkdaşlıq vəzifəsi 

Üzv dövlətlər bu Statutun müddəalarına uyğun olaraq 

məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərin 

istintaqının apanlmasında və bu cinayətlərə görə 

cinayət təqibinin həyata keçirilməsində Məhkəmə ilə 

hərtərəfli əməkdaşlıq edirlər. 

Maddə 87. Əməkdaşlıq haqqında xahiş: ümumi 

müddəalar. 

1. a) Məhkəmə üzv dövlətlərə əməkdaşlıq 

haqqında xahişlə müraciət etmək hüququna malikdir. 
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Bu ciir xahişlər diplomatik kanallarla, yaxud qoşulma, 

təsdiq, qəbul yaxud ratifikasiya zamanı hər bir üzv 

dövlət tərəfındən müəyyən edilən digər kanallarla 

göndərilir. 

Hər bir üzv dövlət tərəfındən bu cür 

müəyyənləşdirməyə sonrakı dəyişliklər sübutetmə və 

prosedura Qaydalarına uyğun aparıhr. 

b) (a) yarımbəndinin müddəalarına ziyan gətirmədən, 

məqsədəuyğun olduğu hallarda, xahişlər Beynəlxalq 

cinayət polisi təşkilatı vasitəsi ilə, yaxud hər hansı 

müvafiq regional təşkilat vasitəsi ilə göndərilə bilər. 

2. Əməkdaşlıq haqqında xahiş və bu xahişi 

əsaslandıran hər hansı sənədlər ya dövlət tərəfındən 

ratifikasiya, qəbul, təsdiq yaxud qoşulma zamanı elan 

edilmiş seçməyə görə sorğuverilən dövlətin rəsmi 

dillərindən birində və ya məhkəmənin işgüzar 

dillərindən birində təqdim edilir və yaxud bu dillərdən 

birinə tərcümə ilə müşayət edilir. 

Bu cür seçməyə sonrakı dəyişikliklər sübutetmələr və 

proseduralar Qaydalarına uyğun olaraq həyata 

keçirilir. 
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3. Sorğu verilən dövlət onların açılmasınm xahişin 

yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan həcmi və haları 

istisna olmaqla əməkdaşlıq haqqında xahişi və onu 

əsaslandıran hər hansı sənədi gizli saxlamalıdır. 

4. 9-cu hissəyə uyğun olaraq təqdim edilmiş kömək 

haqqında xahişlə əlaqədar olaraq Məhkəmə hər hansı 

zərərçəkmişlərin, potensial şahidlərin və onların 

ailələrinin fıziki və psixi sağlamlığı və təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi üçün lazım olan informasiyanın 

qorunması ilə bağlı tədbirlər də daxil olmaqla, tədbirlər 

görə bilər. Məhkəmə 9-cu hissəyə uyğun olaraq 

təqdim edilmiş istənilən informasiyanın 

zərərçəkmişlərin və potensial şahidlərin və onların 

ailələrinin fıziki ve psixi sağlamlığı və təhlükəsizliyinin 

təmin olunması şərti ilə verilməsi və istifadə olunması 

xahişi ilə müraciət edə bilər. 

5. Məhkəmə bu Statutun iştirakçısı olmayan hər hansı 

dövlətə xüsusi müqavilə, bu dövlətlə razılaşma və ya 

hər hansı digər müvafiq əsaslarla bu hissəyə uyğun 

olaraq kömək göstərməyi təklif edə bilər. Məhkəmə ilə 

xüsusi müqavilə və ya saziş bağlamış bu Statutun 

iştirakçısı olmayan dövlətin hər hansı bu cür müqavilə 



 

 

 

477 

 

və ya sazişə uyğun olaraq xahişin yerinə 

yetirilməsində əməkdaşlıq etməkdən imtina etdiyi 

hallarda, Məhkəmə iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyasına və ya həmin məsələ Təhlükəsizlik 

Şurası tərəfındən Məhkəməyə verildiyi hallarda 

Təhlükəsizlik Şurasına bu barədə məlumat verə bilər. 

6. Məhkəmə hər hansı hökümətlərarası təşkilatdan 

informasiya və ya sənədlərin təqdim edilməsini xahiş 

edə bilər. Məhkəmə həmçinin əməkdaşlıq və bu 

təşkilatla razılaşdırılan və onun müvafiq səlahiyyətləri 

və ya mandatına cavab vern digər formalarda kömək 

göstərilməsi barədə xahiş edə bilər. 

7. İştirakçı dövlətin bu Statutun müddəalarına zidd 

olaraq məhkəmənin əməkdaşlıq haqqında xahişini 

yerinə yetirmədiyi, bununla da Məhkəməyə onun 

funksiyalarını və bu Statuta uyğun olaraq 

səlahiyyətlərini yerinə yetirməyə imkan vermədiyi 

hallarda Məhkəmə bu barədə rəy çıxara və məsələni 

iştirakçı dövlətlərin Assambleyasına yaxud həmin 

məsələnin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Məhkəməyə 

verildiyi hallarda - Təhlükəsizlik Şurasına verə bilər. 
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Maddə 88. Milli hüquqla nəzərdə tutulan 

proseduraların mövcudluğu 

İştirakçı dövlətlər bu hissədə göstərilmiş bütün 

əməkdaşlıq formaları üçün proseduraların onların milli 

hüququnda nəzərdə tutulmasını təmin edirlər. 

Maddə 89. Şəxsin Məhkəməyə verilməsi 

1. Məhkəmə şəxsin həbs edilməsi və verilməsi 

haqqında xahişi 91-ci maddədə göstərilmiş bu xahişi 

əsaslandıran materiallara birlikdə bu şəxsin ərazisində 

ola biləcəyi hər hansı dövlətə göndərə bilər və bu 

dövlətə həmin şəxsin həbs edilməsi və verilməsinin 

icra edilməsində əməkdaşlıq haqqında xahişlə 

müraciət edir. İştirakçı dövlətlər bu hissənin 

müddəalarına və onların milli qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş proseduralara uyğun olaraq həbsin 

və verilmənin icra edilməsi haqqında xahişi yerinə 

yetirir. 

2. Verilmə üçün axtarılan şəxsin 20-ci maddədə 

nəzərdə tutulduğu qaydada ne bis in idem prinsipini 

əsasında milli məhkəməyə protestlə müraciət etdiyi 

hallarda sorğu verilən dövlət dərhal qəbul edilə bilmə 

haqqında müvafiq qərarın olub olmamasının müəyyən 
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edilməsi üçün Məhkəmə ilə məsləhətləşir. Əgər iş 

qəbul edilə bilən hesab edilirsə sorğu verilən dövlət 

xahişin icrasına başlayır. Əgər qəbul oluna bilmə 

haqqında qərar hələ qəbul edilmişdirsə, sorğu verilən 

dövlət Məhkəmənin qəbul oluna bilmə haqqında 

qərarının qəbul edilməsinə qədər şəxsin verilməsi 

haqqında xahişin yerinə yetirilməsini təxirə sala bilər. 

3. a) İştirakçı dövlət öz prosessual 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər dövlətin 

məhkəməyə verdiyi şəxsin onun ərazisindən keçməsi 

verilməyə mane olduğu və ya verilmənin kecikməsinə 

səbəb olacağı hallar istisna olmaqla öz ərazisindən 

aparılmasma icazə verir. 

b) Məhkəmənin tranzit haqqında xahişi 87-ci 

maddəyə uyğun olaraq göndərilir. Tranzit haqqında 

xahişdə aşağıdakılar əks olunur: 

i) keçirilən şəxsin təsviri; 

ii) işin hallarının və onların hüquqi tövsifinin qısa 

şərhi; və 

iii) həbs və vermə orderi; 

c) Tranzitlə keçirmə zamanı keçirilən şəxs həbsdə 

saxlanılır. 
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d) keçirmə hava nəqliyyatı ilə həyata keçirildiyi və 

tranzit dövlətin ərazisində enmə nəzərdə tutulmadığı 

halda heç bir icazə tələb olunmur. 

e) Əgər tranzit dövlət ərazisində planlaşdırılmamış 

enmə baş verirsə, bu dövlət Məhkəməyə ona (b) 

yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq tranzit 

haqqında xahişin göndərilməsi tələbi ilə müraciət edə 

bilər. Tranzit döviət gətirilən şəxsi tranzit haqqında 

xahişin alınmasına və tranzitin yenidən başlamasına 

qədər saxlayır, lakin bununla belə, bu yarımbəndin 

məqsədləri üçün saxlama əgər bu müddətdə bu cür 

xahiş alınmamışdırsa, planlaşdırılmamış enmə 

anından 96 saatdan artıq davam edə bilməz. 

4. Əgər axtarılan şəxs sorğu verilən dövlətdə 

Məhkəməyə verilmək üçün vəsatət qaldırıldığından 

başqa cinayətə görə Məhkəmə təqibinin obyektidirsə 

və ya cəza çəkirsə, sorğu edilən döviət xahişin təmin 

edilməsi haqqında qərarının çıxarılmasından sonra 

Məhkəmə ilə məsləhətləşir. 

Maddə 90. Kolliziya yaradan sorğular 

1. 89-cu maddəyə uyğun olaraq Məhkəmədən şəxsin 

təhvil verilməsi haqqında sorğu almış iştirakçı dövlət 
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hər hansı digər dövlətdən də elə həmin şəxsin məhz 

Məhkəmənin bu şəxsin təhvil verilməsi haqqında 

vəsatət qaldırdığı cinayətin əsaslarını təşkil edən 

hərəkətlərə görə verilməsi haqqında sorğu aldığı 

hallarda Məhkəməni və tələb edən dövləti bu fakt 

barədə xəbərdar edir. 

2. Əgər tələb edən dövlət iştirakçı dövlətdirsə, tələb 

olunan dövlət Məhkəmənin xahişinə üstünlük verir: 

a) əgər Məhkəmə 18 və 19-cu maddələrə uyğun 

olaraq şəxsin verilməsi barədə vəsatət qaldırdığı işin 

icraata qəbul edilməsi haqqında qərar çıxarırsa və bu 

qərarda tələb edən dövlətin onun vermə haqqında 

xahişi ilə bağlı apardığı istintaq və ya Məhkəmə təqibi 

nəzərə alınarsa; yaxud 

b) əgər Məhkəmə tələb edən dövlətin 1-ci bəndə 

uyğun bildirişi əsasında (a) yarımbəndində nəzərdə 

tutulan qərar çıxararsa. 

3. 2-ci bəndin (a) yanmbəndinə müvafiq olaraq qərar 

çıxarılmadığı hallarda tələb olunan dövlət Məhkəmənin 

2-ci bəndin (b) yarımbəndinə əsasən qərar 

çıxarmasına qədər öz mülahizəsinə əsasən tələb edən 

dövlətin vermə haqqında xahişinə baxmağa başlaya 
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bilər, lakin Məhkəmənin işin qəbul edilə bilməməsi 

haqqında qərar çıxarmasına qədər şəxsi vermir. 

Məhkəmənin qərarı tezləşdirilmiş qaydada çıxarılır. 

4. Əgər tələb edən dövlət bu Statutun iştirakçı 

dövləti deyildirsə, tələb olunan dövlət şəxsin tələb 

edən dövlətə verilməsində beynəlxalq öhdəliklə bağlı 

deyildirsə, Məhkəmə bu işi qəbul edilə bilən hesab 

etmişdirsə, Məhkəmədən daxil olmuş təhvil vermə 

haqqında xahişə üstünlük verir. 

5. Əgər 4-cü bəndə uyğun olaraq Məhkəmə iş 

üzrə qəbul edilə bilmə haqqında qərar 

çıxarmamışdırsa, tələb olunan dövlət öz mülahizəsinə 

əsasən tələb edən dövlətdən daxil olmuş vermə 

haqqında xahişə baxmağa başlaya bilər. 

