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XOCALI SOYQIRIMI
TƏBLİĞAT VƏ HÜQUQİ ASPEKTİ

Sevda Abduüayeva 
Milli Məclis Aparatı Analitik 

informasiya şöbəsinin 
baş məsləhətçisi

Erməni millətçilərinin son yüz 
ildən artıq dövrdə azərbaycanlıla
ra qarşı həyata keçirdikləri soyqı
rım və etnik təmizləmə siyasətinin 
ən qanlı səhifələrindən olan Xocalı 
soyqırımından 27 il keçir.

Xocalı şəhərində törədilmiş ci
nayətlərin xarakteri və miqyası bu 
soyqırım aktının BMT Baş Məclisi
nin 1948-d il 9 dekabr tarixli qətna
məsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırım 
cinayətinin qarşısının alınması və 
cəzalandırılması haqqında" Kon
vensiyasında ifadə olunmuş tərifə 
tam uyğundur - qabaqcadan plan
laşdırılmış kütləvi və amansız qır
ğın aktı həmin ərazidə yaşayan in
sanları məhz azərbaycanlı olduqla

rına görə məhv etmək niyyəti ilə 
törədilmişdir.

Beləliklə, Xocalıda törədilən qət- 
liamın beynəlxalq hüquqda soyqı
rım kimi təsbit olunmasının əslində 
sübuta ehtiyacı olmasa da, praktik 
baxımdan dünyada şahidi olduğu
muz ikili standartlar, ermənilərin 
timsalında müəyyən maraqlı qüvvə
lərin həyata keçirdikləri sistemli təb
liğat kampaniyaları bəzi hallarda 
Xocalı soyqırımına münasibətdə qə
rəzli yanaşma ilə müşayiət olunsa 
da, Azərbaycan dövlətinin Xocalı 
soyqırımına diqqəti və bu istiqamət
də davamlı və sistematik fəaliyyəti 
faciəyə beynəlxalq aləmdə münasi
bətin dəyişməsinə gətirib çıxardı.
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Siyasi aspekt
Ümummilli lider Heydər Əliye

vin Azərbaycanda yenidən haki
miyyətə qayıdışından sonra Xocalı
da ermənilərin törətdiyi vəhşiliyə 
mahiyyətinə görə qiymət verilmiş, 
1994-cü ilin fevralında Heydər Əli
yevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi Xoca
lıda baş vermiş hadisələri təhlil edə
rək, ermənilərin törətdikləri əməllə
rin azərbaycanlılara qarşı soyqırım 
olduğunu beynəlxalq hüquq məsu
liyyəti baxımından təsbit etmiş, 26 
fevral tarixinin "Xocalı Soyqırımı 
Günü" kimi qeyd olunması haqqın
da qərar qəbul etmişdir. Məhz Hey
dər Əliyevin hakimiyyəti illərində 
Xocalı soyqırımının dünyaya bəyan 
edilməsi sahəsində olduqca əhə
miyyətli işlərin görülməsinə baş
lanmış, bu istiqamətdə mühüm sə
nədlər qəbul olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin haki
miyyəti illərində Xocalı soyqırımı
nın beynəlxalq səviyyədə tanınma
sı istiqamətində ardıcıl fəaliyyət 
davam etdirilmişdir.

Azərbaycan dövlətinin Xocalı 
soyqırımının dünyada tanıdılması 
məqsədi ilə gördüyü işlərin strateji 
əsasını Prezident İlham Əliyevin 
Xocalı soyqırımının mahiyyəti və 
onu törədən cinayətkarların mütləq 
mənada cəzalandırılmasının labüd
lüyü və bütövlükdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasə
tinin məqsəd və hədəfləri barədə 
fikirləri təşkil edir: "Xocalı soyqırı
mını törətməkdə düşmənin məqsə
di Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, 
suverenlik və ərazi bütövlüyü uğ
runda mübarizədən çəkindirmək 
və torpaqlarımızı zorla ələ keçir
mək olsa da, bu ağır fadə xalqımızı 
daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman 
oğul və qızlarımızı müqəddəs və

