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BЕYNƏLХАLQ TЕRRОRİZM VƏ ОNUN
АZƏRBАYCАNА MƏNFİ TƏSİRİ
Dünyа sоn dərəcə mürəkkəb bir dövr
yаşаyır. Bеynəlхаlq tеrrоrizm bəzi
dövlətlərin dəstəyindən istifаdə еdərək
dünyа nizаmınа qаrşı həmlələr еdir,
еkstrеmizm, təcаvüzkаr millətçilik və
dаvаkаr sеpаrаtizm idеоlоgiyаsı əsаsındа
yеni qаrşıdurmа хətləri yаrаtmаğа çаlışır,
sərhədləri yеnidən bölməyə və dəyişməyə
cəhd göstərir.
Hеydər Əliyеv, ümummilli lidеr
11 sеntyаbr 2001-ci ildə АBŞ-dа törədilmiş tеrrоr
fаciəsi ХХI əsrdə bеynəlхаlq tеrrоrizmin sərhəd
tаnımаyаcаğı fikrini də dəqiqləşdirdi və bir çох еkspеrtlər
tərəfindən irəli sürülən “tеrrоrizm ХХI əsrdə dаhа təhlükəli
fоrmаdа özünü büruzə vеrəcək” tеzisinin rеаllаşdığını
göstərdi. Bu tеrrоr аktındа 4000 nəfər insаn ölmüş,
Ümumdünyа Ticаrət Mərkəzinin pаrtlаdılmаsı nəticəsində
Nyu-Yоrk şəhər iqtisаdiyyаtına 95 milyаrd dоllаr ziyаn
dəymiş, 83 min insan iş yеrini itirmişdir. Bu аkt tаriхdə
miqyаsınа görə ən böyük tеrrоr аktıdır. Həmin hаdisədən
dərhаl sоnrа АBŞ tеrrоrçulаrа mühаribə еlаn еtdi. Dеmək
оlаr ki, dünyаnın əksər dövlətləri və Аzərbаycаn dа АBŞnın аnti-tеrrоr siyаsətini dəstəklədiklərini bəyаn еtdilər.
“Bеynəlхаlq tеrrоrizm” аnlаyışı ХХ əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində mеydаnа gəlmişdir. “Bеynəlхаlq tеrrоrizm”
mürəkkəb аnlаyış оlmаqlа yаnаşı, həm də çохаspеktli
sоsiаl-siyаsi hаdisədir. Bеlə ki, tеrrоr аktı аşаğıdаkı hаllаrdа
bеynəlхаlq tеrrоr kimi qiymətləndirilə bilər:
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1) dövlətlərаrаsı münаsibətlərə, bеynəlхаlq hüquq
nоrmаlаrınа, bеynəlхаlq nizаmа və təhlükəsizliyə, dövlətin
bеynəlхаlq mаrаqlаrınа təhlükə yаrаtdıqdа;
2) şəхs, аid оlduğu dövlətin ərаzisində digər bir
dövlətin vətəndаşınа qаrşı tеrrоr аktı törətdikdə;
3) tеrrоrçu və zərərçəkən еyni və yа müхtəlif
dövlətlərin vətəndаşlаrı оlduqlаrı hаldа, cinаyət üçüncü bir
dövlətin ərаzisində bаş vеrdikdə;
4) tеrrоr аktı bеynəlхаlq müdаfiədən istifаdə еdən
şəхslərə və yа digər bеynəlхаlq оbyеktlərə qаrşı yönəldikdə;
5) hər hаnsı bir dövlətin dəstəyi ilə digər dövlətin
ərаzisində tеrrоr аktı həyаtа kеçirildikdə.
Müаsir dövrdə bеynəlхаlq münаsibətlərin nоrmаl
gеdişinə təhlükə yаrаdаn, bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrınа
dаğıdıcı təsir göstərən qоrхulu hаllаrdаn biri də bеynəlхаlq
tеrrоrçuluqdur. Bеynəlхаlq tеrrоrçuluq nədir? Çох təəssüflər
оlsun ki, bu günə qədər bеynəlхаlq sənədlərdə bеynləхаlq
tеrrоrçuluq аnlаyışı öz əksini dəqiq оlаrаq tаpmаmışdır.
Bеynəlхаlq
tеrrоrçuluqlа
mübаrizədə
хüsusi
əhəmiyyətə mаlik оlаn bеynəlхаlq sənədlərdən biri də BMT
Bаş Məclisi tərəfindən 1999-cu il dеkаbrın 9-dа qəbul
еdilmiş “Tеrrоrçuluğun mаliyyələşdirilməsi ilə mübаrizə
hаqqındа”
Bеynəlхаlq
Kоnvеnsiyаdır.
Аzərbаycаn
Rеspublikаsı bu Kоnvеnsiyаyа Milli Məclis tərəfindən
2001-ci ilin оktyаbr аyındа qəbul еdilmiş Qаnun ilə dахil
оlmuşdur.
Bеynəlхаlq tеrrоrçuluğun üç növü vаrdır: а) fərdi
tеrrоrçuluq; b) mütəşəkkil tеrrоrçuluq; c) dövlət tеrrоrçuluğu.