6. Tələb olunan dövlətin artıq şəxsin tələb edən 

Statutun iştirakçı olmayan dövlətə şəxsin verilməsi 

üzrə beynəlxalq öhdəliklə bağlı olduğu hallar istisna 

olmaqla, 4-cü bəndin tətbiq olunduğu hallarda, tələb 

olunan dövlət bu şəxsin Məhkəməyə təslim edilməsi 

və ya tələb edən dövlətə verilməsi haqqında məsələni 

həll edir. Öz qərarını qəbul edərkən tələb olunan 
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dövlət bütün müvafiq amilləri, o cümlədən, lakin 

müstəsna olmayaraq, aşağıdakıları nəzərdən keçirir: 

a) Sorğularım müvafiq göndərilmə tarixlərini; 

b) bu münasib olduqda cinayətin bu dövlətin 

ərazisində törədilib- törədilməməsi, habelə 

zərərçəkmişlərin və onun verilməsini xahiş etdiyi 

şəxsin özünün vətəndaşlığı halları da daxil olmaqla, 

tələb edən dövlətin maraqlarını; və 

c) Məhkəmə və tələb edən dövlət arasında 

sonrakı təhvil vermənin mümkünlüyünü. 

7. Məhkəmədən şəxsin təhvil verilməsi barədə xahiş 

almış iştirakçı dövlət həm də hər hansı bir dövlətdən 

elə bu şəxsin Məhkəmənin bu şəxsin təhvil verilməsinə 

çalışdığı cinayətin tərkibini yaradan hərəkətlərdən 

fərqli hərəkətlərə görə verilməsi haqqında xahiş aldığı 

halda: 

a) tələb olunan dövlət şəxsin tələb edən dövlətə 

verilməsi üzrə beynəlxalq öhdəliyi yoxdursa, 

Məhkəmənin xahişinə üstünlük verir. 

b) tələb olunan dövlət artıq şəxsin tələb edən 

dövlətə verilməsi üzrə beynəlxalq öhdəliyə malikdirsə, 

bu şəxsin Məhkəməyə təhvil verilməsi, yaxud tələb 
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edən dövlətə verilməsi məsələsini həll edir. Öz qərarını 

qəbul edərkən tələb olunan dövlət bütün müvafiq 

amilləri, o cümlədən, lakin müstəsna olmayaraq, 6-cı 

bənddə əks olunmuş amilləri nəzərdən keçirir, lakin 

xüsusən həmin hərəkətin ağırlığını və nisbi xarakterini 

nəzərə alır. 

8. Əgər bu maddəyə uyğun olaraq bildirişə görə 

Məhkəmə işin qəbul edilə bilməzliyi barədə qərar 

çıxarırsa və nəticədə tələb edən dövlət verməyə rədd 

cavabı alırsa, tələb olunan dövlət Məhkəməni bu qərar 

barədə xəbərdar edir. 

Maddə 91. Həbs və sərəncama vermə haqqında 

xahişin məzmunu 

1. Həbs etmə və sərəncama təqdim etmə 

haqqında xahiş yazılı formada göndərilir. 

Təxirəsalınmaz hallarda xahiş bu xahişin 87-ci 

maddənin l(a) bəndində nəzərdə tutulan kanalla təsdiq 

edilməsi şərti ilə, yazılı məlumatın çatdırılmasını təmin 

edə bilən istənilən vasitə ilə göndərilir. 

2. Həbs etmə və sərəncama təqdim etmə 

haqqında xahişin ilkin icraat palatasının 58-ci maddəyə 

əsasən həbsinə order verdiyi şəxsə münasibətdə 
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olduğu hallarda xahiş aşağıdakıları ehtiva etdirir və ya 

əsaslandırır: 

a) Bu şəxsin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün 

kifayət edən, axtarışda olan şəxsin təsviri barədə 

informasiya və bu şəxsin ola biləcəyi yerə aid 

informasiya; 

b) həbs orderinin surəti; və 

c) tələb olunan dövlətdə sərəncama təqdim etmə 

prosedurasmı yerinə yetirmək üçün zəruri ola bilən 

sənədlər, ərizələr və informasiyalar, bu tələblərin tələb 

olunan dövlətlə digər dövlət arasındakı razılaşmalara 

və ya digərmüqavilələrə uyğun olaraq vermə haqqında 

xahişə münasibətdə tətbiq edilənlərdən ağırlaşdırıcı 

olmaması şərti ilə və əgər mümkündürsə, Məhkəmənin 

xüsusi xarakterini nəzərə alaraq az ağır olmalıdır. 

3. Həbs və sərəncama təqdim etmə haqqında 

xahiş artıq təqsirli bilinmiş şəxs haqqındadırsa xahiş 

aşağıdakıları əks etdirir və ya əsaslandırır; 

a) Bu şəxsin həbsi barədə hər hansı orderin 

surətini; 

b) təqsirli bilinmə haqqında məhkəmə qəranının 

surətini; 
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c) axtarılan şəxsin məhz təqsirli bilinmə haqqında 

məhkəmə qərarında nəzərdə tutulan şəxs olduğunu 

göstərən informasiyalar; və 

d) əgər axtarılan şəxsə hökm çıxarılmışdırsa 

hökmün surəti və azadlıqdan məhrumetmə 

qaydasında hökm çıxmışdırsa, cəzanın hansı 

müddətinin artıq qurtarmasını və hansı müddətinin 

hələ çəkilməmiş qalması haqqında müraciət. 

4. Məhkəmənin xahişi ilə iştirakçı dövlət 2(s) 

bəndinə müvafiq olaraq bütövlükdə və ya hər hansı 

konkret məsələ ilə əlaqədar tətbiq ediləcək milli 

qanunvericiliyin hər hansı tələblərinə dair Məhkəmə ilə 

məsləhətləşmələr keçirir. Bu cür məsləhətləşmələrin 

gedişində iştirakçı dövlət Məhkəməyə onun milli 

qanunvericiliyinin konkret tələbləri barədə məlumat 

verir. 

Maddə 92. İbtidai həbs 

1. Təxirəsalınmaz hallarda Məhkəmə axtarılan 

şəxsin sərəncama təqdim etmə haqqında xahişin və 

bu xahişi əsaslandıran, 91-ci maddədə nəzərdə tutulan 

sənədlərin verilməsinə qədər həbsi haqqında xahişlə 

müraciət edə bilər. 
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2. İbtidai həbs haqqında xahiş yazılı məlumatın 

çatdırılmasnı təmin etməyə qadir olan hər hansı vasitə 

ilə göndərilir və aşağıdakıları ehtiva edir: 

a) axtarılan şəxsin onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə 

kifayət edən təsviri ilə informasiya və bu şəxsin güman 

edilən yerinə dair informasiya; 

b) imkan daxilində cinayətin baş vermə yeri və vaxtı da 

daxil olmaqla, bu şəxsin həbsinin xahiş edilməsi ilə 

əlaqədar olan cinayətin və bu cinayəti təşkil edən 

güman edilən faktların qısa şərhi; 

c) həbs etməyə orderin və ya axtanlan şəxsin məhkum 

edilməsi haqqında Məhkəmə qərarının mövcudluğu 

barədə müraciət; və 

3. Axtarılan şəxsin sərəncama təqdim edilməsi barədə 

xahişin sonra təqdim ediləcəyi barədə müraciət; 

4. Tələb olunan dövlət sərəncama təqdim etmə 

haqqında xahişi və bu xahişi əsaslandıran 91-ci 

maddədə nəzərdə tutulan sənədləri sübutetmə və 

prosedura Qaydalarında nəzərdə tutulmuş konkret 

vaxt ərzində almadıqda, ibtidai həbs altında olan şəxsi 

azad edilə bilər. Lakin əgər tələb olunan dövlətin 

qanunvericiliyi buna yol verirsə, şəxs bu müddətin 
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bitməsinə qədər sərəncama təqdim edilməsinə razılıq 

verə bilər. Bu halda tələb olunan dövlət ən qısa vaxtda 

bu şəxsi Məhkəmənin sərəncamına təqdim edir. 

5. Axtarılan şəxsin 3-cü bəndə uyğuıı olaraq həbsdən 

azad edilməsi sonra sərəncama təqdim etmə 

haqqında xahiş və bu xahişi əsaslandıran sənədlər 

təqdim edilərsə, bu şəxsin sonradan həbs, edilməsi və 

sərəncama təqdim edilməsinə təsir etmir.  

Maddə 93. Əməkdaşlığın digər formaları  

l. İştirakçı dövlətlər bu hissəyə uyğun olaraq və onların 

milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş 

proseduralara əsasən, Məhkəmənin kömək 

göstərilməsi haqqında və istintaqın və ya cinayət 

təqibinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xahişlərini 

aşağıdakı yollarla yerinə yetirirlər: 

a) şəxsin və ya predmetlərin olduğunu yerin 

identifıkasiyası və müəyyənləşdirilməsi; 

b) Məhkəməyə zəruri olan ekspertlərin fikrini və ya 

ekspertiza rəyləri da daxil olmaqla sübutların 

toplanılması və and altında ifadələr də daxil olmaqla, 

sübutların alınması; 
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c) İstintaq altında olan və ya Məhkəmə təqibi 

altında olan hər hansı şəxsin dindirilməsi; 

d) Məhkəmə sənədləri də daxil olmaqla, 

sənədlərin təqdim edilməsi; 

e) şəxslərin şahid və ya ekspert kimi Məhkəməyə 

könüllü gəlməsini təmin etmək; 

f) 7-ci bənddə nəzərdə tutulmuş qaydada, şəxsin 

müvəqqəti təhvil verilməsi; 

g) qəbirlərin ekskumasiyası və müayinə edilməsi 

də daxil olmaqla yerlərin və ya obyektlərin 

miiayinəsinin həyata keçirilməsi; 

h) axtarışların həyata keçirilməsi və həbs 

qoyulması; 

i) rəsmi protokollar və sənədlər də daxil olmaqla, 

protokolların və sənədlərin təqdim edilməsi; 

y) zərərçəkmişlərin və şahidlərin mühafızəsi və 

sübutların saxlanılması; 

k) sonradan üçüncü şəxslərin bona fide hüquqlarına 

ziyan vurmadan müsadirə məqsədləri üçün əldə 

edilmiş vasitələrin, əmlakın və gəlirlərin, habelə 

cinayətin vasitələrinin üzrə çıxarılması, saxlanılması və 

dondurulması yaxud həbs edilməsi; və 
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l) Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən 

cinayətə görə istintaqın və cinayət təqibinin həyata 

keçirilməsində əməkdaşlıq məqsədi ilə tələb olunan 

dövlətin qanunvericiliyi ilə qadağan edilməmiş hər 

hansı digər köməkliklərin təqdim edilməsi; 

2. Məhkəmə Məhkəməyə gəlmiş şahidə və ya 

ekspertə bu şəxsin tələb olunan dövlətdən yola 

düşməsinə qədər baş vermiş hər hansı hərəkətə və ya 

xətaya münasibətdə bu şahid və ya ekspertin 

Məhkəmə tərəfindən təqib, həbs, yaxud şəxsi 

azadlığının hər hansı digər məhdudlaşdırılmasma 

məruz qalmayacağına təminat verməyə səlahiyyətlidir. 

3. Əgər 1-ci bəndə əsasən göndərilmiş xahişdə 

göstərilən köməkliklər çərçivəsində hər hansı konkret 

tədbirlərin görülməsi tələb olunan dövlətdə ümumi 

tətbiq hüququn mövcud əsas prinsiplərinə əsasən 

qadağan olunursa, tələb olunan dövlət dərhal bu 

məsələni həll etmək üçün Məhkəmə ilə 

məsləhətləşmələr keçirir. Bu məsləhətləşmələrin 

gedişində bu köməyin başqa formada və ya başqa 

şərtlərlə təqdim edilə bilməsi barədə məsələyə 

baxıimalıdır. Əgər bu məsləhətləşmələrdən sonra bu 
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məsələni həll etmək mümkün olmursa, Məhkəmə bu 

xahişə zəruri dəyişikliklər edir. 

