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Giriş 

 
Müharibə zamanı qanun susur. Son dövrlərdə dünyanın müxtəlif bölgələrində baş vermiş 

silahlı münaqişələrə nəzərə salsaq, görərik ki, qədim Roma filosofu Siseronun bu sözləri 

əsrlərdir ki, öz reallığını qismən də olsa, qoruyub saxlamışdır. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, 

silahlı münaqişələrin mahiyyəti son əsrdə kəskin şəkildə dəyişmişdir. Müasir döyüş 

təyyarələrindən piyada silahlarındakı yeniliklərə qədər texnologiyadakı inkişaf müharibənin 

aparılma qaydalarına da təsir edərək onun həm əhatə dairəsini, həm də ölümcül nəticələrini 

artırdı. Bu dəyişikliklərin ən narahatedici kənar təsirlərindən biri də onun döyüşdə iştirak 

etməyən – mülki şəxslərə vurduğu zərərdir. Silahlı münaqişələrin mülki şəxslərə göstərdiyi 

təsir onların yaşamaq, işgəncəyə məruz qalmamaq, mülkiyyət və azadlıq hüquqları başda 

olmaqla bir sıra beynəlxalq sənədlərlə nəzərdə tutulan təməl hüquq və azadlıqlarının 

pozulması ilə nəticələnir. 

Silahlı münaqişələrlə insan hüquqlarının əlaqəsini araşdırarkən, silahlı münaqişə 

anlayışına aydınlıq gətirilməzdən qabaq, məsələyə hansı beynəlxalq hüquq sahəsi nöqteyi- 

nəzərindən baxılacağı dəqiqləşdirilməli, xüsusilə də, humantitar hüquqla insan hüquqlarının 

konkret tətbiq istiqamətləri müəyyən edilməlidir. 

Bu yazıda yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, son zamanlar Azərbaycan üçün ən önəmli 

hadisə hesab olunan İkinci Qarabağ Müharibəsi ilə bağlı bəzi məsələlər Avropa İnsan 

Hüquqları Konvensiyası Kontekstində araşdırılmışdır. 
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1. Beynəlxalq humanitar hüquq yoxsa beynəlxalq insan hüquqları? 

 
Silahlı münaqişə anlayışına nəzər salmazdan əvvəl sözügedən məsələ ilə bağlı 

beynəlxalq humanitar hüquq (bundan sonra: BHH) və beynəlxalq insan hüquqları (bundan 

sonra: BİH) arasındakı əlaqəni aydınlaşdırmaq lazımdır. Həm BHH, həm də BİH 

“ümumilikdə və xüsusi davranış tələb edən hallarda insan hüquqlarını zəmanət altına almaq 

və onları qorumaq” məqsədi ilə şəxslərin ləyaqətini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.1 Silahlı münaqişənin tərəfləri münaqişədən təsir görmüş şəxslərin 

hüquqları ilə bağlı qanuni öhdəliklər daşıyırlar. Bu iki hüquq sahəsi əhatə dairəsinə görə 

fərqlənsə də, istər mülki şəxslər, istərsə də, münaqişənin birbaşa iştirakçısı olmayan və ya 

əksinə, münaqişədə aktiv iştirak edən insanlar üçün birbaşa müdafiələr təqdim edirlər. 

Bununla belə, iki sahə arasında hazırkı məsələ ilə bağlı nəzərə alınmalı olan bir fərq vardır. 

BHH yalnız silahlı münaqişə və işğal dövründə tətbiq olunur. İnsan hüquqları isə silahlı 

münaqişənin olmadığı dövrdə, müəyyən hərəkətlərlə (köləlik və işgəncə kimi) bağlı isə bu 

cür münaqişə zamanı da tətbiq olunur. Başqa sözlə, insan hüquqları bütün insanların istər 

sülh, istərsə də müharibə dövründə əsas hüquq və azadlıqlardan istifadə etmək hüququna 

malik olduqlarını bildirir. 