tən və milli dövlətçiliyimiz naminə 
qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizə
yə səfərbər etmişdir. Biz bundan 
sonra da çalışacağıq ki, bütün dün
ya Xocalı haqqında bilsin. Bizim in
di imkanlarımız da artır, o cümlə
dən təbliğat imkanlarımız genişlə
nir. Biz istənilən ölkədə diaspor 
təşkilatlarımızın xətti ilə, dövlət xət
ti ilə istənilən tədbiri, konfransı ke
çirə bilərik. Bunu edirik və bu həqi
qətləri bütün dünyaya çatdırırıq. 
Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı 
fadəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı 
qəddarlıq göstərən, dinc əhalini 
məhv edən erməni dnayətkarları 
məhkəmə qarşısında cavab verə
cəklər. O gün gələcəkdir".

Azərbaycan Respublikasının 
parlamenti də bu sahədə mühüm 
addımlar atmışdır. Bütövlükdə, 
Azərbaycan parlamenti Xocalı soy
qırımı ilə bağlı bir sıra vadb sənəd
lər qəbul etmişdir. Milli Məclisin
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Sədri Oqtay Əsədovun təklifi əsa
sında Xocalı soyqırımı ilə bağlı ma
terialların toplanılması, öyrənilmə
si, ümumiləşdirilməsi və yayılması 
məqsədi ilə Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin 27 fevral 2007- 
ci il tarixli "Xocalı soyqırımının 15 
illiyi ilə əlaqədar" Qərarı ilə Azər
baycan Respublikasının Milli Məc
lisi yanında İnformasiya Tədqiqat 
Mərkəzi yaradılmışdır.

Bu prosesdə Azərbaycan Res
publikasının xaricdəki diplomatik 
nümayəndəliklərinin və digər təş
kilatların, ölkənin qeyri-rəsmi or
qanlarının, ictimai təşkilatların, cə
miyyətlərin və kütləvi informasiya 
vasitələrinin fəal iştirakı olmuşdur 
və bu proses fasiləsiz davam et
məkdədir.

Təbliğat
2008-ci ildən etibarən Ermənis

tanın Azərbaycan torpaqlarını iş
ğal etməsi faktının və Xocalı həqi
qətlərinin dünya dövlətlərində ta
nıdılması, cinayətkarların beynəl

xalq ifşasına nail olunması məqsə
di ilə Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüskarı və rəhbəri olduğu 
"Xocalıya ədalət!" adlı beynəlxalq 
kampaniyanın fəaliyyətə başlama
sı bu tədbirlərin vahid konsepsiya
ya müvafiq, sistemli həyata keçiril
məsi baxımından daha məqsə
dəuyğun addım oldu. Buna sübut 
kimi kampaniyanın artıq İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 
35-dən çox ölkəsini, o cümlədən 
Avropa və Latın Amerikası ölkələ
rini də əhatə etdiyini qeyd etmək 
olar. Bu kampaniya çərçivəsində 
görülən işlərin nəticəsi kimi, Xocalı 
soyqırımının adı dünyada tanın
mış digər soyqırım cinayətləri ilə 
birgə beynəlxalq tribunalardan 
mütəmadi səslənir.

İƏT-in demək olar ki, Xocalı 
soyqırımına dair qəbul etdiyi bü
tün sənədlər məhz "Xocalıya əda
lət!" kampaniyasının adı ilə bağlı
dır. Bu kampaniya başlandığı gün
dən yalnız Xocalı soyqırımının il

dönümü ərəfəsində deyil, ilboyu 
təbliğat xarakterli mühüm tədbir
lərə imza atmışdır.

Bu kimi tədbirlər hazırda da da
vam etməkdədir və müsbət nəticələr 
göz qabağındadır - artıq dünyanın 
10-dan artıq ölkəsi, ABŞ-ın 20-dən 
çox ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb.