4. 72-ci maddəyə uyğun olaraq, iştirakçı dövlət kömək 

haqqında xahişdən yalnız o halda tamamilə və ya 

qismən imtina edə bilər ki, xahiş onun milli 

təhlükəsizliyinə aid olan sənədlərin təqdim edilməsinə 

və ya faktların elan edilməsinə aid olsun. 

5. 1(1) bəndinə əsasən kömək haqqında xahişə rədd 

cavabı verməzdən əvvəl tələb olunan dövlət köməyin 

konkret müəyyən edilmiş şərtlərlə edilə bilməsi və ya 

onun daha gec vaxtda və ya hər hansı başqa formada 

edilə bilməsi məsələsinə baxır, bu zaman nəzərə alır 

ki, əgər Məhkəmə və ya Prokuror köməyi hansısa 

şərtlərlə qəbul edilərsə, Məhkəmə və ya Prokuror 

onlara əməl etməlidirlər. 

6. Əgər kömək haqqında xahiş rədd edilirsə tələb 

olunan dövlət dərhal Məhkəmə və ya Prokurora bu 

etirazın səbəbləri haqqında məlumat verir. 

7. a) Məhkəmə həbsdə olan şəxsin tanınma, ifadə 

vermək və ya digər kömək göstərilməsi üçün 

müvəqqəti verilməsi haqqında xahişlə müraciət edə 
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bilər. Bu şəxs aşağıdakı şərtlərə əməl etməklə verilə 

bilər: 

i) şəxs şüurlu olaraq bu cür təhvil verməyə öz 

razılığını verir; və 

ii) tələb olunan dövlət həmin dövlət və 

Məhkəmənin razılaşa biləcəyi şərtlərə əməl etməklə 

təhvil verməyə razılaşır. 

b) Verilmiş şəxs həbsdə qalır. Təhvil vermənin 

məqsədlərinin yerinə yetirilməsindən sonra Məhkəmə 

həmin şəxsi dərhal tələb olunan dövlətə qaytarır. 

8. a) Məhkəmə xahişdə haqqında danışılan 

istintaq və təhqiqat məqsədi ilə lazım olanlar istisna 

olmaqla, sənədlərin və informasiyaların 

konfidensiallığını təmin edir. 

b) Tələb olunan dövlət zəruri olduqda sənədləri və 

informasiyaları konfidensiallıq şərti ilə Prokurora 

təqdim edə bilər. Bu halda Prokuror bu sənədləri və bu 

informasiyaları yalnız yeni sübutların alınması məqsədi 

ilə istifadə edə bilər; 

c) tələb olunan dövlət öz təşəbbüsü ilə və ya 

Prokurorun xahişi ilə sonradan bu sənədlərin və 

informasiyaların açılmasına razılıq verə bilər. Bundan 
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sonra onlar sübutetmə və prosedura Qaydalarına 

uyğun olaraq və 5 və 6-cı hissələrin müddəalarına 

əsasən sübut kimi istifadə oluna bilərlər. 

9. a) i) Hər hansı iştirakçı dövlət Məhkəmədən və hər 

hansı beynəlxalq öhdəliyinə uyğun olarq digər 

dövlətdən təhvil vermə və ya təslim etmə haqqında 

xahişdən fərqli, qarşılıqlı xahiş aldığı halda, iştirakçı 

dövlət Məhkəmə və digər dövlətlə məsləhətləşərək 

zəruri hallarda möhlət və ya bu və ya digər xahişin 

şərtlərinə əməl etmək yolu ilə hər iki xahişin təmin 

edilməsi üçün tədbirlər görür; 

ii) Bu olmadığı halda qarşılıqlı xahişlər 90-cı maddədə 

əks olunmuş prinsiplərə uyğun olaraq təmin edilirlər. 

b) Əgər Məhkəmənin xahişi üçüncü dövlətin və ya hər 

hansı beynəlxalq razılaşmaya əsasən beynəlxlaq 

təşkilatın nəzarəti altında olan informasiyalar, 

mülkiyyətlər və ya şəxslərə aiddirsə, tələb olunan 

dövlət bu barədə Məhkəməyə məlumat verir və 

Məhkəmə öz xahişini üçüncü dövlətə və ya beynəlxalq 

təşkilata göndərir. 

10. a) Məhkəmə iştirakçı dövlətin xahişi ilə onun 

yurisdiksiyası altına düşən və ya tələb edən dövlətin 
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milli qanunvericiliyinə əsasən ağır cinayəti təşkil edən 

əməllərə görə istintaq və ya Məhkəmə təhqiqatı 

aparan digər iştirakçı dövlətlə əməkdaşlıq edə və ona 

köməklik göstərə bilər. 

b) i) (a) yarımbəndinə əsasən göstərilən kömək 

başqaları ilə yanaşı özündə aşağdakılarıda əhatə edir; 

a. Məhkəmə tərəfindən aparılmış istintaq və ya 

Məhkəmə təhqiqatının gedişində əldə edilmiş ərizələr, 

sənədlər və digər sübut növlərinin verilməsi; 

b. Məhkəmənin sərəncamı ilə tutulmuş hər hansı 

şəxsin dindirilməsi. 

ii) Məhkəmənin (v) (i) (1) yarımbəndinə əsasən kömək 

göstərməsi zamanı: 

a. əgər sənədlər və ya digər sübut növləri hər 

hansı üçüncü dövlətin köməkliyi ilə əldə edilmişdirsə, 

Məhkəmənin bu materialları verməsi üçün bu dövlətin 

razılığı tələb olunur. 

b. əgər sənədlər və digər sübut növləri şahidlər və ya 

ekspertlər tərəfindən təqdim olunmuşdursa, 

Məhkəmənin bu materialları verməsi 68-ci maddənin 

müddəaları ilə tənzim olunur. 
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c) Məhkəmə bu bənddə göstərilən şərtlərlə, 

Statutun iştirakçısı olmayan dövlət tərəfmdən edilmiş 

kömək haqqında xahişi bu bəndə uyğun olaraq təmin 

edə bilər. 

Maddə 94. Sorğunun icrasının istintaq və ya 

Məhkəmə təqibinin aparılması ilə əlaqədar təxirə 

salınması 

1. Əgər sorğunun dərhal icra edilməsi xahişin aid 

olduğu işdən fərqli iş üzrə aparılan istintaq və ya 

Məhkəmə təqibinə mane olursa, tələb olunan dövlət bu 

xahişin icrasını Məhkəmə ilə razılaşdırılmış müddətə 

təxirə sala bilər. Lakin təxirəsalma tələb olunan 

dövlətdə müvafiq istintaq və ya Məhkəmə təqibinin 

başa çatması üçün zəruri olan müddəti aşmamalıdır. 

Təxirəsalma haqqında qərar çıxarmazdan əvvəl tələb 

olunan dövlət köməyin müəyyən şərtlərə dərhal yerinə 

yetirilməsinin mümkünlüyü məsələsinə baxmalıdır. 

2. 1-ci bəndə uyğun olarq təxirəsalma haqqında 

qərarın qəbul edildiyi hallarda, Prokuror buna 

baxmayaraq 93-cü maddəsinin 1 (y) bəndinə uyğun 

olaraq sübutların qorunması üçün tədbirlər görülməsini 

tələb edə bilər. 
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Maddə 95. İşin qəbul edilə bilməsindən protest 

vermə ilə bağlı xahişin icrasının təxirə salınması 

53-cü maddənin 2-ci bəndinə ziyan gətirmədən 

Məhkəmənin 18 və 19-cu maddələrə uyğun olaraq işin 

qəbul edilə bilməsinə münasibətdə protestə baxırsa, 

tələb olunan dövlət, əgər Məhkəmə Prokurorun 18 və 

19-cu maddələrə uyğun olaraq sübutların 

toplanılmasına başlaya bilməsi haqqında xüsusi qərar 

qəbul etməmişdirsə, bu hissəyə uyğun olaraq 

Məhkəmənin qərar çıxarılmasına qədər xahişin icra 

edilməsini təxirə sala bilər. 

Maddə 96. 93-cü maddəyə əsasən digər kömək 

formaları haqqında sorğunun məzmunu 

1. 93-cü maddədə göstərilən digər kömək 

formaları haqqında xahiş yazılı formada göndərilir. 

Təxirəsalınmaz hallarda, xahiş 87-ci maddənin l(a) 

bəndində göstərilmiş kanalla təsdiq olunması şərti ilə 

yazılı məlumatın çatdırılmasını təmin edə bilən 

istənilən vasitə ilə göndərilə bilər. 

2. Bu sorğu müvafiq hallarda aşağıdakı əks 

etdidrir və ya əsaslandırır. 
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a) Sorğunun və istənilən köməyin məqsədlərinin, o 

cümlədən bu xahişin hüquqi əsaslarının qısa şərhi; 

b) Hər hansı şəxsin olduğu yer və şəxsiyyəti və ya 

istənilən köməyin göstərilə bilməsi üçün müəyyən 

edilməsi və ya identifıkasiya edilməsi zəruri olan yer 

haqqında mümkün qədər dəqiq informasiya; 

c) Sorğunun əsaslandığı hallarm qısa şərhi; 

d) İcra edilməli olan hər hansı prosedura və ya 

tələblərin motivləri və ətraflı şərhi; 

e) Sorğunun icra edliməsi üçün tələb olunan 

dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan 

informasiyalar; və 

f) İstənilən köməyin göstərilməsi üçün zəruri olan, 

işə dair hər hansı digər informasiyalar  

3. Məhkəmənin xahişi ilə iştirakçı dövlət 2(e) bəndinə 

əsasən tətbiq edilə bilən qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş hər hansı tələblərə dair bütövlükdə və ya 

konkret məsələlərlə bağlı Məhkəmə ilə məsləhət edilir. 

4. Bu maddənin müddəaları, müvafiq hallarda, 

Məhkəməyə edilən yardım sorğusuna da şamil olunur. 

Maddə 97. Məsləhətləşmələr 
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İştirakçı dövlət bu hissəyə uyğun olaraq sorğunun 

icrasını ləngidə biləcək və ya ona mane ola biləcək 

problemləri müəyyən edən sorğu aldıqda, həmin 

dövlət məsələni həll etmək üçün təxirə salınmadan 

Məhkəmə ilə məsləhətləşməlidir. Bu cür problemlər, o 

cümlədən, aşağıdakıları əhatə edə bilər: 

a) sorğunun icrası üçün kifayət qədər məlumatın 

olmaması; 

b) təslimetmə barədə sorğu verildiyi halda, bütün 

səylərə baxmayaraq, axtarılan şəxsin tapıla bilməməsi 

və ya aparılan araşdırmanın sorğu edilən Dövlətdəki 

şəxsin orderdə adı çəkilən şəxs olmadığını müəyyən 

etməsi faktı; və ya 

c) sorğunun hazırkı formada icrasının sorğu edilən 

Dövlətdən başqa dövlətə münasibətdə üzərinə 

götürdüyü əvvəlcədən mövcud olan müqavilə 

öhdəliyini pozmasını tələb etməsi faktı. 

Maddə 98. Toxunulmazlıqdan imtina etmək və 

təslimetməyə razılıq verməklə bağlı əməkdaşlıq 

1. Məhkəmə Dövlətə və ya şəxslərin diplomatik 

immunitetinə və Üçüncü Dövlətin mülkiyyət 

toxunulmazlığına münasibətdə, sorğu edilən dövlətdən 
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beynəlxalq hüquq üzrə öhdəliklərinə zidd hərəkət 

etməyi tələb edəcək təslimetmə və ya yardım tələbi ilə 

müraciət edilən dövlətin beynəlxalq hüquq üzrə 

öhdəliklərinə, əgər Məhkəmə toxunulmazlıqdan imtina 

etmək üçün ilk olaraq həmin üçüncü dövlətlə 

əməkdaşlığın mümkün olmadığı təqdirdə, zidd hərəkət 

etməsini tələb edə bilməz. 