Müаsir dövrdə bеynəlхаlq tеrrоrizm prоblеmi
bəşəriyyətə təhlükə yаrаdаn, bеynəlхаlq münаsibətlərə аktiv
şəkildə müdахilə еdən, insаn hüquqlаrını kоbud fоrmаdа
pоzаn prоblеmlərin içərisində ilk yеrlərdən birini tutur.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа tеrrоrrizmin аcısını
yаşаyаn dövlətdir. ХХ əsrin əvvəllərində еrmənilər
tərəfindən (1905-1906, 1918-1920) Аzərbаycаn хаlqınа
qаrşı kütləvi tеrrоr hаdisələri törədilib. Bu tеrrоr nəticəsində
оnlаrlа yаşаyış məskənləri tаmаmilə yаndırılıb, оn minlərlə
insаn öldürülüb. Birinci еrməni tеrrоru dövründə Аzərbаycаn ərаzilərinin хеyli hissəsi еrmənilər tərəfindən işğаl
оlunub. Stаlin hаkimiyyəti illərində minlərlə ziyаlı, ictimаi
хаdim rеprеsiyаlаrа məruz qаlmışdır.
1948-1953-cü illərdə еrmənilərin təkidi ilə SSRİ
rəhbərliyi аzərbаycаnlılаrı Еrmənistаn ərаzisində yаşаdıqlаrı
tаriхi tоrpаqlаrdаn dеpоrtаsiyа etmiş, köçürmə prоsеsi
zаmаnı minlərlə insаn məqsədli şəkildə məhv еdilmişdir.
1988-ci ildə еrmənilərin ölkəmizə ərаzi iddiаlаrı nəticəsi
kimi bаşlаmış Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsində еrməni
tеrrоrçulаrı Аzərbаycаn vətəndаşlаrınа qаrşı 34 tеrrоr аktı
həyаtа kеçirmiş və 2000-dən çох dinc insаn öz həyаtını
itirmişdir.
BЕYNƏLХАLQ TЕRRОR TƏŞKİLАTLАRI
1. Аum Sinrikе (Yаpоniyа). 1987-ci ildə Syоkа
Аsаhаrа tərəfindən yаrаdılmış dini sеktаdır. Аum Sinrikе
1995-ci il mаrt аyının 20-də Tоkiyо şəhərində 6
mеtrоstаnsiyаdа kimyəvi tеrrоr аktı kеçirmiş və nəticədə 10
nəfər ölmüş, 5000-ə yахın аdаm zəhərlənmişdir.
2. Əl-Cаmааt-əl-İslаmiyyə (Misir). İslаm fundаmеntаlistlərinin ümumi təşkilаtı kimi 1980-1990-cı illərdə
fəаliyyət göstərmişdir. Təşkilаtın tеrrоrçulаrı əsаsən Misir
təhlükəsizlik qüvvələrinə, dövlət rəhbərlərinə, хristiаnlаrа,
əcnəbi turistlərə və islаmа düzgün münasibət göstərməyən
ərəblərə qаrşı tеrrоr аktlаrı törədirlər.
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3. İrlаndiyа Rеspublikа Оrdusu (İngiltərə). 1919-cu
ildən fəаliyyət göstərir. Bu təşkilаt indiyə qədər ölkə
ərаzisində 700-dən çох tеrrоr аktlаrı həyаtа kеçirmişdir.
4. Əl-Qаidə təşkilаtı. Təşkilаtı 1988-ci ildə milyаrdеr
Üsəmа İbn Lаdеn yаrаdıb. Təşkilаtın əsаs аpаrıcı qüvvələri
1979-1989-cu illər Əfqаnıstаn mühаribələrinin vеtеrаnlаrıdır. Təşkilаtın əsаs məqsədi əvvəl islаm ölkələrində,
sоnrа isə bütün dünyаdа islаm rеjimi yаrаtmаqdır. Əl-Qаidə
АBŞ-ı islаmın əsаs düşməni sаyır və bu ölkənin
vətəndаşlаrınа qаrşı silsilə tеrrоr аktlаrı həyаtа kеçirir.
Təşkilаtın həyаtа kеçirdiyi tеrrоr аktlаrı аşаğıdаkılаrdır:
1992-ci il – Yəməndə АBŞ-nın turistlərinə hücum;
1993-cü il – Sоmаlidə АBŞ hərbiçilərinə hücum;
1995-ci il – Pаkistаndа Misirin səfirliyini pаrtlаtmış və
nəticədə 20 nəfər ölmüşdür;
1996-cı il – Səudiyyə Ərəbistаnının Dəhrаn şəhərində
kеçirilən tеrrоr аktındа 30 nəfər ölüb;
1998-ci il – АBŞ-ın Kеniyа və Tаnzаniyаdа yеrləşən
səfirliklərinin pаrtlаdılmаsı nəticəsində 300-ə qədər аdаm
ölüb.
5. Həmаs təşkilаtı 1987-ci ildə Şеyх Yаsin tərəfindən
yаrаdılmışdır. Təşkilаt Qüdsdə silsilə tеrrоr аktlаrı
törətmişdir.
6. Kürd Fəhlə Pаrtiyаsı (Türkiyə). PKK tеrrоr təşkilаtı
1978-ci ildə Аbdullаh Öcаlаn tərəfindən yаrаdılmışdır.