Hüquqi aspekt
Soyqırım cinayətinin siyasi-təb

liği aspektlərindən başqa onun hü
quqi tərəfi də çox önəmlidir. Bu 
cinayəti törədənlərin beynəlxalq 
hüquqla təsbit olunan cəzanı alma
sı bir tərəfdən ədalətin bərpasına 
xidmət edirsə, digər tərəfdən ana
loji cinayətlərin təkrarlanmasının 
qarşısını almağa yönəlmiş effektli 
presedent rolunu oynaya bilər.

Xocalı soyqırımı nəticəsində 
BMT-nin Baş Məclisinin İnsan Hü
quqlarının Ümumi Bəyannaməsi
nin aşağıdakı maddələri pozul
muşdur:

- Maddə 2. Hər bir şəxs dilin
dən, dinindən, milliyyətindən
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və digər səbəbdən fərq qoyul
madan bu bəyannamədə təsbit 
olunmuş bütün hüquq və azad
lıqlara malik olmalıdır.

- Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, 
azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq 
hüququ var.

- Maddə 5. İnsan ləyaqətini al
çaldan, insaniyyətlikdən kənar 
və qəddar hərəkətlər qadağan
dır.

- Maddə 9. Özbaşına həbslər, 
saxlanılmalar və ya qovulma
lar qadağandır.

- Maddə 17: Hər bir insanın əm
laka malik olma hüququ vardır 
və insanın əmlakdan özbaşına 
məhrum edilməsi qadağandır.

Xocalı hadisələrinin soyqırım ci
nayəti kimi tanınmasının hüquqi 
əsasları:

1. BMT Baş Assambleyası tərəfin
dən 260 А (III) saylı qətnamə 
ilə qəbul edilmiş 9 dekabr 1948- 
d il tarixli "Soyqırım dnayəti- 
nin qarşısının alınması və ona 
görə cəzalar" Konvensiyası.

2. Nürnberq Beynəlxalq Hərbi 
Tribunalının Nizamnaməsi 
(hərçənd nizamnamədə soy
qırım dnayətinə birbaşa is
nad edilməsə də, soyqırımı 
təşkil edən hərəkətlər onda 
bəşəriyyətə qarşı cinayətlər 
və hərbi cinayətlər kimi tövsif 
olunur).

3. Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalının Nizam
naməsi (maddə 4).

4. Ruanda üzrə Beynəlxalq Ci
nayət Tribunalının Nizamna
məsi (maddə 1).

5. Beynəlxalq Cinayət Məhkə
məsinin Roma Statutu (mad
də 6).

6. Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsi (maddə 
103).

7. Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin "Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında" 26 mart 
1998-d il tarixli Fərmanı.

Xocalı hadisələrinin soyqırım ki
mi tanınmasının hüquqi nəticələri:

Beynəlxalq hüquq soyqırım d- 
nayəti ilə bağlı bunları müəyyən 
etmişdir:

1. Soyqırım cinayəti törətmiş 
şəxslərin dnayət təqibi və cə
zalandırılması qaçılmazdır.

2. Cinayət tərkibi təkcə soyqırım 
aktının törədilməsi deyil, həm 
də soyqırım törədilməsi məq
sədi ilə sui-qəsd, soyqırım tö
rədilməsinə birbaşa və açıq 
şəkildə təhrikçilik, soyqırım 
törədilməsinə qəsd və soyqı
rımda iştirakdır.

3. Soyqırım törətmiş şəxslərə 
universal yurisdiksiyanın 
prinsipləri tətbiq edilməlidir.

4. Soyqırım dnayəti törədilərkən 
əmrin icrasına istinad etmək 
məsuliyyətdən azad etmir.

SOYQIRIM

5. Rəhbərlər soyqırım cinayəti
nin qarşısının alınması üzrə 
hərəkətləri həyata keçirmə
diklərinə görə məsuliyyət da
şıyırlar.