2. Məhkəmə, sorğu edilən dövlətin beynəlxalq 

müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərinə uyğun olmayan 

şəkildə hərəkət etməsini tələb edən təslimetmə 

sorğusunu davam etdirə bilməz, çünki, dövlətin 

vətəndaşını Məhkəməyə təslim etmək üçün göndərən 

dövlətin razılığı tələb olunduğu üçün Məhkəmə ilk 

növbədə təslimetmə haqqında razılığın verilməsi üçün 

göndərən dövlətin əməkdaşlığa nail olmalıdır.  

Maddə 99. 93 və 96-cı maddələr üzrə sorğuların 

icrası 

1. Yardım haqqında sorğular sorğu edilən dövlətin 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq və sorğuda müəyyən 

edilmiş qaydada, o cümlədən orada göstərilən hər 

hansı prosedura riayət etməklə və ya sorğuda 

göstərilən şəxslərin icra prosesində iştirak etməsinə və 
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köməklik göstərməsinə icazə verilməsi belə qanunla 

qadağan edilmədikdə, müvafiq qaydada yerinə yetirilir. 

2. Təcili  sorğu təqdim edildiyi halda, 

Məhkəmənin sorğuya cavab olaraq hazırlanmış 

sənədlər və ya sübutlar təcili qaydada göndərilir. 

3. Tələb  olunan dövlətin cavabları orijinal dildə və 

onların əsli qaydasında göndərilir. 

4. Bu hissənin digər maddələrinə ziyan vurmadan, 

hər hansı məcburi tədbirlərsiz yerinə yetirilə bilən 

xahişin müvəffəqiyyətli icrası üçün zəruridirsə, 

Prokuror könüllülük əsasında, o cümlədən tələb 

olunan dövlətin hakimiyyətinin iştirakı olmadan şəxsin 

konkret dindirilməsi və ya ondan sübutların alınması 

da daxil olmaqla və əgər bu xahişin icrası üçün son 

dərəcə əhəmiyyətlidirsə hər hansı ictimai obyektin və 

ya digər ictimai yerin hər hansı dəyişikliklərsiz 

müayinəsini aşağıdakı formalarda bilavasitə dövlətin 

ərazisində icra edə bilər; 

a) Əgər tələb olunan dövlət güman olunduğu kimi 

ərazisində cinayətin baş verdiyi dövlətdirsə və işin 18 

və ya 19-cu maddələrə uyğun olaraq qəbul edilə 

bilməsinə müəyyən edilmişdirsə, Prokuror tələb olunan 
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dövlətlə mümkün məsləhətləşmələr apardıqdan sonra 

bu cür xahişi bilavasitə icra edə bilər; 

b) başqa hallarda Prokuror bu cür xahişi tələb 

olunan dövlətlə məsləhətləşmələrdən sonra və həmin 

dövlət tərəfındən bildirilən hər hansı məntiqi şərtləri və 

ya qaydaları nəzərə almaqla icra edə bilər. Əgər tələb 

olunan dövlət bu yarımbəndə əsasən xahişin icrası ilə 

bağlı problemlərə istinad edirsə, o dərhal bu məsələnin 

həlli üçün Məhkəmə ilə məsləhətləşmələr keçirir. 

5. 72-ci maddəyə uyğun olarq Məhkəmə 

tərəfındən dinlənilən və ya dindirilən şəxsə milli 

müdafiə və ya təhlükəsizliyə aid olan gizli 

informasiyanın yayılmasına yol verilməməsi üçün 

məhdudiyyətlərə istinad etməyə icazə veren müddəa 

bu maddəyə əsasən təqdim edilmiş kömək haqında 

sorğunun icrası zamanı tətbiq edilə bilər. 

Maddə 100. Xərclər 

1. Aşağıda göstərilən, Məhkəmənin ödədiyi xərclər 

istisna olmaqla, tələb olunan dövlətin ərazisində 

xahişin icrası ilə bağlı olan adi xərclər bu dövlət 

tərəfindən ödənilir. 



 

 

 

502 

 

a) şahidlərin və ekspertlərin getmələri və 

təhlükəsizliklərinin təmin edilməsi, yaxud 93-cü 

maddəyə əsasən həbsdə olan şəxslərin təhvil 

verilməsi ilə bağlı xərclər; 

b) yazılı və şifahi tərcümə və stenoqramın tərtib 

olunması xərcləri; 

c) hakimlərin, Prokurorun, Prokurorun 

müavinlərinin, katib, katib müavininin və Məhkəmənin 

hər hansı orqanının əməkdaşlarının yol xərcləri və 

gündəlik xərcləri; 

d) Məhkəmənin istədiyi hər hansı ekspert rəyi və 

ya ekspertizanın hazırlanması xərcləri; 

e) Məhkəmnin sərəncamına əsasən şəxsin həbsdə 

saxlanma yeri dövlətinə daşınması ilə bağlı xərclər; 

 1. Məsləhətləşmələrdən sonra - xahişin icrası 

ilə bağlı hər hansı müstəsna xərclər, 

 2. 1-ci bəndin müddəaları müvafiq hallarda 

iştirakçı dövlətlər tərəfındən Məhkəməyə xahişlərə 

münasibətdə də tətbiq edilir. Bıı halda Məhkəmə icra 

ilə bağlı adi xərcləri ödəyir. 

Maddə 101. Şərtlərin dəyişilməzliyi haqqıda norma. 
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1. Bu Statuta müvafiq olaraq Məhkəməyə verilmiş 

şəxs təhvil verildiyi cinayətin əsasmı təşkil edən 

hərəkət və hərəkətlər silsiləsindən başqa təhvil 

verməyə qədər yol verdiyi hər hansı əmələ görə 

prosessual tədbirə, cəza və ya həbsdə saxlanmaya 

məruz qala bilməz. 

2. Məhkəmə, şəxsi Məhkəməyə təhvil verən 

dövlətdən 1-ci bənddə müəyyən edilmiş tələblərdən 

imtina etməyi xahiş edə bilər və zəruri olduqda 

Məhkəmə 91-ci maddəyə uyğun olaraq əlavə 

informasiya təqdim edir. İştirakçı dövlətlər 

Məhkəmənin tələblərdən imtina barədə xahişini təmin 

etmək səlahiyyətlərinə malikdirlər və bunu etməyə 

çalışmalıdırlar. 

Maddə 102. Terminlərin işlədilməsi 

1. Bu Stututun məqsədlərinə görə: 

a) “təslimetmə” (surrender) - bu Statuta uyğun 

olaraq dövlətin şəxsi məhkəməyə gətirməsini ifadə 

edir; 

b) “təhvil vermə” (extardition) - şəxsin beynəlxalq 

müqavilənin, Konvensiyanın və ya milli qanunvericiliyin 
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müddəalarına uyğun olaraq bir dövlətdən digər dövlətə 

gətirilməsini ifadə edir; 

10-CU HİSSƏ. İCRA 

Maddə 103. Azadlıqdan məhrumetmə qaydasında 

cəzanın icra edilməsində dövlətlərin rolu 

1. a) Azadlıqdan məhrumetmə qaydasında cəza 

məhkəməyə haqqında hökm çıxarılmış şəxsi qəbul 

etməyə hazır olması barədə məlumat vermiş dövlətlər 

arasından Məhkəmənin müəyyən etdiyi dövlətdə 

çəkilir. 

b) Dövlət hökm çıxarılmış şəxsi qəbul etməyə 

hazır olması barədə bəyanat verən zaman Məhkəmə 

ilə razılaşma üzrə və bu hissəyə uyğun olaraq bu cür 

qəbul etmənin şərtlərini göstərə biler. 

c) Konkret işdə azadlıqdan məhrumetmə 

qaydasında cəzanın çəkməsi üçün təyin olunmuş 

dövlət dərhal Məhkəmə tərəfındən edilmiş təyinatla 

razılaşıb-razılaşmaması barədə Məhkəməyə məlumat 

verir. 

2. a) Hökmün icra dövləti azadlıqdan 

məhruetmənin şərtlərinə və davamlılığma fıziki təsir 

göstərə bilən, 1-ci bəndə uyğun olaraq razılaşdınlmış 
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şərtin yerinə yetirilməsi də daxii olmaqla, bütün hallar 

barədə Məhkəməyə məlumat verir. Məhkəmə məlum 

olan və ya baş verəcəyi ehtimal olunan hər hansı belə 

hal barədə 45 gündən gec olmayaraq məlumat verilir. 

Bu müddət ərzində hökmü icra edən dövlət 110-cu 

maddəyə uyğun olarq öz öhdəliklərini yerinə 

yetirilməsinə ziyan gətirə bilən hərəkətlər etmir. 

b) Əgər Məhkəmə (a) yarımbəndinə göstərilən halla 

razılaşa bilmirsə, o hökmün icra edən dövlətə məlumat 

verir və 104-cü maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq 

hərəkət edir. 

3. 1-ci bəndə uyğun olaraq dövlətin təyin olunması 

üzrə öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Məhkəmə 

aşağıdakıları nəzərə alır: 

a) Prosedura və sübutetmə Qaydalarında nəzərdə 

tutulduğu kimi, ədalətli bölüşdürmə prinsiplərinə uyğun 

olaraq iştirakçı dövlətlərin azadlıqdan məhrumetmə 

qaydasında cəzanın icra edilməsinə görə məsuliyyəti 

bölüşdürmələri prinsipini; 

b) məhbuslarla münasibətdə geniş tanınmış 

beynəlxalq müqavilə standartlarının tətbiq edilməsi; 

c) haqqında hökm çıxarılmış şəxsin rəyi; və 
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d) haqqında hökm çıxarılmış şəxsin vətəndaşiığı; 

e) haqqında hökm çıxarılmış şəxsə və ya cinayət 

hallarına və ya cəzanm səmərəli icra edilməsinə aid 

olan və hökmü icra edən dövlətin təyin edilməsi 

zamanı nəzərə alınmalı olan digər amillər. 

4. Əgər 1-ci bəndə uyğun olaraq heç bir dövlət 

təyin edilməmişdirsə, azadlıqdan məhruetmə 

qaydasında cəza 3-cü maddənin 2-ci bəndində 

göstərilən qərargah mənzil haqqında razılaşmada 

nəzərdə tutulmuş şərtləlrə uyğun olaraq yerləşmə 

dövlətin təqdim etdiyi həbsxana müəsisəsində çəkilir. 

Maddə 104. Hökmü icra edən dövlətin 

dəyişdirilməsi 

1. Məhkəmə istənilən vaxt haqqında hökm çıxarılmış 

şəxsin digər dövlətin həbsxanasına köçürülməsi 

barədə qərar qəbul edə bilər. 

2. Haqqında hökm çıxarılmış şəxs istənilən vaxt 

Məhkəməyə onun hökmü icra edən dövlətdən 

köçürülməsi barədə vəsatətlə müraciət edə bilər. 

Maddə 105. Hökmün icrası 

1. Dövlətin103-cü maddənin l(b) bəndinə əsasən 

qeyd-şərt edə bildiyi şərtlərə əməl olunmaqla, 
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azadlıqdan məhrumetmə qaydasında cəzanın təyin 

edilməsi haqqında hökm bütün iştirakçı dövlətlər üçün 

məcburidir və onlar hökmü heç bir halda dəyişdirə 

bilməzlər. 

2. Yalnız Məhkəmə hər hansı şikayət və ya 

yenidən baxma haqqında vəsatət üzrə qərar qəbul 

etmək hüququna malikdir. Hökmü icra edən dövlət 

hökm çıxarılmış şəxsə hər hansı bu cür vəsatətlə 

müraciət etməyə mane olmur. 

Maddə 106. Hökmün icra edilməsinə və azadlıqdan 

məhrumetmənin şərtlərinə nəzarət 

1. Azadlıqdan məhrumetmə qaydasında cəzanın 

icra edilməsi Məhkəmənin nəzarəti altında həyata 

keçirilir və məhbuslarla rəftar geniş tanmmış 

beynəlxalq müqavilə standartlarına uyğun olmalıdır. 