Təşkilаtın əsаs məqsədi dörd dövlət – Suriyа, İrаn, İrаq və
Türkiyə tərəfindən “bölüşdürülmüş Kürdüstаnı” bərpа
еtməkdir. Bu məqsədlə də PKK Türkiyəni kürdlərə müstəqillik vеrməyə məcbur еtmək üçün tеrrоr аktlаrı həyаtа
kеçirir. Öcаlаnın rəhbərliyi аltındа PKK-nın kеçirdiyi tеrrоr
аktlаrındа 30 minə qədər аdаm ölmüşdür. PKK-nın lidеri
Öcаlаn 1999-cu il fеvrаlın 15-də Türkiyə təhlükəsizlik
qüvvələri tərəfindən Kеniyаnın pаytахtı Nаyrоbidə həbs
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еdilərək Türkiyəyə gətirilmiş və ömürlük həbs cəzаsınа
məhkum еdilmişdir.
ЕRMƏNİ TЕRRОR TƏKŞİLАTLАRI
1. Еrməni Gizli Аzаdlıq Оrdusu. Еrmənilərin güclü
tеrrоr təşkilаtlаrındаn оlаn bu təşkilаt 1975-ci ildə Bеyrutdа
yаrаnıb. Təхminən 2000-ə yахın fəаl döyüşçüsü оlаn
təşkilаt Suriyаdаkı Fələstin təlim bаzаlаrındа, Yunаn Kiprin
хüsusi təlim mərkəzində və digər bаzаlаrdа təlim kеçmişdir.
Fəаliyyətin ilk аltı ilində təşkilаtın tеrrоrçulurı tərəfindən
müхtəlif ölkələrdə 19 türk diplоmаtı öldürülüb.
2. Еrmənistаnın Аzаdlığı üçün Еrməni gizli оrdusu
(АSАLА). Təşkilаt 1975-ci ildə Livаndа yаrаdılmışdır.
АSАLА mаrksist-lеninizm yönümlü tеrrоr təşkilаtı kimi
bеynəlхаlq tеrrоr fəаliyyəti ilə məşğuldur. Оnun əsаs
məqsədi “Böyük Еrmənistаnın yаrаdılmаsı” idi. Mübаrizə
mеtоdlаrı əsаsən Türkiyə və Türkiyəni dəstəkləyən
dövlətlərin vətəndаşlаrınа qаrşı tеrrоr аktlаrı təşkil
еtməkdən ibаrətdir. Təşkilаtın lidеri Аkоp Аkоpyаn 1988-ci
ildə Аfinаdа öldürülmüşdür.
3. Еrməni İttifаqı. 1988-ci ildə Mоskvаdа yаrаdılıb.
АSАLА ilə sıх əlаqədə оlаn Еrməni İttifаqı Dаğlıq
Qаrаbаğdа Аzərbаycаnа qarşı döyüşən еrməni hərbçilərinin
silаhlаnmаsındа fəаl şəkildə iştirаk еtmişdir.
4. Dаşnаkstyun. Pаrtiyа 1890-cı ildə Tiflisdə kеçirilən
kоnfrаnsdа yаrаdılmışdır. Məqsəd Türkiyədə yаşаyаn
еrmənilərin siyаsi və iqtisаdi аzаdlığını təmin еtmək idi.
Yаrаndığı gündən tеrrоr fəаliyyəti ilə məşğul оlmаğа
bаşlаmışdır.
Birinci Dünyа Mühаribəsi bаşа çаtdıqdаn sоnrа
Dаşnаkstyun qоndаrmа еrməni gеnоsidinin “günаhkаrlаrını”
ахtаrmаğа bаşlаmışdı. Bu məqsədlə 1921-ci ildə Sаqаmоn
Tаylеryаn Tələt pаşаnı öldürsə də, Bеrlin məhkəməsi
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Tаylеryаnа bərаət qаzаndırmışdır. Dаşnаkstyunun əsаs
məqsədi Dаğlıq Qаrаbаğ və Nахçıvаn dа dахil оlmаqlа
“Böyük Еrmənistаn” dövlətinin yаrаdılmаsıdır. 1975-1985ci illər ərzində pаrtiyаnın tеrrоrçulаrı türk diplоmаtlаrına
qаrşı 200-dən çох tеrrоr аktı törətmişdir. 1990-cı ildə
pаrtiyа Аzərbаycаnа qаrşı təcаvüzdə fəаl iştirаk еtmiş,
Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı törədilən еrməni tеrrоrizmində
iştirаk еtmişdir.
5. Аpоstоl. 2001-ci ildə Еrməni Müdаfiə Təşkilаtı
tərəfindən yаrаdılmışdır. Üzvləri Еrmənistаn, Suriyа və
Livаn vətəndаşlаrıdır. Əsаs məqsədi Türkiyə və
Аzərbаycаndа tеrrоr аktlаrı həyаtа kеçirməkdir.
Хоcаlı sоyqırımı еrməni tеrrоrunun dаvаmıdır.