6. Cinayət məsuliyyətinin tətbi
qinə cəlbetmə müddəti soyqı
rım dnayətlərinə tətbiq edil
mir.

7. Soyqırım cinayətinə münasi
bətdə qanunun retroaktiv tət
biqinə yol verilir.

8. Soyqırım cinayəti törətmiş 
şəxslər cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilmələri üçün tələb 
edən ölkəyə verilməlidirlər.

Azərbaycan Respublikasının 
hüquq mühafizə orqanları tərəfin
dən beynəlxalq hüquq normaları
na uyğun soyqırım, deportasiya, 
işgəncə və digər epizodlar üzrə 
hərtərəfli istintaq hərəkətləri apa
rılmış, nəticədə 1 yanvar 2011-d il 
tarixədək sülh və insanlıq əleyhinə 
müharibə cinayətləri törətmiş 239 
nəfər, habelə ümumi cinayətlər ka
teqoriyasına aid banditizm, qəsdən 
adamöldürmə və digər cinayətlər 
törətmiş 48 nəfər - cəmi 287 nəfər 
barəsində təqsirləndirilən şəxs qis
mində cəlbetmə qərarları çıxarıl
mışdır. Məhkəmə qərarlarına əsa
sən, onların barələrində həbs qə
timkan tədbiri seçilmiş, axtarışları 
elan edilmiş, bununla bağlı müva
fiq sənədlərin aidiyyəti orqanlara 
göndərilməsi təmin olunmuşdur.

Praktiki fəaliyyət
Soyqırımın tanınması qısa müd

dət ərzində mümkün deyildir. Hər 
şeydən əvvəl soyqırımın beynəl
xalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul 
edilməsi üçün ölkə daxilində və 
beynəlxalq hüquqda mövcud olan 
sənədləri toplamaq, sistemləşdir
mək, ilk mərhələdə məsələyə müt
təfiq dövlətlərin parlamentlərində
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hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi
nə nail olmaq, mütəmadi olaraq 
beynəlxalq təşkilatlarda soyqırım 
cinayəti ilə bağlı məsələləri .gündə
mə gətirmək, təbliğat prosesində 
ardıcıllığa və qərarlılığa riayət et
mək zəruridir.

Soyqırım cinayəti üçün xarakterik 
məsələlərdən biri onun tanınması ilə 
bağlı beynəlxalq praktikada möv
cud olan problemlərdir. Çünki heç 
bir dövlət özü tərəfindən və ya özün
dən əvvəlki nəsillərin törətdiyi cina
yəti asanlıqla etiraf etmək istəmir. 
Soyqırım əməlinin tanınmasının 
dövlətin beynəlxalq aləmdəki nüfu
zundan, tanıdılmanın həyata keçiril
mə səviyyəsindən, digər dövlətlər- 
dəki lobbiçilik siyasətinin effektivlik 
səviyyəsindən, həmçinin əsasən ki
çik dövlətlər üçün müəyyən böyük 

dövlətin himayəsində olmasından 
asılılığı inkaredilməzdir. Bu baxım
dan bu ciddi beynəlxalq cinayətin 
tanınması bir çox hallarda tarixi mo
tivlərdən çox müasir siyasi ambisi
yalardan asılı olur.

Xocalı soyqırımı baş verdiyi za
man Ermənistan soyqırım konven
siyasına üzv deyildi, yəni ilk baxış
dan belə anlaşıla bilər ki, onun bey
nəlxalq hüquqa əsasən soyqırım 
törətməmək öhdəliyi yoxdur. Yu
qoslaviya da məhkəmə qarşısında 
məhz bu amilə əsaslanaraq, etiraz 
edirdi. Lakin məhkəmə həmin eti
razı rədd edərək bildirdi ki, soyqı
rım konvensiyasında nəzərdə tutul
muş müddəalar bütün müasir cə
miyyətlər tərəfindən tanınmışdır və 
bu müddəalar dövlətlər üçün "erga 
omnes" dəyərinə malikdir, yəni 

dövlətlər heç bir hüquqi öhdəlikləri 
olmadığı halda belə soyqırım törət
məkdən boyun qaçırmalıdırlar. 
Başqa bir tərəfdən isə soyqırımın 
rədd edilməsi prinsipi bəşəri bir də
yərdir, o beynəlxalq hüququn ən ali 
prinsiplərindən olub, "jus cogens" 
(yəni bütün dövlətlər üçün məcburi 
olan) keyfiyyətinə malikdir.