Bu fərq mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müharibədə bütün mülki şəxs ölümləri və xəsarətlər 

tragedik görünsə də, onların heç də hamısı beynəlxalq hüququn pozuntusu hesab 

olunmurlar. Belə ki, BHH-nin mütənasiblik konsepsiyası mövcuddur və bu konsepsiyaya 

əsasən, döyüşməyən şəxslərə qarşı zərərləri öncədən görüləbilən hücumlara icazə verilir, bir 

şərtlə ki, bu zərər hücumdan gözlənilən birbaşa və konkret olaraq qazanılacaq hərbi 

üstünlüklə bağlı nəticəyə mütənasib olsun. İnsan hüquqları sırasında isə elə hüquq və 

azadlıqlar vardır ki, faktiki olaraq heç bir halda onlardan geri çəkilməyə icazə verilmir 

(məsələn, işgəncəyə və qeyri-insani rəftara məruz qalmama və s. kimi mütləq hüquqlar). 

Bəs BHH və BİH silahlı münaqişə zamanı necə tətbiq olunurlar və xüsusilə də, eyni 

məsələ ilə bağlı suala fərqli cavablar verirlərsə, onlar arasında qarşılıqlı əlaqə hansı formada 

gözlənilir? Onların birgə tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsində iki əsas  

arqument mövcuddur. Birincisi, BİH və BHH, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ayrı-ayrı 

kontekstlərdə tətbiq olunduqları üçün bunların eyni vaxtda və ya biri-digərini tamamlayıcı 

formada işə salınması bu baxımdan əhəmiyyətsizdir. İkincisi, əgər hər iki hüquq sahəsi 

 

1 
Hector Gors Espiell, “Humanitar hüquq və İnsan hüquqları”, Januz Symonidez (red.) İnsan hüquqları: Konsept və 

Standartlar, (Burlinqton, VA: Ashgate nəşriyyatı, 2000), səh. 356. 
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əslində silahlı qarşıdurma vəziyyətində tətbiq oluna biləndirsə, o zaman hansı sahənin 

müddəalarının digərininkilər üzərində lex specialis məsələsi baxımından üstünlüyünə malik 

olub-olmaması sual olunur. 

Gözlənilməli olan əsas cəhət odur ki, lex specialis derogat legi generali prinsipinə görə, 

eyni vəziyyətə tətbiq edilə bilən iki ziddiyyətli müddəa mövcud olduqda daha təfərrüatlı 

istiqamət göstərən müddəaya (adətən xüsusi norma adlandırılır) ümumi qayda nəzərdə tutan 

müddəa (adətən ümumi norma adlandırılır) üzərində üstünlük verilməlidir. Silahlı 

münaqişələrlə bağlı bəzri məsələrdə BHH-nin bir sıra normaları lex specialis kimi qəbul 

olunur. Məsələn, 1996-cı il tarixli məsləhət rəyində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi BİH ilə 

BHH arasında qarşılıqlı əlaqəni, xüsusilə də, yaşamaq hüququ ilə bağlı bu iki sahənin 

müxtəlif tənzimləmələrini araşdırmışdı. Məhkəmə “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” 

Beynəlxalq Paktın 6-cı maddəsinə istinad edərək bildirmişdi ki, özbaşınalıqla həyatdan 

məhrum edilməmə hüququ, prinsipcə, hərbi əməliyyatlar üçün də tətbiq edilir. Hansı 

davranışın özbaşınalıqla həyatdan məhrumetmə hesab edildiyi isə tətbiq oluna bilən lex 

specialis, yəni hərbi əməliyyatların aparılma qaydasını tənzimləmək üçün hazırlanmış BHH 

vasitəsilə müəyyənləşdirilməlidir. Məhkəmə, həmçinin insan hüquqlarının silahlı münaqişə 

zamanı tətbiq olunmağa davam etdiyinə diqqət çəkib. Lex specialis olaraq BHH insan 

hüquqlarının müharibə dövründə aradan qaldırılmasını təklif etmir, əksinə, bunun yalnız bir 

cəhətinə, yəni müəyyən bir silahdan istifadənin özbaşınalığının nisbi qiymətləndirilməsinə 

təsir edir.2 Beləliklə, münaqişə tərəfinin hücumu nəticəsində mülki şəxslərin ölümü ilə bağlı 

hallar BHH-nin lex specialis olaraq fərqləndirmə və mütənasiblik prinsiplərinin tətbiqini və 

bu zaman adıçəkilən Paktın müvafiq müddəalarının tamamlayıcı normalar kimi istifadəsini 

nəzərdə tutur. 