2. Azadlıqdan məhrumetmə şəraiti hökmün icra 

edən dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzim olunur və 

məhbuslarla rəftar haqqında geniş tanınmış 

beynəlxalq müqavilə standartlarına uyğun olmalıdır; bu 

şərait heç bir halda hökmü icra edən dövlətdə analoji 

cinayətlər törətməyə görə məhkum olunanlann həbsdə 

saxlanılmalarından az və ya çox əlverişli olmamalıdır. 
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3. Haqqında hökm çıxarılmış şəxslər və Məhkəmə 

arasında yazışmalar maneəsiz və konfidensialdır. 

Maddə 107. Şəxsin cəzasını çəkdikdən sonra təhvil 

verilməsi 

1. Hökmü icra edən dövlətin vətəndaşı olmayan 

şəxs cəzasını çəkdikdən sonra əgər hökmü icra edən 

dövlət bu şəxsə öz ərazisində qalmağa icazə vermirsə, 

həmin dövlət, qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu şəxsi 

qəbul etməli olan dövlətə və ya bu zaman şəxsin bütün 

arzularını nəzərə almaqla, onu qəbul etməyə razı olan 

dövlətə verir. 

2. Əgər heç bir dövlət şəxsin 1-ci bəndə uyğun 

olarq təhvil verilməsi ilə bağlı xərcləri öz üzərinə 

götürmürsə bu xərciəri Məhkəmə çəkir. 

3. 108-ci maddənin müddəalarına əməl etməklə 

hökmü icra edən dövlət həmçinin öz qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq həmin şəxsi bu şəxsi Məhkəmə təqibi və 

ya hökmün icraçı məqsədi ilə ona təslim etmə və ya 

sərəncamına təqdim etmə haqqında xahişlə müraciət 

edən dövlətə verə və ya başqa cür sərəncamına 

təqdim edə bilər. 



 

 

 

509 

 

Maddə 108. Cinayət təqibinə və ya digər hüquq 

pozuntularına görə cəzaya münasibətdə 

məhdudiyyətlər 

1. Əgər bu cür cinayət təqibi, cəza və ya vermə hökmü 

icra edən dövlətin xahişi ilə Məhkəmə tərəfindən təsdiq 

olunmamışdırsa, haqqında hökm çıxarılmış və hökmü 

icra edən dövlətdə həbsdə saxlanılan şəxs hökmü icra 

edən dövlətə verilənə kimi törətdiyi hər hansı hərəkətə 

görə cinayət təqibinə və ya cəzaya, yaxud üçüncü 

dövlətə verilməyə məruz qala bilməz. 

2. Məhkəmə müvafiq məsələ üzrə hökm çıxarılmış 

şəxsi dinlədikdən sonra qərar çıxarır. 

3. Əgər hökm çıxarılmış şəxs məhkəmənin 

çıxardığı hökm üzrə öz cəza müddətini çəkib 

qurtardıqdan sonra öz iradəsi ilə 30 gündən artıq 

müddətdə hökmü icra edən dövlətin ərazisində qalırsa 

və ya bu dövləti tərk etdikdən sonra təzədən onun 

ərazisinə qayıdırsa, 1-ci bənd tətbiq edilmir. 

Maddə 109. Cərimələr və müsadirə tədbirləri 

haqqında qərarlann icra edilməsi 

1. İştirakçı dövlətlər Məhkəmənin 7-ci hissəyə 

əsasən çıxardığı cərimələr və müsadirə tədbirləri 
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haqqında qərarlarını üçüncü tərəflərin bono fide 

hüquqlarına ziyan gətirmədən və onların milli 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş proseduralara 

uyğun olaraq icra edirlər. 

2. Əgər iştirakçı dövlət müsadirə haqqında qərarı 

yerinə yetirə bilmirsə üçüncü tərəflərin bono fıde 

hüquqlarına ziyan gətirmədən, o Məhkəmənin qərarı 

ilə müsadirə edilməli olan gəlirlərin, əmlakların və ya 

aktivlərin ahnması üçün tədbirlər görür. 

3. İştirakçı dövlətin Məhkəmənin qərarını icra 

etməsi nəticəsində daşınmaz əmlakın müvafiq hallarda 

digər əmlakların satılmasından alınmış əmlak və ya 

gəlirlər Məhkəməyə verilir. 

Maddə 110. Məhkəmə tərəfindən hökm üzrə 

cəzanın müddətinin azaldılması haqqında 

məsələyə baxılması 

1. Hökmü icra edən dövlət Məhkəmənin çıxardığı 

hökm üzrə cəzanın müddəti bitənə qədər şəxsi 

azadlığa buraxa bilməz. 

2. Yalnız Məhkəmə cəza müddətinin hər hansı 

azaldılması haqqında qərar qəbul etmək hüququna 
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malikdir və şəxsi dinləyərək bu məsələ üzrə qərar 

çıxarır. 

3. Əgər şəxs cəza müddətinin üçdə ikisini və ya 

azadlıqdan ömürlük məhrumetmə halında 25 ilini 

çəkmişdirsə, Məhkəmə şəxsə münasibətdə çıxardığı 

hökm üzrə təyin edilmiş cezanın müddətinin 

azaldılması məsələsini həll etmək üçün hökmü 

nəzərdən keçirir. Hökmün nəzərdən keçirilməsi 

yuxarıda göstərilmiş müddət çatanadək həyata keçirilə 

bilməz. 

4. 3-cü bəndə uyğun olarq hökm nəzərdən 

keçirilərkən məhkəmə aşağıdakı amillərdən birinin və 

yaxud bir neçəsinin olduğunu müəyyən edərsə, cəza 

müddətinin azaldılması barədə qərar çıxara bilər; 

a) Məhkəmənin həyata keçirdiyi istintaq və cinayət 

təqibində şəxsin məhkəmə ilə əməkdaşlıq etmək 

barədə ilkin mərhələdə ifadə olunmuş hazırlığı; 

b) Digər hallarda məhkəmənin qərar və əmrlərinin 

icrasının təmin edilməsində şəxs tərəfındən könüllü 

yardım göstərilməsi, xüsusən cərimə, müsadirə və ya 

zərərin ödənilməsi haqqında qərarlann qüvvəsinin 

şamil edildiyi və zərərçəkmiş maraqları üçün istifadə 
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oluna biləcəyi aktivlərin yerlərinin üzə çıxarılmasında 

köməklik göstərilməsi; və ya  

c) Prosedur və sübutetmə Qaydalarında nəzərdə 

tutulan və cəzanın azaldılması üçün əsas olmağa 

kifayət edən açıq və mühüm şərait dəyişikliyinə dəlalət 

edən digər amillər. 

5. Əgər 3-cü bəndə uyğun olaraq, hökmün ilkin 

nəzərdən keçirilməsi zamanı Məhkəmə cəza 

müddətinin azaldılmasının məqsədəuyğun olmaması 

barədə nəticəyə gələrsə, o zaman Məhkəmə cəza 

müddətinin azaldılması haqqında məsələyə sonradan 

Prosedur və Sübutetmə Qaydalarında nəzərdə 

tutulmuş zaman kəsiklərində və kriteriyaları tətbiq 

etməklə baxır. 

Maddə 111. Nəzarət altından qaçma 

Əgər təqsirli bilinmiş şəxs həbsdən qaçırsa və hökmü 

icra edən dövləti tərk edirsə, bu dövlət Məhkəmə ilə 

məsləhətləşmələrdən sonra qüvvədə olan ikitərəfli və 

ya çoxtərəfli razılaşmalara uyğun olaraq bu şəxsin 

olduğu dövlətə təhvil vermə haqqında və ya 

Məhkəməyə şəxsin təhvil verilməsi haqqında vəsatət 

qaldırmaq xahişi ilə müraciət edə bilər. Məhkəmə 
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şəxsin cəzasını çəkdiyi və ya onun təyin etdiyi digər 

dövlətə gətirilməsi barədə sərəncam verə bilər. 

11-Cİ HİSSƏ. İŞTİRAKÇI DÖVLƏTLƏRİN 

ASSAMBLEYASI 

Maddə 112. İştirakçı dövlətlərin Assambleyası. 

 Bununla bu Statutun iştirakçı dövlətlərinin 

Assambleyası təsis edilir. Hər bir iştirakçı dövlət 

Asambleyada müavinləri və məsləhətçilərinin müşayət 

etdiyi bir nümayəndəyə malikdir. Statutu və ya Yekun 

aktını imzalamış dövlətlər Assambleyada miişahidəçi 

ola bilərlər. 

 Assambleya: 

a) Hazırlayıcı komissiyanın tövsiyyələrinə baxır və 

müvafiq hallarda təsdiq edir; 

b) Məhkəmənin işlərinin idarə olunması mesəleləri 

üzrə inzibati icmalı Rəyaset heyətinə, Prokurora və 

Katibə təqdim edir; 

c) 3-cü bendə uyğun olaraq yaradılmış Büronun 

məruzələrinə baxır və müzakirə edir və bununla bağlı 

müvafiq tədbirlər görür; 

d) Mehkəmənin büdcəsini nəzərden keçirir və 

qəbul edir; 
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e) 36-cı maddəyə uyğun olaraq hakimlərin sayının 

dəyişdirilməsinə zərurət olub-olmamasını həll edir; 

f) 87-ci maddənin 5 və 7-ci bəndlərinin icrası ilə 

əlaqədar əməkdaşlığın olmamaına aid olan istənilən 

məsələlərə baxır; 

g) Bu Statuta, prosedura ve sübutetmə 

Qaydalarına uyğun olaraq hər hansı digər funksiyaları 

yerinə yetirir. 

3. a) Assambleya tərkibinə Assambleyanın üç il 

müddətinə seçdiyi sədr, sədrin iki müavini və 18 

üzvünün daxil olduğu Büroya malikdir. 

b) Büro ədalətli coğrafı bölgü kriteriyaları və dünyanın 

əsas hüquq sistemlərinin təmsil olunması nəzərə 

almmaqla nümayəndəlik xarakterinə malikdir. 

c) Büronun iclasları zəruri olduğu qədər tez-tez lakin 

ildə bir dəfədən gec olmayaraq keçirilir. O 

Assambleyaya öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə 

köməklik göstərir. 

4. Assambleya yoxlama, qiymətləndirmə və 

istintaq aparılmasında Məhkəmənin effektliliyini və 

qənaətcilliyini artırmaq məqsədi ilə müstəqil nəzarət 
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mexanizrnlərinin yaradılması da daxil olmaqla, zəruri 

olan köməkçi orqanlar yarada bilər. 

5. Məhkəmənin sədri, Prokuror, Katib və ya 

onların nümayəndələri zəruri olduqda Assambleyanın 

və Büronun iclaslannda iştirak edirlər. 

6. Assambleyanın sessiyaları Məhkəmənin 

yerləşdiyi yerdə və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

mərkəzi qurumlarında ildə bir dəfə keçirılir; şəraitin 

təiəb etdiyi ballarda Assambleyanın xüsusi sessiyaları 

keçiriiir. Əgər bu Statutda başqa şey nəzərdə 

tutulmamışdırsa, xüsusi sessiyalar Büro tərəfındən öz 

təşəbbüsü ilə və ya iştirakçı dövlətiərin üçdə birinin 

xahişi ilə çağırılır. 

7. Hər bir iştirakçı dövlət bir səsə malikdir. 

Assambleyada və Büroda mahiyyəti üzrə məsələlərin 

konsensus əsasında həll edilməsinə naii olmaq üçün 

bütün tədbirlər görülür. Əgər Statutda başqa şey 

nəzərdə tutulmamışdırsa, konsensusa nail olmaq 

mümkün olmadıqda: 

a) İştirakçı dövlətlərin mütləq çoxluğunun 

səsvermə üçün kvorum təşkil etməsi şərti ilə, mahiyyət 



 

 

 

516 

 

məsələləri üzrə qərarlar səsvermədə iştirak edən 

dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir; , 

b) Prosedur məsələri üzrə qərarlar səs vermədə 

iştirak edən və səs verən iştirakçı dövlətlərin adi səs 

çoxluğu iiə qəbul edilir. 