Bundan əlavə, Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsi qeyd edir ki, soyqırım 
cinayəti müəyyən bir qrupun məhv 
edilməsinə aid olduğu üçün "qrup" 
anlayışının hüquqi tərifini dəqiqləş
dirmək vacibdir. Yəni soyqırım 
konvensiyasının 2-d maddəsində 
nəzərdə tutulan qrup üzvlərinin öl
dürülməsinin hansı formalarının 
soyqırım cinayətinə uyğun olması
nı müəyyən etmək lazımdır. Bunun 
üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəmə-
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si aşağıdakı şərtləri təyin edir: hə
dəfə alınan qrupun vacib bir hissəsi 
məhv edilsin, yəni qrupun məhv 
edilən hissəsi o qədər vacib olmalı
dır ki, bu hal həmin qrupun varlığı
na ciddi təhlükə yaratsın. Beləliklə, 
Xocalıda yaşayan əhalinin vacib bir 
hissəsinin məhv edilməsini nəzərə 
alaraq, bu birinci şərtin Xocalıya 
uyğun olmasını iddia etmək müm
kündür. Başqa bir şərt kütləvi qırğı
nın müəyyən bir coğrafi əraziyə aid 
olmasıdır, yəni hədəfə alınan qrupa 
aid olan insanların bütün dünyada 
məhv edilməsi vacib deyil. Müəy
yən bir ərazidə həmin qrup üzvləri
nin kütləvi öldürülməsi soyqırım 
cinayətinə uyğun gəlir. Bu şərti Xo
calıda törədilən qırğınla müqayisə 
edəndə məlum olur ki, Beynəlxalq 
Ədalət Məhkəməsinin tələb etdiyi 
kimi, Xocalı soyqırımı müəyyən bir 
ərazidə baş vermişdir, yəni giriş-çı
xışı məhdudlaşdırılmış Xocalı şəhə
rində. Bundan əlavə, soyqırım törə
dənin imkanlarım da nəzərə almaq 
lazımdır, çünki erməni silahlı qüv
vələri niyyətlərini həyata keçirmək 
üçün bütün imkanlara malik idilər, 
yəni köməksiz və xilas olmağa im
kanı olmayan insanlar hərbçilər tə
rəfindən odlu silahlarla kütləvi şə
kildə qətlə yetirilmişdilər.

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək 
mümkündür ki, Xocalı qətliamına 
"soyqırım" ifadəsini qeyd-şərtsiz 
aid etmək olar. Belə ki, həmin qət- 
liam, birincisi, Ermənistan dövləti
nin əvvəlcədən düşünülmüş siyasə
ti nəticəsində baş vermişdir. Burada 
hərəkətin mənfi nəticələri ilə bağlı 
cinayətkar qərəzin və ya konkret 
niyyətin xüsusi istiqamətini üzə çı

xarmaq tələb olunur. Xilas olmağa 
can atan azərbaycanlı mülki əhali
nin əvvəlcədən xüsusi olaraq hazır
lanmış pusqu yerlərindən avtomat
lardan, pulemyotlardan və digər 
silah növlərindən atəşə tutulması 
soyqırım niyyətini sübut edir. Bu 
cinayətin məhz azərbaycanlı milli 
qrupuna qarşı yönəlmiş olduğu göz 
önündədir. İkincisi, oradakı insan
lar azərbaycanlı olduqları üçün öl
dürülmüşdür. Bu sonuncu amil hə
min qətliamın baş verməsində ayrı- 
seçkiliyin olmasını üzə çıxarır və 
beynəlxalq hüquqda qadağan edil
miş aparteid, irqçilik, ksenofobiya 
və digər bu kimi cinayətlərə uyğun 
gəlir. Həmin cinayətləri qadağan 
edən beynəlxalq sənədlər Ermənis
tan Respublikasının məsuliyyətə 
cəlb olunmasına əsas verir. Bundan 
əlavə, işğal olunmuş ərazilərdə tari
xi maddi-mədəniyyət abidələrinin 
də məhv edilməsini və terrora mə
ruz qalmasını nəzərə alaraq Azər
baycan Ermənistana qarşı həm 
maddi, həm də mənəvi soyqırım 
iddiaları irəli sürməlidir.