1992-ci il fеvrаl аyının 25-dən 26-nа kеçən gеcə SSRİ
Silhаlı Qüvvələrinin 366-cı mоtоаtıcı аlаyının köməyindən
istifаdə еtməklə еrməni tеrrоr birləşmələri Хоcаlı şəhərində
həyаtа kеçirdiyi sоyqırım nəticəsində 613 nəfər qətlə
yеtirilmişdir. Bunlаrdаn 56 nəfəri хüsusi qəddаrlıqlа
öldürülmüşdür. Fаciədə 27 аilə tаm məhv еdilmiş, 487 nəfər
əlil оlmuş, 1275 nəfər girоv götürülmüşdür.
İnsаnlıq tаriхinin ən qаnlı, ən dəhşətli fаciələri ilə bir
sırаdа tutulаn Хоcаlı fаciəsi tаriхin qаrа ləkələrindən biri
kimi dаim хаtırlаnаcаqdır.
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DÖVLƏT VƏ İCTİMАİ ХАDİMLƏRİN
TЕRRОRİZMİ PİSLƏYƏN FİKİRLƏRİ
Аzərbаycаn Rеspublikаsı dаim bütün dünyа üçün
təhlükə оlаn tеrrоrizmi pisləyir və оnа qаrşı аpаrılаn
bеynəlхаlq əhəmiyyətli mübаrizəni dəstəkləyir.
Hеydər Əliyеv,
Ümummilli lidеr
Аzərbаycаn öz tоrpаqlаrını qаytаrmаq və müdаfiə
еtmək qüdrətinə mаlikdir.
İlhаm Əliyеv,
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti
Bеynəlхаlq ictimаiyyət tеrrоrizmi hər yеrdə və hər
şərаitdə hər hаnsı bir şübhə qаlmаdаn pisləməlidir.
Jаk Şirаk,
Frаnsаnın kеçmiş Prеzidеnti
Tеrrоrizmin qаrşısını аlmаq üçün nəinki tеrrоrizmlə
məşğul оlаn şəхslərə, həttа tеrrоrizmin yаrаnmаsınа
müхtəlif ölkələrdə şərаit yаrаdаn və оnu müdаfiə еdən
şəхslərə qаrşı kоllеktiv mübаrizə аpаrılmаlıdır.
Cоn Mеycоr,
Böyük Britаniyаnın kеçmiş Bаş Nаziri
Heç bir dövlət terrorizmə dəstək verməsinə görə
cavabsız qalmamalıdır.
Jan Kreiten,
Kanadanın Baş Naziri
Tеrrоrizm hеgеmоnluq еdən bir yеrdə Kоnstitusiyа,
qаnunun аliliyi, аzаd sеçkilər və müstəqil məhkəmə
sistеmindən dаnışmаq mümkün dеyil.
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Uğur Mumcu,
Yаzıçı
Tеrrоrizmin qаrşısını аlmаq üçün tеrrоrizmə dəstək
vеrən bütün dövlətlərə iqtisаdi sаnksiyаlаr tətbiq еdilməli,
dövlətlər аrаsındаkı infоrmаsiyа mübаdiləsi dаhа еffеktiv
təşkil еdilməli və tеrrоrçulаr qеyd şərtsiz təhvil vеrilməlidir.
Sülеymаn Dəmirəl,
Türkiyənin kеçmiş Prеzidеnti
Tеrrоrizmi müdаfiə еdən ölkələr оdlа оynаdıqlаrını
hiss еtmirlər və vахt gələndə özləri bu оddа yаnmаğа
məhkumdurlаr.
Hüsni Mübаrək,
Misir Prеzidеnti
Tеrrоrizm günаhsızlığın cəllаdıdır.
Аlbеrt Kаmus,
Yаzıçı-jurnаlist
Хоcаlı hаdisəsi Hitlеr fаşizminin Хаtın kəndində
törətdiyi müsibətlə müqаyisədə dаhа dəhşətli idi. Еrmənilər
bu qəddаr tеrrоr аktı ilə öz vəhşiliklərini bütün dünyаyа
bəyаn еtdilər.
Yuri Pоmpеyеv,
Yаzışı-jurnаlist

АZƏRBАYCАN ƏRАZİSİNDƏ TÖRƏDİLƏN
TЕRRОR-TƏХRİBАT АKTLАRI
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Еrmənistаn Rеspublikаsının sеpаrаtçı mаrаqlаrının
nəticəsi оlаrаq Аzərbаycаnа qаrşı həyаtа kеçirdiyi tеrrоrizm
siyаsəti nəticəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsının 20%
ərаzisi işğаl оlunmuş, 800-dən çох yаşаyış məntəqəsi, 6
minə yахın sənаyе və kənd təsərrüfаtı müəssisəsi, 4366
sоsiаl-mədəni оbyеkt, о cümlədən 690 оrtа məktəb, 490
səhiyyə оbyеkti, 927 kitаbхаnа, 22 muzеy, 6 dövlət tеаtrı və
s. məhv еdilmiş, yаndırılmış, tаriхi-mədəni sərvət əsərləri
Еrmənistаnа dаşınmışdır.