8. Əgər dövlətin borcları ötən iki tam il ərzində 

onun ödəmələrinin cəminə çatan məbləğə 

bərabərdirsə və ya onu keçmişdirsə, Məhkəmənin 

xərclərini ödəmək üçün ödədiyi haqq üzrə borcları olan 

iştirakçı dövlət Assambleyada və Büroda səs vermək 

hüququna malik deyildir. Bununla belə, əgər 

Assambleya əmin olarsa ki, ödəmə iştirakçı dövlətdən 

asılı olmayan səbəblərdən baş vermişdir, iştirakçı 

dövlətə Assambleya və Büroda səs verməyə icazə 

verə biler. 

9. Assambleya öz prosedur qaydalarını tətbiq edir. 

10. Assambleyanın rəsmi və işgüzar dilləri 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dilləridir. 

12-Cİ HİSSƏ. MALİYYƏLƏŞDİRMƏ  

Maddə 113. Maliyyə 

Əgər başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Məhkəməyə və 

iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının sessiyalarına, o 
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cümlədən Assambleyanın Bürosu və köməkçi 

orqanlarının iclaslarına aid olan bütün maliyyə 

məsələləri bu Statut, Maliyyə əsasnamələri və iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasının qəbul etdiyi qaydalarla 

tənzimlənir. 

Maddə 114. Məsrəflərin ödənilməsi 

Məhkəmənin və iştirakçı dövlətlərin Assambleyasının, 

o cümlədən onun Bürosu və köməkçi orqanlarının 

iclaslarının məsrəfləri Məhkəmənin vəsaiti hesabına 

ödənilir. 

Maddə 115. Məhkəmənin və iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyasının vəsaiti 

Məhkəmənin və iştirakçkı dövlətlərin Assableyasının, o 

cümlədən onun Bürosu və iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyası tərəfindən qəbul edilən büdcədə 

nəzərdə tutulmuş köməkçi orqanlarının məsrəfləri 

aşağıdakı mənbələr hesabına ödənilir: 

a) iştirakçı dövlətlər tərfindən həyata keçirilən 

əlavə ödəmələr; 

b) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, xüsusən 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən vəziyyətlərin verilməsi 
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ilə bağlı çəkilmiş məsrəflərlə əlaqədar təqdim etdiyi və 

Baş Məclis tərəfindən təsdiq edilməli olan vəsait. 

Maddə 116. Könüllü ödəmələr 

115-ci maddənin müddəalarına xələl yetirmədən 

Məhkəmə əlavə vəsait qismində, iştirakçı dövlətlərin 

Assamableyası tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq 

Kriteriyalar əsasında hökumətlərin, beynəlxalq 

təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin, Korporasiyaların və və 

digər qurumların könüllü ödəmələrini qəbul və istifadə 

edə bilər. 

Maddə 117.Ödəmələrin müəyyən edilməsi 

İştirakçı dövlətlərin ödəmələri Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı tərəfindən onun müntəzəm büdcəsi üçün 

qəbul edilmiş şkalaya əsasən və bu şkalanın 

əsaslandığı prinsiplərə uyğun olarq təshih edilmiş 

razılaşdırılmış əlavə ödəmələr şkalasına müvafiq 

olaraq müəyyən edilir. 

Maddə 118. İllik təftiş 

Məhkəmənin sənədləri, kitabları və hesabları, o 

cümlədən onun illik maliyyə məlumatları müstəqil 

müfəttiş tərəfindən hər il təftiş olunur. 

13-CÜ HİSSƏ. YEKUN MÜDDƏALAR 
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Maddə 119. Mübahisələrin tənzimlənməsi 

1. Məhkəmənin məhkəmə funksiyalarına aid olan 

istənilən mübahisəsi məhkəmənin qərarı ilə 

tənzimlənməlidir 

2. Bu Statutun təfsiri və ya tətbiqinə münasibətdə iki və 

ya daha artıq iştirakçı dövlət arasında meydana çıxan 

və meydana çıxdığı andan üç ay ərzində danışıq yolu 

ilə tənzimləyən istənilən digər mübahisə iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasına verilir. Assambleya 

mübahisənin həlli üçün özü səy göstərir və ya 

mübahisənin, onun Statutana uyğun olaraq Beynəlxalq 

Məhkəməyə verilməsi də daxil olmaqla, bu 

mübahisənin həlli vasitələrinin sonraki tətbiqinə 

münasibətdə tövsiyələr verə bilər. 

Maddə 120. Qeyd-şərtlər 

Bu Statuta heç bir qeyd-şərt edilə bilməz. 

Maddə 121. Düzəlişlər 

1. Bu Statutun qüvvəyə mindiyi andan yeddi il 

keçdikdən sonra hər bir iştirakçı dövlət ona düzəlişlər 

təklif edə bilər. Təklif edilən düzəlişin mətni Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə təqdim olunur, o isə 

dərhal bu mətni bütün iştirakçı dövlətlər arasında yayır 
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2. Xəbərverilmə tarixindən üç aydan tez 

olmayaraq iştirakçı dövlətlərin növbəti Assambleyası 

olanların və səsvermədə iştirak edənlərin səs çoxluğu 

ilə bu təklifin müzakirə edilib-edilməməsi məsələsini 

həll edir. Assambleya təklifə bilavasitə baxa və ya 

baxılan məsələ bunu tələb edərsə, İcmal Konfransı 

çağıra bilər. 

3. Barəsində Konsensus əldə edilə bilməyən 

düzəlişin iştirakçı dövlətələrin Assambleyasının 

müşavirəsi və ya İcmal Konfransı tərəfindən qəbul 

edilməsi üçün iştirakçı dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu 

tələb olunur. 

4. 5-ci bənddə nəzərdə tutulan istisna olmaqla, 

iştirakçı dövlətlərin səkkizdə yeddisi tərəfindən 

ratifikasiya fərmanlarının və ya qəbul etmə haqqında 

sənədlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə 

saxlanma üçün verilməsindən bir il sonra düzəliş bütün 

iştirakçı dövlətlərə münasibətdə qüvvəyə minir. 

5. Bu Statutun 5-ci maddəsinə edilmiş hər bir 

düzəliş onu qəbul etmiş iştirakçı dövlətlər üçün, onların 

ratifikasiya fərmanlarını və ya qəbul etmə haqqında 

sənədlərinin saxlanma üçün verilməsindən bir il sonra 
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qüvvəyə minir.Məhkəmə düzəlişi qəbul etməmiş 

iştirakçı dövlətə münasibətdə bu düzəlişin əhatə etdiyi 

cinayətlərlə bağlı, əgər belə cinayət bu iştiraçı 

dövlətlərin vətəndaşları tərəfindən və ya onun 

ərazisində törədilirsə, öz yurisdiksiyasını həyata 

keçirmir.  

6. Əgər 4-cü bəndə müvafiq olaraq düzəliş 

iştirakçı dövlətlərin səkkizdə yeddisi tərəfindən qəbul 

edilmişdirsə, onu qəbul etməmiş istənilən iştirakçi 

dövlətlər 127-ci maddənin 1-ci bəndinin 

müddəalarından asılı olmayaraq 127-ci maddənin 2-ci 

bəndinin müddəalarına əməl etməklə, bu düzəlişin 

qüvvəyə minməsindən sonra bir ildən gec olmayaraq 

bildiriş göndərərək dərhal Statutdan çıxa bilər. 

7. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi iştirakçı 

dövələtlərin Assambleyasının müşavirəsi və ya İcmal 

Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş hər bir düzəlişi 

bütün iştirakçı dövlətlər arasında yayır. 

Maddə 122. İnstitusional xarakterli müddəalara 

düzəlişlər 

1. Statutun müstəsna olaraq institutusional 

xarakter daşıyan müddəalarına, yəni 35-ci maddəyə, 
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36-cı maddənin 8-ci və 9-cu bəndlərinə, 37-ci 

maddəyə, 38-ci maddəyə 39-cu maddənin 1-ci (İlk iki 

cümlə), 2-ci və 4-cü bəndlərinə, 42-ci maddənin 4-9-cu 

bəndlərinə, 43-cu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinə və 

44, 46 və 49-cu maddələrə hər bir iştirakçı dövlət 

tərəfindən 121-ci maddənin 1-ci bəndinin 

müddəalarından asılı olmayaraq istənilən zaman 

düzəlişlər təklif edilə bilər. Hər bir təklif edilən düzəlişin 

mətni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinə və ya 

iştirakçı dövlətin Assambleyası tərəfindən təyin edilmiş 

bu mətni dərhal bütün iştirakçı dövlətlər arasında 

yayan digər şəxsə təqdim olunur. 

2. Bu maddəyə edilən və barəsində konsensus 

əldə edilə bilməyən düzəlişlər iştirakçı dövlətlərin 

Assambleyası və ya icmal Konfransı tərəfindən 

iştirakçı dövlətlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul 

olunur. Belə düzəlişlər, onların Assambleya və ya 

müəyyən hallarda Konfrans tərəfindən qəbul 

edilməsindən altı ay sonra bütün iştirakçı dövlətlərə 

münasibətdə qüvvəyə minir. 

Maddə 123. Statuta yenidən baxılması 
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1. Bu Statutun qüvvəyə minməsindən yeddi il 

keçdikdən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 

Katibi bu Statuta istənilən düzəliş müzakirə etmək 

üçün İcmal Konfransı çağırır. Belə müzakirə 5-ci 

maddədə nəzərdə tutulan cinayətləri özünə daxil edə 

bilər, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Konfrans iştirakçı 

dövlətlərin Assambleyasının iştirakçısı üçün elə həmin 

şərtlərlə açıqdır. 

2. Bundan sonra istənilən vaxt iştirakçı 

dövlətlərdən birinin xahişi ilə və 1-ci bənddə 

göstərilmiş məqsədlər naminə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Katibi iştiraçı dövlətlərin əksəriyyətinin 

razılığı ilə iştirakçı dövlətlərin İcmal Konfransını çağırır. 

3. 121-ci maddənin 3-7-ci bəndlərinin müddəaları 

Statuta edilən və İcmal Konfransında müzakirə 

olunmuş hər hansı düzəlişin qəbul edilməsi və 

qüvvəyə minməsinə münasibətdə tətbiq olunur. 

Maddə 124. Müvəqqəti müddəa 

12-ci maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına 

baxmayaraq dövlət bu Statutun iştirakçısı olarkən 

bəyan edə bilər ki, onun üçün bu Statutun qüvvəyə 

minməsindən sonra yeddi il müddətində 8-ci maddədə 



 

 

 

524 

 

göstərilən cinayətlər Kateqoriyasına münasibətdə, 

əgər müvafiq cinayətin bu dövlətin vətəndaşları 

tərəfindən və ya orıun ərazisində törədildiyi güman 

edilirsə, Məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımır. Bu 

maddədən irəli gələn bəyanat istənilən vaxt geri 

götürülə bilər. Bu maddənin müddəaları 123-cü 

maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olarq çağırılan İcmal 

Konfransında müzakirə edilir. 

Maddə 125. İmzalanma, ratifikasiya, qəbuletmə, 

təsdiqetmə və ya qoşulma 

1. Bu Statut 1998-ci il iyulun 17-də Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının Romadaki mənzil-qərargahında bütün 

dövlətlər tərəfindən imzalamaq üçün açıq olacaq. 

Sonra o, 1998-ci il Oktyabr 17-nə qədər Romada, 

İtaliya Xarici İşlər Nazirliyində imzalamaq üçün açıq 

olacaq. Bu tarixdən sonra Statut 2000-ci il dekabrın 

31-nə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu 

Yorkdakı Mərkəzi təsisatlarında imzalamaq üçün açıq 

olacaq. 