 

 
2. Silahlı münaqişə dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

 
Cenevrə Konvensiyalarının ümumi 2-ci maddəsində bildirilir ki, “sülh dövründə tətbiq 

ediləcək müddəalara əlavə olaraq, bu Konvensiya Razılığa gələn Yüksək Tərəflərdən iki və 

ya daha çoxu arasında yarana biləcək bütün elan edilmiş müharibə və ya digər hər hansı 

silahlı münaqişə hallarına, hətta müharibə vəziyyəti o dövlətlərdən biri tərəfindən tanınmasa 

belə, tətbiq ediləcəkdir”. 

2 
Nüvə silahları təhdidinin və ya istifadəsinin qanuniliyi ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin məsləhət rəyi, 

paraqraf 25. 
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Bununla belə, nə sözügedən Konvensiyalar, nə də onların əlavə protokolları “silahlı 

münaqişənin” dəqiq tərifini vermirlər. Silahlı münaqişənin mövcudluğu BHH-nin tətbiqi 

üçün şərtdir, lakin mövcud qaydaların məcmusu iki dövlət arasındakı vəziyyətin silahlı 

münaqişə həddinə çatıb-çatmadığını müəyyənləşdirmək üçün lazım olan elementləri aydın 

şəkildə ifadə etmir. Əslində, ümumi 2-ci maddə Cenevrə Konvensiyalarının əhatə dairəsini 

bir və ya bir neçə dövlətin başqa bir dövlətə qarşı silahlı qüvvəyə müraciət etdiyi 

münaqişələrlə məhdudlaşdırır. Konvensiyaların kommentariyasında isə daha ətraflı izah 

verilərək bildirilir ki, iki dövlət arasında yaranan və silahlı qüvvə üzvlərinin müdaxiləsinə 

gətirib çıxaran hər hansı bir fərq, tərəflərdən biri müharibə vəziyyətinin mövcudluğunu 

inkar etsə belə, 2-ci maddənin məzmunu baxımından silahlı münaqişədir. Münaqişənin nə 

qədər müddət davam etməsi və ya nə qədər itki baş verməsinin isə əhəmiyyəti yoxdur.3 

Bundan əlavə, keçmiş Yuqoslaviyanın işi üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı qeyd etmişdir 

ki, silahlı münaqişə dövlətlər arasında silahlı gücə müraciət edildiyi zaman mövcud olur.4 

Anlayışa verilən izahın aydınlığı ilə bağlı problemlərdən biri də odur ki, BHH-nin sərhəd 

hadisələri və ya silahlı atışmalar kimi daha aşağı dərəcəli hadisələrə tətbiq olunub- 

olunmayacağı qeyri-müəyyəndir. Beynəlxalq hüquq Cenevrə Konvensiyaları kontekstində 

“gücdən istifadə” və ya “silahlı münaqişənin” dəqiq anlamı barədə istiqamət vermir. 

Aydınlıqla bağlı boşluğun olmasına baxmayaraq, yadda saxlamaq vacibdir ki, faktiki silahlı 

münaqişənin mövcudluğundan asılı olmayaraq, BİH öz tətbiqini dayandırmır. Başqa sözlə, 

münaqişənin baş verdiyi dövrdə BHH-nin mühafizə mexanizmi və standartları BİH-nin 

təminat və minimal standartlarını tamamlayacaq və müəyyən hallarda isə, onları daha da 

aydınlaşdıracaqdır. 

 

 
3. İkinci Qarabağ Müharibəsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası kontekstində 

 
Silahlı münaqişələr zamanı insan hüquqları məsələsinin araşdırılmalı olduğu yaxın 

tarixin ən böyük hadisələrindən biri İkinci Qarabağ Müharibəsidir. 44 gün davam edən 

müharibə hərbi və siyasi nəticələri ilə yanaşı, azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən çoxsaylı insan hüquqları pozuntuları ilə də yadda qaldı. 