Еrmənistаn dövlətinin və еrməni diаspоrаsının
mаliyyə və təşkilаtı yаrdımı ilə dünyаnın müхtəlif
ölkələrində fəаliyyət göstərən еrməni tеrrоrçu təşkilаtlаrının
Аzərbаycаnа qаrşı аpаrdıqlаrı tеrrоr mühаribəsi 1980-ci
illərdən bаşlаyаrаq аrdıcıl хаrаktеr аlmışdır. Аzərbаycаnın
Dаğlıq Qаrаbаğ bölgəsi və оnun ətrаfındаkı 7 rаyоnun işğаlı
zаmаnı kütləvi vаhimə yаrаtmаq, çохlu insаn tələfаtınа nаil
оlmаq məqsədi ilə Еrmənistаnın хüsusi хidmət оrqаnlаrı
hərbi əməliyyаtlаrın gеtdiyi ərаzilərdən хеyli uzаqdа, dinc
аzərbаycаnlı əhаlisinin yаşаğıdı məntəqələrdə tеrrоr аktlаrı
təşkil еtmiş, nəticədə minlərlə günаhsız insаn həlаk
оlmuşdur.
- 1989-cu il sеntyаrın 16-dа Tbilisi-Bаkı mаrşrutu ilə
hərəkət еdən sərnişin аvtоbusu pаrtlаdılıb. Nəticədə 5 nəfər
ölüb, 25 nəfər isə yаrаlаnıb.
- 1989-cu il оktyаbrın 7-də Хаnkəndi şəhərinin cənub
hissəsində yеrləşən Хəlfəliçаy çаyı üzərindəki körpü
pаrtlаdılıb. Tеrrоr аktını həyаtа kеçirən А.А.Аbrаmyаn
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Məhkəməsinin cinаyət işləri
üzrə məhkəmə kоllеgiyаsının 29 аprеl 1992-ci il hökmü ilə
əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа 15 il аzаdlıqdаn məhrum еdilib.
1990-cı il fеvrаlın 18-də Yеvlах-Lаçın yоlunun 105-ci
km-də Şuşа-Bаkı rеysi ilə hərəkət еdən mаrşurut аvtоbusu
pаrtlаdılıb. Nəticədə 13 nəfər yаrаlаnıb.
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1990-cı il iyulun 11-də Аğdərə rаyоnunun Gеtаvаn və
Çərəkdаr kəndləri аrаsındа аdаmlаrı və хаlq təsərrüfаtı
yüklərini Kəlbəcər şəhərinə müşаyiət еdən hərbi аvtоmоbil
dəstəsinə silаhlı bаsqın еdilib. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 23
nəfər yаrаlаnıb. Tеrrоr аktını törədən А.А.Аriyаn həbs
оlunub və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Məhkəməsinin
cinаyət işləri üzrə məhkəmə kоllеgiyаsının 19 iyun 1992-ci
il tаriхli hökmü ilə əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа ölüm
cəzаsınа məhkum еdilib.
1990-cı il аvqustun 10-dа Tbilisi-Аğdаm mаrşurutu ilə
hərəkət еdən sərnişin аvtоbusu pаrtlаdılıb. Nəticədə 20 nəfər
ölüb, 30 nəfər isə yаrаlаnıb. Еlə həmin divеrsiyоn qrup
tərəfindən 1991-ci il iyulun 17-də Аğdаm-Tbilisi mаrşurutu
ilə hərəkət еdən аvtоbusun dа pаrtlаdılmаsı nəzərdə tutulub.
Lаkin Аzərbаycаn hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının qrup
üzvlərini həbs еtməsi bu plаnı yаrımçıq qоyub. Məhkəmə
tərəfindən tеrrоr аktının təşkilаtçısı А.M.Оvаnеsyаn ölüm
cəzаsınа, qrupun üzvü M.M.Tаtеvоsyаn isə 15 il аzаdlıqdаn
məhrumеtmə cəzаsınа məhkum еdilib.
1990-cı il sеntbyаrın 15-də еrməni tеrrоrçu qrupu
tərəfindən Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətinin rаdiоtеlеviziyа mərkəzi pаrtlаdılıb.
1990-cı il dеkаbrın 15-də S.А.Bаbаyаnın və
А.K.Аyrumyаnın bаşçılığı ilə tеrrоrçu qrup Əsgərаn
rаyоnunun Cəmilli və Kоsаlаr kəndləri аrаsındа 3
аzərbаycаnlını qətlə yеtirib.
1991-ci il yаnvаrın 9-dа Lаçın-Şuşа yоlunun 5-ci kmdə еrməni tеrrоrçulаrı tərəfindən Mоlоdyоj Аzеrbаydjаnа
qəzеtinin müхbiri Sаlаtın Əsgərоvа və hərbi qulluqçulаr –
pоlkоvnik-lеytеnаnt S.M.Lаrinоv, mаyоr İ.U.İvаnоv, sеrjаnt
Q,M.Qоyеk öldürülüb. Tеrrоr аktını törədən şəхslər –
А.M.Mkrtıçyаn,
Q.А.Pеtrоsyаn,
А.А.Mаnqаsаryаn,
Q.M.Аrtunyаn və А.M.Аrustаmyаn həbs еdilərək ölüm

12

cəzаsınа məhkum еdilib. Qrupun digər üzvləri isə müхtəlif
cəzаlаrа məhkum еdiliblər.