2. Bu Statut onu imzalamış dövlətlər tərəfindən 

ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya 
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fərmanları və ya qəbul və yaxud təsdiq etmə barədə 

sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə 

saxlamaq üçün təhvil verilir. 

3. Bu Statut bütün dövlətlərin qoşulması üçün 

açıqdır. Qoşulma haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Katibinə saxlamaq üçün təhvil verilir. 

Maddə 126. Qüvvəyə minmə 

1. Bu Statut 60-cı ratifikasiya fərmanının və ya 

qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında 

sənədin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinə 

saxlamaq üçün təhvil verilməsindən 60 gün sonra 

gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir. 

2. 60-cı ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, 

təsdiq etmə və ya qoşulma haqqında sənədin 

saxlamaq üçün təhvil verilməsindən sonra Statutu 

ratifikasiya, qəbul, təsdiq edən və ya ona qoşulan hər 

bir dövlət üçün Statut, bu dövlət tərəfindən öz 

ratifikasiya fərmanının və ya qəbul etmə, təsdiq etmə 

və ya qoşulma haqqında sənədinin təhvil 

verilməsindən 60 gün sonra gələn ayın birinci günü 

qüvvəyə minir. 

Maddə 127. Çıxma 



 

 

 

526 

 

1. Hər bir iştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Katibinə müvafiq yazılı bildiriş 

göndərməklə bu Statutdan çıxa bilər. Əgər bildirişdə 

daha gec müddət göstərilməyibsə, çıxma belə bildirişin 

alınmadığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir. 

2. Bu Statutdan çıxma dövləti, Statutdan irəli gələn 

və onun Statutda iştirak dövründə yaranmış 

öhdəIiklərin, o cümlədən hər hansı maliyyə öhdəliyinin 

yerinə yetirilməsindən azad etmir. Dövlətin bu 

Statutdan çıxma qüvvəyə minməsindən əvvəl 

başlanmış və onlara münasibətdə çıxan dövlətin 

əməkdaşlıq etməli olduğu təhqiqatların və 

araşdırmaların aparılmasında Məhkəmə ilə 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə təsir etmir. Çıxma 

həmçinin onun qüvvəyə minməsindən əvvəl 

Məhkəmənin icraatında olmuş hər hansı məsələnin 

davam edən müzakirəsinə heç cür xələl gətirmir. 

Maddə 128. Autentik mətnlər 

İngilis, ərəb, ispan, rus və fransız dillərində  mətnləri 

eyni şəldə autentik olan bu Statutun əsli Birləşmiş 

Miilətlər Təşklatının Baş Katibinə saxlamaq üçün təhvil 
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verilir, o isə bu Statutun təsdiq edilmiş surətlərini bütün 

dövlətlərə göndərir. 

Bunu təsdiq etmək üçün aşağıda imza qoyanlar öz 

müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi şəkildə 

səlahiyyətləndirilməkiə bu Statutu imzalamışlar. 

1998-ci il iyulun 17-də Romada imzalanmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsindən çıxarış 

 
YEDDİNCİ BÖLMƏ 

SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
  

16-cı fəsil 
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 

  
M a d d ə  1 0 0 .  Təcavüzkar müharibəni 

planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma 
  
100.1. Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, 

hazırlama və ya başlama— 
səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
100.2. Təcavüzkar müharibəni aparma— 
on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
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M a d d ə  1 0 1 .  Təcavüzkar müharibəni 
başlamağa açıq çağırışlar 

  
101.1. Təcavüzkar müharibəni başlamağa açıq 

çağırışlar— 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması 

və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

101.2. Eyni əməllər kütləvi informasiya vasitələri 
ilə və ya vəzifəli şəxs tərəfindən törədildikdə— 

üç ilədək müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki 
ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 2 .  Beynəlxalq müdafiədən 

istifadə edən şəxslərə və ya təşkilatlara hücum 
etmə 

  
Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən xarici dövlət 

nümayəndəsinə və ya beynəlxalq təşkilatın 
əməkdaşına, habelə həmin şəxslərin xidməti və ya 
yaşayış sahələrinə, yaxud nəqliyyat vasitələrinə 
hücum etmə müharibəyə təhrikçilik və ya beynəlxalq 
münasibətlərin gərginləşməsi məqsədi ilə 
törədildikdə— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 3 .  Soyqırım 
  
Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir 

qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək 
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məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin 
sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli 
qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və 
ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti 
yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa 
yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub 
olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə— 

on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır.   

M a d d ə  1 0 4 .  Soyqırımın törədilməsinə 
təhrik etmə 

  
Bu Məcəllənin 103-cü maddəsi ilə nəzərdə 

tutulmuş hər hansı bir əməlin törədilməsinə bilavasitə 
və açıq təhrik etmə— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 5 .  Əhalini məhv etmə 
  
Soyqırım əlamətləri olmadan əhalini bütövlükdə 

və ya qismən məhv etmə— 
on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu fəslin 105—113-cü maddələrində 
nəzərdə tutulan istər sülh, istərsə də müharibə zamanı 
hər hansı mülki əhaliyə qarşı genişmiqyaslı və ya 
sistematik hücumların tərkib hissəsi olaraq qəsdən 
törədilmiş əməllər insanlıq əleyhinə cinayətlər hesab 
edilir.  

M a d d ə  1 0 6 .  Köləlik 
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106.1. Köləlik, yəni şəxs üzərində mülkiyyət 

hüququna xas olan səlahiyyətləri tam və ya qismən 
həyata keçirmə— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

106.2. Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayana 
qarşı və ya şəxsi xarici ölkəyə daşımaq məqsədi ilə 
törədildikdə— 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

106.3. Kölə ticarəti, yəni şəxsi köləliyə yönəltmək 
və ya kölə kimi istifadə etmək, satmaq və ya 
dəyişdirmək məqsədi ilə saxlama, onun barəsində 
sərəncam vermə, habelə kölə ticarəti və kölələrin 
daşınması ilə bağlı hər hansı bir əməl, eləcə də cinsi 
köləlik və ya köləlik əsasında cinsi azadlığa qəsd edən 
əməl— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 7 .  Əhalini deportasiya etmə və 

ya məcburi köçürmə 
  
Beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan 

Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar 
olmadıqda, əhalini qanuni yerləşdiyi yerlərdən başqa 
ölkəyə qovma və ya digər məcburi hərəkətlərlə 
didərgin salma— 

on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 8 .  Cinsi zorakılıq 
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Şəxslərə qarşı zorlama, fahişəliyə məcbur etmə, 

məcburi sterilizasiya və ya cinsi zorakılıqla əlaqədar 
digər hərəkətləri etmə— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 8 -1. Məcburi hamiləlik  
  
Hər hansı əhalinin etnik tərkibini dəyişdirmək 

məqsədi və ya beynəlxalq hüququn başqa ciddi 
pozuntuları ilə müşahidə olunan zorla hamilə edilmiş 
qadını qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə - 

on iki ildən iyirmi ilədək azadlıqdan məhrum etmə 
və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 0 9 .  Təqib 
  
Siyasi, irqi, milli, etnik, mədəni, dini, cinsi və ya 

beynəlxalq hüquq normaları ilə qadağan edilmiş digər 
əsaslara görə müəyyən edilmiş hər hansı bir qrupu və 
ya təşkilatı təqib etmə, yəni qrupa və ya təşkilata 
mənsub olduqlarına görə insanları əsas hüquqlardan 
kobudcasına məhrum etmə insanlıq əleyhinə digər 
cinayətlərlə əlaqədar olduqda—  

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 1 0 .  İnsanları zorakılıqla yoxa 

çıxarma 
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Dövlətin və ya siyasi təşkilatın göstərişi, dəstəyi 
və ya razılığı ilə uzun müddət ərzində qanuni 
müdafiədən kənarlaşdırmaq məqsədilə şəxsi tutma, 
həbs etmə və ya oğurlama və sonradan şəxsin 
azadlıqdan məhrum edilməsini danma və ya onun 
aqibəti və ya yeri barədə məlumat verməkdən imtina 
etmə— 

on ildən iyirmi müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.   

M a d d ə  1 1 1 .  İrqi ayrıseçkilik (aparteid) 
  
111.0. Hər hansı bir irqi qrupu əsarət altında 

saxlamaq üçün digər irqi qrup tərəfindən üstünlüyü 
təşkil və təmin etmək məqsədilə: 

111.0.1. irqi qrupa və ya qruplara mənsub olan 
şəxslərin yaşamaq və azadlıq hüquqlarını inkar etmə, 
yəni irqi qrupa və ya qruplara mənsub olan şəxsləri 
öldürmə, onların sağlamlığına ağır zərər vurma və ya 
əqli qabiliyyətlərinə ciddi zərər vurma, işgəncə və ya 
qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və 
ya cəza tətbiq etmə, yaxud özbaşınalıqla həbs və 
qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum etmə; 

111.0.2. irqi qrupun və ya qrupların, bütövlükdə 
və ya qismən, fiziki məhvi ilə nəticələnə biləcək 
yaşayış şəraiti yaratma; 

111.0.3. irqi qrupun və ya qrupların ölkənin 
siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında iştirakının 
qarşısını almaq, habelə qrupa və ya qruplara mənsub 
olan şəxslərin işləmək, həmkarlar təşkilatlarını 
yaratmaq, təhsil almaq, ölkədən getmək və ölkəyə 
qayıtmaq, vətəndaşlıq, hərəkət etmək və yaşayış 
yerini seçmək, fikir və söz azadlığı, toplaşmaq və 
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birləşmək hüquqları daxil olmaqla əsas insan hüquq və 
azadlıqlarını inkar etməklə tam inkişafın qarşısını 
almaq məqsədilə hər hansı qanunverici və digər tədbiri 
həyata keçirmə; 

111.0.4. düşərgə və qettoların yaradılması ilə 
əhalini irqi qruplara bölmək, irqi qruplar arasında 
qarışıq nikahları qadağan etmək, irqi qrupa və ya 
qruplara və ya onların üzvlərinə mənsub olan torpaq 
sahələrini onların razılığı olmadan almaq məqsədilə, 
qanunverici tədbirlər daxil olmaqla, hər hansı bir tədbiri 
həyata keçirmə; 

111.0.5. irqi qrupa və ya qruplara mənsub olan 
şəxslərin əməyini istismar etmə; 

111.0.6. aparteidə qarşı çıxan şəxsləri və 
təşkilatları, əsas hüquq və azadlıqlardan məhrum etmə 
vasitəsilə təqib etmə— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 1 2 .  Beynəlxalq hüquq 

normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə 
  
Şəxsləri beynəlxalq hüquq normalarına zidd 

olaraq həbs etmə və ya başqa cür azadlıqdan məhrum 
etmə— 

beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  
M a d d ə  1 1 3 .  İşgəncə 
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Tutulmuş və ya azadlığı başqa cür 
məhdudlaşdırılmış şəxslərə fiziki ağrılar və ya psixi 
iztirablar vermə— 

yeddi ildən on ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  
17-ci fəsil 

MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ 
  
M a d d ə  1 1 4 .  Muzdluluq 
  
114.1. Muzdlular yığma, onlara təlim keçmə, 

maliyyələşdirmə və başqa cür maddi təminat vermə, 
habelə onlardan hərbi münaqişədə və ya hərbi 
əməliyyatlarda istifadə etmə— 

səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 114.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz 
qulluq mövqeyindən istifadə etməklə və ya yetkinlik 
yaşına çatmayan barəsində törədildikdə— 

doqquz ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

114.3. Muzdlunun hərbi münaqişədə və ya hərbi 
əməliyyatlarda iştirakı— 

beş ildən on bir ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Qeyd: 
1. Bu fəsildə nəzərdə tutulmuş istər beynəlxalq, 

istərsə də daxili silahlı münaqişə zamanı hərbi 
əməliyyatların planlaşdırılması, hazırlanması, 
başlanması və ya aparılması ilə əlaqədar olaraq 
törədilmiş əməllər müharibə cinayətləri hesab olunur. 
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2. Muzdlu dedikdə, hərbi münaqişədə və hərbi 
əməliyyatlarda iştirak edən dövlətin vətəndaşı 
olmayan, onun ərazisində daimi yaşamayan, habelə 
rəsmi vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 
göndərilməyən, maddi mükafat əldə etmək məqsədilə 
fəaliyyət göstərən şəxslər nəzərdə tutulur. 