3 
Jean Pictet, “Qurudakı Silahlı Qüvvələrdə Yaralıların və Xəstələrin Vəziyyətinin Yaxşılaşdırılması haqqında” I 

Cenevrıə Konvensiyası: Kommentariya (Cenevrə, BQXK, 1952-ci il), səh.32. 
4 Prosecutor v. Duško Tadi’c, iş no. IT-94-1-A, Mühakimə səlahiyyətlərinə qarşı apellyasiya müraciəti üçün müdafiə 

hərəkətilə bağlı Qərar, 2 oktyabr 1995-ci il, paraqraf 70. 

https://www.icty.org/en/case/tadic 

https://www.icty.org/en/case/tadic
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Belə ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun “Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dinc əhalisinə qarşı İkinci Qarabağ müharibəsi 

dövründə törədilmiş cinayətlərin statistikası” ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 94 

azərbaycanlı mülki şəxs həlak olmuş, 414 nəfər yaralanmış, 3410 yaşayış evi, 512 mülki 

obyekt və 120 çoxmənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşmüşdür.5 

Azərbaycan və Ermənistanın qoşulduğu insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq sənədlər 

içərisində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası (bundan sonra: AİHK) müdafiə 

mexanizmləri arasında ən effektivi hesab olunur. Ona görə ki, AİHK-nın müddəalarının 

pozulması ilə bağlı şikayətlərə baxan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının 

icrası pozuntuya yol vermiş dövlət üçün məcburidir (AİHK 46-cı maddə) və şəxslər 

pozulmuş hüquqları ilə bağlı əvəzin ədalətli ödənilməsini (AİHK 41-ci maddə) tələb edə 

bilərlər. Bu səbəbdən, müharibənin mülki şəxslər üzərində təsirlərinin AİHK kontekstində 

araşdırılması zəruridir. 

3 (a). Hansı hüquqlar pozulub? 

 
Statistik göstəricilərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi 

texnikalardan Azərbaycanın hərbi əməliyyatlardan kənarda yerləşən ərizələrə endirdiyi 

zərbələr nəticəsində mülki şəxslərin yaşamaq (AİHK-nın 2-ci maddəsi), işgəncəyə məruz 

qalmamaq (AİHK-nın 3-cü maddəsi), mənzil (AİHK-nın 8-ci maddəsi) və mülkiyyət 

(AİHK-nın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi) hüquqları pozulmuşdur. 

3 (b). Kimlər şikayət verə bilər? 

 
AİHK-nın 33-cü maddəsinə əsasən, Razılığa gələn hər hansı Yüksək Tərəf Razılığa 

gələn digər Yüksək Tərəfin AİHK-nın və ona dair Protokolların müddəalarını hər hansı 

şəkildə pozması ehtimalı ilə bağlı AİHM-ə müraciət edə bilər. 34-cü maddədə isə qeyd 

olunmuşdur ki, AİHM istənilən fiziki şəxsdən, qeyri-hökumət təşkilatından və ya ayrı-ayrı 

şəxslər qrupundan, Razılığa gələn Yüksək Tərəflərdən birinin onun AİHK və ya ona dair 

Protokolların müddəaları ilə nəzərdə tutulmuş hüquqlarını pozmasının qurbanı olduğunu 

iddia edən şikayətlər qəbul edə bilər. Yəni, həm Azərbaycan hökuməti, həm də zərər çəkmiş 

 

 

 
5 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

dinc əhalisinə qarşı İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə törədilmiş cinayətlərin statistikası. 

https://genprosecutor.gov.az/az/post/3210 - gallery. 

https://genprosecutor.gov.az/az/post/3210#gallery
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mülki şəxslər pozulmuş hüquqlarla bağlı Ermənistana qarşı AİHM-ə şikayət ünvanlaya 

bilər. 

3 (c) Daxili hüquqi müdafiə vasitələri tükəndirilməlidirmi? 

 
AİHK-nın 35-ci maddəsinə əsasən, AİHM yalnız beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul 

edilmiş normalarına müvafiq olaraq bütün daxili hüquq müdafiə vasitələri tükəndikdən 

sonra işi baxılmağa qəbul edə bilər. Lakin bu, mütləq qayda deyildir və müəyyən hallarda 

istisnalar tətbiq oluna bilər. AİHM daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükəndirliməsi 

qaydasına məhdudiyyətlərlə bağlı bildirmişdir ki, “beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul 

edilmiş normalarına” əsasən, bəzi xüsusi hallarda ərizəçi ölkədaxili hüquq müdafiə 

vasitələrini tükəndirmək öhdəliyindən azad edilə bilər.6 

Akdivar və başqaları Türkiyəyə qarşı işində AİHM qeyd etmişdir ki, daxili hüquqi 

müdafiə vasitələrinin tükəndirilməsi qaydasına əməl olunması məsələsi nəzərdən 

keçirilərkən hər bir fərdi işin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək vacibdir. Bu, digər məsələlər 

ilə yanaşı o deməkdir ki, müvafiq iştirakçı dövlətin hüquq sistemində formal hüquqi 

müdafiə vasitələrinin fəaliyyət göstərdiyi ümumi hüquqi və siyasi kontekst, habelə 