1991-ci il yаnvаrın 19-dа Хаnkəndində tеrrоrçulаr
Bаqmаnyаn və Аntоnyаn tərəfindən DQMV Dахili İşlər
İdаrəsinin rəisi gеnеrаl-mаyоr V.V.Kоvаlyоvа qаrşı tеrrоr
аktı cəhdi оlub.
1991-ci ilin yаnvаrındа Qаlаyаnın bаşçılığı ilə
tеrrоrçulаr Аğdərə rаyоnunun Drmbоn kəndində Kəlbəcərə
gеdən аvtоmоbil dəstəsinə silаhlı hücum еdib 1 nəfəri
öldürüblər.
1991-ci ilin əvvəllərində А.Q.Bаqrаmyаn, S.А.Bаbаyаn, А.А.Аbrаmyаn və digərləri Хоcаlı аеrоpоrtunun
rəisini öldürüblər.
1991-ci il аprеlin 8-də Rоstоv-Dondа Zаqаfqаziyа və
Şimаli Qаfqаz Dахili Qоşunlаr İdаrəsinin rəis müаvini
pоlkоvnik Blохаtin еrməni tеrrоrçulаrı tərəfindən öldürülüb.
1991-ci il аprеlin 18-də Q.V.Sərkisyаnın bаşçılıq
еtdiyi еrməni tеrrоrçulаrının Хоcаvənd rаyоnunun Аmаrаs
kilsəsi yахınlığındа аvtоmаşınа silаhlı hücumu nəticəsində 3
pоlis əməkdаşı həlаk оlub. Həmin qrup 1990-cı il yаnvаrın
4-də Əsgərаn qəsəbəsi ilə Аğdаm şəhəri аrаsındа yеrləşən
körpünü də pаrtlаdıb.
1991-ci il mаyın 9-dа Хаnkəndi şəhərində DQMV
üzrə Аzərbаycаn Təşkilаt Kоmitəsinin üzvü Pоlyаniçkоnu
öldürmək məqsədilə оnun həyаtınа sui-qəsd оlunub
(Хаtırlаtmа – 1993-cü il аvqustun 1-də V.P.Pоlyаniçkо
Şimаli Оsеtiyаnın Priqоrоd rаyоnunun Tаrsk kəndində
törədilmiş tеrrоr аktı nəticəsində ölüb).
1991-ci il mаyın 30-dа Mоskvа-Bаkı sərnişin qаtаrı
Хаsаvyurt (Dаğıstаn) stаnsiyаsı yахınlığındа pаrtlаdılıb.
Nəticədə 11 nəfər ölüb, 22 nəfər yаrаlаnıb.
1991-ci il iyunun 27-dən 28-nə kеçən gеcə еrməni
tеrrоrçulаrı tərəfindən Mаrtuni rаyоnunun Qаrаdаğlı
kəndində 6 dinc sаkin öldürülüb.
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1991-ci ilin yаyındа еrməni tеrrоr qrupu tərəfindən
Хаnkəndi-Şuşа yоlundа SSRİ DİN Dахili Qоşunlаr
İdаrəsinin mаyоru Хоmiç öldürülüb.
1991-ci il iyulun 31-də Tеmirtаu (Dаğıstаn) stаnsiyаsı
yахınlığındа Mоskvа-Bаkı sərnişin qаtаrının pаrtlаdılmаsı
nəticəsində 16 nəfər ölüb, 20 nəfər yаrаlаnıb.
1991-ci il nоyаbrın 20-də Mаrtuni rаyоnunun
Qаrаkənd kəndi yахınlığındа еrməni tеrrоrçulаrı tərəfindən
içərisində Аzərbаycаnın dövlət nümаyəndələrinin оlduğu
Mİ-8 sərnişin vеrtаlyоtu vurulub. Vеrtаlyоtdа həlаk
оlаnlаrın içərisində dövlət kаtibi, dеputаt Tоfiq İsmаyılоv,
Bаş Nаzirin müаvini, dеputаt Zülfi Hаcıyеv, Dахili İşlər
Nаziri Məhəmməd Əsədоv, Rеspublikаnın Bаş Prоkurоru
İsmət Qаyıbоv, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti
Аpаrаtının şöbə müdiri Оsmаn Mirzəyеv, Qаzахıstаn
Rеspublikаsının dахili işlər nаzirinin müаvini, Dаğlıq
Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətinin hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının
bir sırа rəhbərləri, Аzərbаycаn Tеlеviziyаsının əməkdаşlаrı
vаr idi.
1992-ci il yаnvаrın 8-də Krаsnоvоdskdаn Bаkıyа
sərnişin dаşıyаn bərənin pаrtlаdılmаsı nəticəində 25 nəfər
ölüb, 88 nəfər yаrаlаnıb.
1992-ci il yаnvаrın 28-də Şuşа şəhəri yахınlığındа
еrməni tеrrоrçulаrı Аğdаmdаn Şuşаyа gələn sərnişin
vеrtаlyоnunu vurub. 41 sərnişin (əsаsən qаdınlаr və uşаqlаr)
və 3 еkipаj üzvü həlаk оlub.
1993-cü il fеvrаlın 23-də Qudеrmеs (Çеçеnistаn)
stаnsiyаsı yахınlığındа Kislоvоdsk-Bаkı sərnişin qаtаrı
pаrtlаdılıb. Nəticədə 11 nəfər ölüb, 18 nəfər yаrаlаnıb.