  
M a d d ə  1 1 5 .  Müharibə qanunlarını və 

adətlərini pozma 
  
115.1. Əsirləri, beynəlxalq humanitar hüquqla 

müdafiə olunan digər şəxsləri əsir götürmüş tərəfin 
silahlı qüvvələrində xidmət etməyə, habelə düşmən 
dövlətin vətəndaşlarını öz ölkələrinə qarşı yönəlmiş 
hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur etmə— 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

115.2. Bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş şəxslərə işgəncə vermə, onlarla 
qəddar və ya qeyri-insani rəftar etmə və ya onların 
üzərində tibbi, bioloji və başqa tədqiqatlar aparma, o 
cümlədən daxili orqanları köçürmə üçün çıxarma və ya 
öz qoşunlarını və ya obyektləri hərbi əməliyyatlardan 
qorumaq məqsədilə onlardan sipər kimi istifadə etmə, 
yaxud belə şəxsləri girov kimi saxlama və ya mülki 
əhalini məcburi işlərə cəlb etmə və ya digər məqsədlər 
üçün qanuni yerləşdiyi yerlərdən məcburi köçürmə— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

115.3. Bu Məcəllənin 115.1 və 115.2-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər şəxslərin 
ölümünə və ya sağlamlığına ağır zərər vurulmasına 
səbəb olduqda— 
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on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır . 

115.4. Bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində 
göstərilən şəxsləri qəsdən öldürmə— 

on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır.  

  
M a d d ə  1 1 6 .  Silahlı münaqişə zamanı 

beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma 
  
116.0. Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarını pozma, yəni: 
116.0.1. mühüm dağıntılara səbəb ola bilən 

müharibə üsullarından istifadə etmə; 
116.0.2. ətraf mühitə qəsdən geniş, uzun sürən 

və ciddi ziyan vurma; 
116.0.3. sülh məramlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə və ya humanitar yardımın göstərilməsinə 
cəlb olunmuş şəxsi heyətə, o cümlədən Qızıl Xaç və 
Qızıl Aypara fərqləndirici emblemləri olan heyətə, 
tikililərə, qurğulara, nəqliyyat vasitələrinə, tibbi əmlaka 
hücum etmə; 

116.0.4. hərbi əməliyyatların aparılması üsulu 
kimi mülki əhali arasında yaranmış aclıqdan istifadə 
etmə; 

116.0.5. yetkinlik yaşına çatmayanları silahlı 
qüvvələrə cəlb etmə; 

116.0.6. hərbi zərurətdən irəli gəlməyən geniş 
miqyaslı dağıntılar törətmə; 

116.0.7. müdafiə olunmayan ərazilərə, yaşayış 
məntəqələrinə və silahsızlaşdırılmış zonalara hücum 
etmə; 
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116.0.8. hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və 
fərqləndirilən dini, təhsil, elm, xeyriyyə, tibb 
obyektlərinə, xəstə və yaralıların yerləşdirildiyi yerlərə 
hərbi zərurət olmadan hücum etmə 

116.0.8-1. hərbi zərurət olmadan qəsdən mədəni 
sərvəti, o cümlədən gücləndirilmiş mühafizə altında 
olan mədəni sərvəti hücum obyektinə çevirmə, yaxud 
gücləndirilmiş mühafizə altında olan mədəni sərvətdən 
və ya ona bilavasitə bitişik ərazilərdən hərbi 
əməliyyatların dəstəklənməsi üçün istifadə etmə; 

116.0.8-2. mədəni sərvəti qəsdən böyük həcmdə 
dağıtma və ya mənimsəmə, yaxud mədəni sərvətə 
münasibətdə oğurluq, soyğunçuluq, qanunsuz 
mənimsəmə və ya vandalizm aktları törətmə; 

116.0.8-3. mədəni sərvəti işğal edilmiş ərazidən 
qanunsuz çıxarma, yaxud həmin ərazidə olan mədəni 
sərvətə mülkiyyət hüququnu başqasına vermə və ya 
ona xitam vermə; mədəni sərvətin bilavasitə 
qorunması, uçotu və ya saxlanılması tələb edildiyi 
hallar istisna olmaqla, işğal edilmiş ərazidə hər hansı 
arxeoloji qazıntı aparma; mədəni sərvətin mədəni, 
tarixi və ya elmi xarakterini gizlətmək və ya məhv 
etmək məqsədi ilə onu modifikasiya etmə və ya ondan 
istifadə növünü dəyişdirmə.  

116.0.9. müvəqqəti barışıq haqqında və ya həlak 
olanların və yaralıların döyüş meydanından 
aparılması, dəyişdirilməsi və ya daşınması məqsədilə 
döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə sazişi 
pozma; 

116.0.10. mülki əhaliyə və ya döyüşlərdə iştirak 
etməyən ayrı-ayrı mülki şəxslərə hücum etmə; 

116.0.11. hərbi əməliyyat bölgələrində əhaliyə 
qarşı zorakılıq göstərmə, quldurluq etmə, əmlaklarını 
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məhv etmə, habelə hərbi zərurət bəhanəsi ilə əmlakı 
qanunsuz olaraq alma; 

116.0.12. dağıdılması mülki əhali arasında böyük 
itkilərə səbəb ola bilən və ya mülki obyektlərə 
əhəmiyyətli zərər vura bilən qurğulara hücum etmə; 

116.0.13. hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirakını 
təqsirkar üçün aşkar surətdə dayandırmış, həmçinin 
silahı olmayan və ya silahını yerə qoymaqla təslim 
olan, yaxud yaralanma və ya başqa səbəbdən 
müqavimət göstərə bilməyən şəxsə hücum etmə; 

116.0.14. işqal olunmuş ərazilərdə öz mülki 
əhalisinin bir hissəsini yerləşdirmə; 

116.0.15. hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin vətənə 
qaytarılmasını əsassız olaraq gecikdirmə; 

116.0.16. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrlə qadağan edilmiş 
silahları, müharibə vasitələrini və üsullarını silahlı 
münaqişələrdə tətbiq etmə; 

116.0.17. zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, 
məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə cinsi 
zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə;   

116.0.18. bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində 
göstərilən şəxsləri beynəlxalq hüquq normalarına zidd 
olaraq həbs etmə və ya başqa cür azadlıqdan məhrum 
etmə, habelə prosessual hüquqlardan məhrum etmə— 

on ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır.   

Qeyd: Bu Məcəllənin 116.0.8-1-116.0.8-3-cü 
maddələrində “mədəni sərvət” dedikdə, aşağıdakılar 
başa düşülür:   

1. hər bir xalqın mədəni irsi üçün böyük 
əhəmiyyəti olan daşınar və ya daşınmaz sərvətlər 

http://e-qanun.az/framework/46947#_edn191
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(memarlıq, incəsənət və ya tarixi, dini və ya dünyəvi 
abidələr; arxeoloji qazıntı yerləri; tarixi və ya bədii 
əhəmiyyət kəsb edən memarlıq ansamblları; incəsənət 
əsərləri; bədii, tarixi və ya arxeoloji əhəmiyyəti olan 
əlyazmalar, kitablar və digər əşyalar; həmçinin elmi 
kolleksiyalar və ya kitab və arxiv materiallarının, yaxud 
yuxarıda göstərilən sərvətlərin reproduksiyalarının 
mühüm kolleksiyaları); 

2. bu “Qeyd”in 1-ci bəndində göstərilmiş, əsas və 
həqiqi məqsədi daşınar mədəni sərvətlərin saxlanması 
və ya sərgilənməsi olan binalar (muzeylər, iri 
kitabxanalar, arxivlər, habelə həmin bənddə 
göstərilmiş daşınar mədəni sərvətləri silahlı münaqişə 
zamanı saxlamaq üçün istifadə olunan sığınacaqlar); 

3. bu “Qeyd”in 1-ci və 2-ci bəndlərində 
göstərilmiş mədəni sərvətlərin çox olduğu “mədəni 
sərvətlərin cəmləşdiyi mərkəz” adlandırılan mərkəzlər. 

  
M a d d ə  1 1 7 .  Silahlı münaqişə zamanı 

hərəkətsizlik etmə və ya cinayətkar əmr vermə 
  
117.1. Rəis və ya vəzifəli şəxs tərəfindən silahlı 

münaqişə zamanı tabeliyində olanlara bu Məcəllənin 
115—116-cı maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərin 
qarşısının alınması məqsədilə öz səlahiyyətləri 
dairəsində bütün imkanlardan qəsdən istifadə 
etməmə— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

117.2. Döyüş bölgələrində heç kəsin sağ 
buraxılmayacağını bəyan etmə və ya bu barədə 
tabeliyində olan şəxsə və ya bu Məcəllənin 115—116-
cı maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərin 
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edilməsinə yönəldilən bilə-bilə cinayətkar əmr və ya 
sərəncam vermə— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır 

  
M a d d ə  1 1 8 .  Hərbi soyğunçuluq 
  
Döyüş meydanında ölmüş və ya yaralanmış 

şəxslərin əmlakını talama (hərbi soyğunçuluq) — 
üç ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 
  
M a d d ə  1 1 9 .  Müdafiə olunan nişanlardan 

sui-istifadə 
  
119.1. Hərbi münaqişə dövründə müdafiə nişanı 

və ya fərqləndirici nişan qismində Qırmızı Xaç və 
Qırmızı Aypara emblemlərindən, fərqləndirici 
siqnallardan, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
hərəkatının prinsipləri ilə bir araya sığmayan 
məqsədlər üçün Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
emblemlərindən və onların adlarından, müdafiə nişanı 
qismində istifadə edilən Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
emblemləri kimi qəbul edilə biləcək hər hansı oxşar 
siqnallardan istifadə etmək hüququ olmayan şəxslər 
tərəfindən istifadə etmə— 

iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

119.2. Ağ bayraqdan, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının bayraq, nişan və ya geyimlərindən, o 
cümlədən 1949-cü il tarixli Cenevrə Konvensiyaları ilə 
müdafiə olunan fərqləndirici nişanlardan sui-istifadə 
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etmə, bu əməllər zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya 
onun sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 
olduqda— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ermənistan Respublikasınınbaş naziri və Rusiya 

Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı 

(10 noyabr Bəyanatı) 

Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol 

Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti 

Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik: 

1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə 

saat 00.00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam 

dayandırılması elan olunur. Bundan sonra Tərəflər 

adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və 

Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları 

mövqelərdə qalacaqlar. 

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu 

Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 
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3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi 

boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı 

hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 

ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət 

sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir. 

4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti 

erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel 

şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının 

sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və 

müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırkı müddəanın 

tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı Tərəflərdən 

hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq 

növbəti 5 ilə uzadılır. 

5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl 

etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması 

məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz 

yaradılır. 

6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il 

tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər 

rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın 

rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan 

arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa 
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şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 kilometr 

enliyində) Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti 

altında qalır. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il 

ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında 

əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət 

marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və 

bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya 

sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi 

nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın 

dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat 

vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik 

zəmanəti verir. 

7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq 

Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti 

altında geri qayıdır. 

8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan 

şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata 

keçirilir. 

9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri 

bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların, 

nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə 
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maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin 

təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə 

nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 

sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin 

razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni 

nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan 

Respublikasının baş naziri, Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti. 
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