ərizəçilərin xüsusi şəraiti nəzərə alınmalıdır.7 Bundan əlavə, Çıraqov və başqaları 

Ermənistana qarşı işində cavabdeh tərəfin daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin 

tükəndirilmədiyi iddiası ilə bağlı yekun mövqeyində AİHM son zamanlar Ermənistan və 

Azərbaycan liderləri arasında düşmənçilik ritorikasının artmasına, atəşkəs rejiminin daimi 

pozulmasına və bölgədə hərbi quruculuq işlərinin gücləndirildiyinə diqqət çəkmişdi.8 

Beləliklə, AİHM-in mövqeyindən çıxış edərək və Azərbaycan və Ermənistan arasındakı 

siyasi vəziyyəti, xüsusilə də İkinci Qarabağ Müharibəsinin hərbi nəticələrini nəzərə alaraq 

35-ci maddənin sözügedən tələbinin hazırkı məsələ ilə bağlı da istisna edilməli olduğu 

qənaətinə gələ bilərik. 

3 (d) “Qətnamənin icrası işğal olunmuş torpaqlar azad olunanadək təxirə salınır”. 

 
Silahlı münaqişələr nəticəsində mülkiyyət və mənzillərindən məhrum olan və bilavasitə, 

maddi baxımdan ən çox zərər görən qrup məcburi köçkünlərdir. Lakin bir çox hallarda bu 

vəziyyət domino effekti yaradaraq başqa şəxslərin də hüquqlarının pozulmasına gətirib 

 
6 Seydoviç İtaliyaya qarşı işi, no.56581/00, § 52, 1 mart 2006. 
7  Akdivar və başqaları Türkiyəyə qarşı işi, no. 21893/93, § 69, 16 sentyabr 1996. 
8  Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı işi, no. 13216/05, § 119, 16 iyun 2015. 
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çıxara bilir. Belə ki, yetərli maliyyə yardımı ala bilməyən və yaşayış yeri ilə təmin 

olunmayan bəzi məcburi köçkünlər başqa şəxslərin əmlakını “zəbt etməli” olurlar. Dövlətin 

daxili məhkəmələri bununla bağlı işlərə baxarkən öz qərarlarının icrasına möhlət verirlər ki, 

bu da beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən dövlətin öz öhdəliklərini pozması kimi 

qiymətləndirilir. 

Birinci Qarabağ Müharibəsinin nəticəsində məcburi köçkün statusu almış şəxslərin 

başqasının mülkiyyətində olan mənzillərdə məskunlaşması məsələsilə əlaqədar AİHM-in 

Azərbaycanla bağlı bir sıra qərarları mövcuddur. Gülməmmədova Azərbaycana qarşı (no. 

38798/07, 22 aprel 2010)9, Cəfərov Azərbaycana qarşı (no. 17276/07, 11 fevral 2010)10, 

Həsənov Azərbaycana qarşı (no. 50757/07, 22 aprel 2010-cu il)11, Mirzəyev Azərbaycana 

qarşı (no. 50187/06, 3 dekabr 2009)12, Hacıyeva və başqaları Azərbaycana qarşı (no. 

50766/07, 50786/07, 50871/07 və 50913/07, 8 iyul 2010-cu il)13 və Akimova Azərbaycana 

qarşı (no. 19853/03, 27 sentyabr 2007)14 həmin qərarlara nümunə göstərə bilərik. 

Azərbaycan məhkəmələri şəxslərin mənzil və mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu tanısa 

da, qətnamələrin icrasını məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış bölgələri işğaldan azad 

olunana qədər təxirə salırdılar. AİHM göstərilən qərarların hamısında AİHK-nın 1 saylı 

Protokolunun 1-ci maddəsinin pozulduğu qənaətinə gəlmişdir. 