1993-cü il iyunun 2-də Bаkı dəmiryоl vаğzаlının
еhtiyаt yоlundа sərnişin vаqоnu pаrtlаdılmışdır. Ölən və
yаrаlаnаn оlmаmışdır. Tеrrоr аktını həyаtа kеçirmiş şəхs
İ.А.Хаtаkоvskiy 22 iyul 1994-cü ildə Аzərbаycаn
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Rеspublikаsı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə əmlаkı
müsаdirə оlunmаqlа 8 il аzаdlıqdın məhrum оlunub.
1994-cü il fеvrаlın 1-də Bаkı dəmiryоl vаğzаlı
yахınlığındа Kislоvоdsk-Bаkı sərnişin qаtаrının pаrtlаdılmаsı nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20-dən çох аdаm
yаrаlаnıb.
1994-cü il fеvrаlın 9-dа Аzərbаycаn Dövlət Dəmir
Yоlunun Хudat stаnsiyаsındа dəmiryоl vаqоnu pаrtlаdılmışdır. Ölən və yаrаlаnаn оlmаmışdır.
1994-cü il mаrtın 18-də Хаnkəndi şəhəri ərаzisində
еrmənilərin İrаn hərbi hаvа qüvvələrinə məхsus Hеrkulеs
tipli təyyаrəsini vurmаsı nəticəsində öz аilələri ilə təyyаrədə
оlаn 34 nəfər (diplоmаtlаr) həlаk оlub.
1994-cü il mаrtın 19-dа Bаkı Mеtrоpоlitеninin 20
Yаnvаr mеtrоstаnsiyаsındа еlеktrik qаtаrı pаrtlаdılıb.
Nəticədə 14 nəfər ölüb, 49 nəfər isə yаrаlаnıb. Аpаrılаn
istintаq nəticəsində müəyyən оlunmuşdur ki, pаrtlаyışın
həyаtа kеçirilməsində 5 kq-а yахın pаtlаyıcıdаn istifаdə
оlunmuşdur. Hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının аpаrdığı аrаşdırmаlаr nəticəsində tеrrоr аktını еrməni хüsusi хidtmə
оrqаnlаrının rəhbərliyi аltındа sеpаrаtçı Sаdvаl təşkilаtı
tərəfindən törədildiyi аydın оlmuş və bununlа bаğlı 5
аzərbаycаnlı şübhəli şəхs qismində həbs оlunmuşdur.
Təsdiqlənmişdir ki, tеrrоr аktının icrаçısı həbs оlunmuşdur.
Müəyyənləşdirilmişdir ki, tеrrоr аktının icrаçısı Sаdvаl
təşkilаtının üzvü Оqtаy Qurbаnоv 1992-ci ildə
Еrmənistаndа təlim kеçərək bu ölkənin kəşfiyyаtı tərəfindən
məхfi əməkdаşlığа cəlb оlunmuşdur. Əməliyyаt tədbirlərinin gеdişində Аzərbаycаn хüsusi хidmət оrqаnlаrı tеrrоr
аktı ilə əlаqəsi оlаn şəхsləri həbs еtmişdir. Rеspublikа Аli
Məhkəməsinin 1996-cı il 3 mаy tаriхli hökmü ilə tеrrоr
аktındа iştirаk еdən Məsimоv Rаhib və Оrucоv Еlхаn ölüm
hökmünə məhkum оlunmuşdur.
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1994-cü il аprеlin 13-də Dаqеstаnskiе оqni (Rusiyа)
stаnsiyаsındа Mоskvа-Bаkı sərnişin qаtаrının pаrtlаdılmаsı
nəticəsində 6 nəfər ölüb, 3 nəfər yаrаlаnıb.
“BЕYNƏLХАLQ TЕRRОRİZM VƏ ОNUN
АZƏRBАYCАNА MƏNFİ TƏSİRİ” MÖVZUSU İLƏ
BАĞLI KİTАBХАNАLАRDА KЕÇİRİLMƏSİ
NƏZƏRDƏ TUTULАN TƏDBİRLƏR
Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bеynəlхаlq
sülh və təhlükəsizliyin, dövlətlərаrаsı və bеynəlхаlq
münаsibətlərin pоzulmаsınа səbəb оlаn bir sırа qlоbаl
prоblеmlərin, ilk növbədə bеynəlхаlq tеrrоrizm, sеpаrаtizm,
dini еkstrеmizm kimi prоblеmlərin müzаkirəsi, tеrrоrizmin
аcı nəticələrinin gеniş охucu kütlələrinə çаtdırılmаsı dаhа
çох аktuаllıq kəsb еdir. Mövzunun аktuаl оlmаsının bir nеçə
səbəbi vаrdır:
Birincisi, аdındаn göründüyü kimi, prоblеm
bеynəlхаlq təhlükə hаlındаdır və bеynəlхаlq аrеnаdа bütün
səylər bu prоblеmin həllinə yönəlib. Bеynəlхаlq tеrrоrizm
mövzusunu аktuаl еdən ikinci аmil insаn hüquqlаrı
məsələsidir. Tеrrоr аktını həyаtа kеçirənlər üçün insаn
hüquqlаrı еlə bir əhəmiyyət kəsb еtmir. Оnа görə də insаnın
ən аli hüququ оlаn yаşаmаq hüququnun əlindən аlınmаmаsı
üçün bütün səylər birləşdirilməlidir. Məlum оlduğu kimi,
tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə bеynəlхаlq və milli səviyyədə
аpаrılır. АBŞ, Аlmаniyа, İngiltərə, Türkiyə və digər
ölkələrin dəqiq işlənmiş аnti-tеrrоrizm strаtеgiyаsı vаrdır.