Soyqırım törətmiş 
şəxslərin beynəlxalq 
məsuliyyəti
Soyqırım cinayəti baş vermişsə, 

onun məsuliyyəti eyni zamanda 
həm dövlətə, həm də həmin cinayə
tin baş verməsində bilavasitə iştirak 
etmiş şəxslərə aid edilir. Bunun üçün 
beynəlxalq hüquq tələb edir ki, hər 
bir dövlət öz daxili qanunvericiliyi
nə soyqırım cinayətində təqsirli bili
nən şəxslərin məsuliyyətini təyin 
edən müddəalar daxil etsin. Bu vasi

tə ilə soyqırım cinayətini törədən 
şəxslərin məsuliyyətdən yayınması
nın qarşısı alınmalıdır, çünki Nürn- 
berq Tribunalının məşhur cümləsin
də də deyildiyi kimi: "Bir cinayəti 
qeyri-müəyyən orqanlar yox, müəy
yən şəxslər törədirlər". Bu cür ya
naşma Beynəlxalq Ədalət Məhkə
məsi tərəfindən də qəbul edilmişdir 
və o, beynəlxalq hüquqda ikili mə
suliyyətin, yəni eyni zamanda döv
lətin və şəxsin məsuliyyətinin müm
künlüyünü qəbul edir. Beləliklə, Xo
calıdakı soyqırım cinayəti üçün yal
nız Ermənistan Respublikası deyil, 
həm də onun baş verməsində fəal 
iştirak etmiş erməni məmurları da 
məsuliyyət daşıyırlar. Amma təəs
süf ki, həmin şəxslər nəinki cəzasız 
qalıblar, hətta onların bir qi§mi bu 
gün Ermənistan Respublikasının ha
kimiyyət orqanlarında məsul vəzifə
lər daşıyırlar. Bunun üçün Azərbay
canın diaspor və ictimai təşkilatları 
dünya dövlətlərindən Xocalı soyqı
rımında iştirak etmiş şəxslərin ərazi
lərinə səyahət etdikləri zaman mə
suliyyətə cəlb edilməsini tələb etmə
lidirlər. Bu praktika artıq bir neçə 
Avropa ölkəsində baş tutmuşdur. 
Misal i1 n, Belçikada, İsveçrədə və 
Kanadctaa Ruanda soyqırımında 
təqsirli bilinən şəxslərə qarşı cinayət 
işi açılmış və onlar məhkəmə qarşı
sında cavab verməli olmuşlar.

Beləliklə, bütün sadalananlar Xo
calı soyqırımının beynəlxalq cinayət 
olması, bu cinayəti törədənlərin bey
nəlxalq hüquqi məsuliyyətə cəlb 
edilməsi və bu cinayətin səbəb oldu
ğu bütün mənfi nəticələrin aradan 
qaldırılması mütləqliyi qarşısında 
heç bir maneə yaratmır. Azərbaycan 
dövlətinin bu istiqamətdə apardığı 
uğurlu, sistemli və davamlı siyasət 
isə Xocalı soyqırımının təbliğatının 
daha geniş vüsət alması və bu cina
yətin səbəbkarlarının layiqli şəkildə 
cəzalandırılması imkanım yaradır. 
Bu yolda əldə edilən uğurlar hər 
ötən zamanın qarşıdakı amala daha 
da yaxınlaşdırmasının sübutudur.
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