Qətnamələrin qəbulundan bəri kifayət qədər vaxt keçsə də, məsələ hələ də tam şəkildə öz 

həllini tapmamışdır. Hətta bu mövzuyla bağlı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsinin 22 may 2015-ci tarixli plenum qərarı da mövcuddur. Plenum qərarında da 

göstərildiyi kimi vətəndaş 2004-cü ildən bəri öz mülkiyyət hüququnu faktiki olaraq bərpa 

edə bilməmişdir.15 AİHM-in sözügedən qərarları kompensasiya məsələsi baxımından 

Azərbaycan üçün ən ağır yüklü qərarlardır. Çünki, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

qətnamələrin icrası qeyri-müəyyən müddətə (Qarabağın müvafiq bölgəsi işğaldan azad 

olunana qədər) təxirə salınmışdı. Ölkədaxili vəziyyətdən də aydın olduğu kimi, Azərbaycan 

torpaqlar işğaldan azad olunanadək məsələni olduğu kimi saxlamağı düşünür. AİHM isə 

icranın gecikdirilməsinə görə faiz təyin edərkən bildirir ki, icranın gecikdirilməsinə görə 

 
9 Gülməmmədova Azərbaycana qarşı işi (no. 38798/07, 22 aprel 2010). 
10 Cəfərov Azərbaycana qarşı (no. 17276/07, 11 fevral 2010). 
11 

Həsənov Azərbaycana qarşı (no. 50757/07, 22 aprel 2010-cu il). 
12Mirzəyev Azərbaycana qarşı (no. 50187/06, 3 dekabr 2009) 
13 Hacıyeva və başqaları Azərbaycana qarşı (no. 50766/07, 50786/07, 50871/07 və 50913/07, 8 iyul 2010-cu il) 
14 Akimova Azərbaycana qarşı (no. 19853/03, 27 sentyabr 2007). 
15 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 22 may 2015-ci tarixli plenum qərarı. 

http://www.constcourt.gov.az/decision/318 

http://www.constcourt.gov.az/decision/318
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faiz Avropa Mərkəzi Bankının borc dərəcəsinin yuxarı həddinə əsaslanmalıdır və onun 

üzərinə daha üç faiz əlavə olunmalıdır. 

Beləliklə, işğal altında olan torpaqların azad edilməsi Azərbaycan üçün yalnızca siyasi  

və hərbi deyil, həm də hüquqi və maliyyə baxımından da müsbət hal kimi 

qiymətləndirilməlidir. 
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Nəticə 

Silahlı münaqişələr zamanı döyüşənlər əsgərlər olsa da, onun ağır nəticələrilə üzləşənlər 

dinc əhalinin nümayəndələri olur. 

İlk növbədə, Azərbaycanın məcburi köçkünlərlə bağlı təcrübəsi dünyanın digər dövlətləri 

tərəfindən nümunə kimi götürülərək araşdırılmalı və bu şəxslərin münaqişənin potensial 

qurbanları olaraq yaşayış yeri və maliyyə yardımı ilə təmin edilmələri istiqamətində 

qanunvericilik bazaları formalaşdırılmalıdır. 

Bundan əlavə, dövlətlərin insan hüquqlarına hörmətlə bağlı beynəlxalq öhdəliklərinə 

əməl etmələrini təmin etmək məqsədilə silahlı münaqişələrlə əlaqədar tətbiq edilən 

sanksiyaların effektivliyi artırılmalıdır. Əks halda, münaqişə tərəfi olan dövlətlər 

Ermənistanın etdiyi kimi dinc əhaliyə qarşı hücumlardan çəkinməyəkdir. Məsələn, İkinci 

Qarabağ Müharibəsi zamanı AİHM Məhkəmənin Prosedur Qaydalarının 39-cu qaydasına 

əsaslanaraq Ermənistan tərəfinə insan hüquqlarına hörmətlə bağlı xəbərdarlıq etsə də, həmin 

xəbərdarlığa məhəl qoyulmayaraq bir sıra Azərbaycan ərazilərinə artillelriya zərbələri 

endirilmiş, bu da mülki şəxslərin həyat, sağlamlıq və mülkiyyətlə bağlı hüquqlarının 

pozulması ilə nəticələnmişdi. 

İstənilən halda, atıla biləcək ən yaxşı addım hər bir münaqişənin insan hüquqları 

üzərində mənfi nəticələrini araşdırmaq və gələcəkdə həmin mənfi halların təkrarlanmaması 

üçün müvafiq tədbirlər görməkdir. 
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