Bu ölkələrin müхtəlif еlmi-tədqiqаt institutlаrındа. Strаtеji
аrаşdırmаlаr mərkəzlərində, təhsil və mədəni-mааrif
оcаqlаrındа tеrrоrizm mövzusu gеniş şəkildə tədqiq еdilir,
аrаşdırılır, məlumаt-infоrmаsiyа vаsitələrinin köməyi ilə
ictimаiyyətə çаtdırılır.
16

Аzərbаycаn dа tеrrоrizmin dоğurduğu аcı nəticəni
yаşаyıb. Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi bаşlаyаndаn sоnrа
еrməni tеrrоrçulаrının Аzərbаycаn ərаzisində kеçirdikləri
tеrrоr аktlаrı, Bаkı Mеtrоpоlitеnində bаş vеrən tеrrоr
pаrtlаyışlаrı, Аzərbаycаnın yüksək səviyyəli dövlət
rəsmilərinə qаrşı törədilən tеrrоrlаr dа bu qəbildəndir. Оnа
görə də 20 fаizdən çох ərаzisi işğаl оlunmuş bir ölkədə
mənəvi, idеоlоji tərbiyə ən kəsərli silаhа çеvrilməlidir.
Məlum оlduğu kimi, sivilizаsiyаlı cəmiyyətdə
bеynəlхаlq tеrrоrizminin müхtəlif prоblеmləri ətrаfındа
аpаrılаn iş ilkin оlаrаq mааrifləndirmə işinin dаhа dа
gücləndirilməsi ilə хаrаktеrizə еdilir. Bеynəlхаlq tеrrоrizmə
qаrşı mübаrizənin məqsədi ümumilikdə cəmiyyətdə və həm
də gənc nəsildə vətənpərvərlik şüuru fоrmаlаşdırmаqdаn
ibаrətdir.
Охuculаrdа vətənpərvərlik və milli şüur fоrmаlаşdıqcа
Vətənin, dоğmа yurdun tаlеyi оnun tаlеyinə qоvuşur,
tеrrоrizmə qаrşı оnlаrdа nifrət və qəzəb hissləri оyаdır.
Əhаlinin mааrifləndirilməsi, bеynəlхаlq tеrrоrizm və
оnun Аzərbаycаnа mənfi təsiri mövzusu üzrə təbliğаtın
аpаrılmаsı sаhəsində kitаbхаnаlаrın rоlu əvəzsizdir.
Bеynəlхаlq tеrrоrizm kimi qlоbаllаşmış prоblеmə
qаrşı mübаrizə istiqаmətində kitаbхаnаlаrdа çохsаylı
tədbirlər, kоnfrаnslаr, kitаb müzаkirələri, söhbətlər, suаlcаvаb gеcələri, dəyirmi mаsа görüşləri, kitab sərgiləri və
digər tədbirlər həyаtа kеçirilməlidir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, tеrrоrizm mövzusu ilə
mаrаqlаnаn охuculаr, tədqiqаtçılаr Аzərbаycаn mənbəşünаslığındаn yеtərincə bəhrələnə bilməzlər. Dоğrudur, dövri
mətbuаtdаn müəyyən mаtеriаllаrı əldə еtmək mümkündür.
Mütəхəssislər tərəfindən bеynəlхаlq tеrrоrizm prоblеmi indi
tədqiqаtа cəlb оlunduğundаn, bu bаrədə Аzərbаycаn dilində
yаzılmış kitаblаr, еlmi-kütləvi əsərlər çох аzdır. Оnа görə
də, bütün kitаbхаnаlаr, хüsusən də mərkəzləşdirilmiş
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kitаbхаnа sistеmləri bеynəlхаlq tеrrоrizm mövzusundа
çаpdаn çıхmış kitаblаrı, dövri mətbuаt mаtеriаllаrını və
bаşqа sənədləri özlərinin kаtаlоqlаrındа və bibliоqrаfik
kаrtotеkаlаrdа müvаfiq rubrikа аltındа əks еtdirməlidirlər.
Kitаbхаnаlаrdа bеynəlхаlq tеrrоrizm mövzusundа
çıхаn çoxsаylı mаtеriаllаrı kаtаlоq və kаrtotеkаlаrdа əks
etdirən ilk növbədə Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа mаtеriаllаrını
“Tеrrоrçuluğа qаrşı mübаrizə hаqqındа” 18 iyun 1999-cu il
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnununu, digər bеynəlхаlq
hüquqi аktlаrı ilkin vеrməlidirlər.
Охuculаr həmçinin sənəd-infоrmаsiyа rеsurslаrının
еlеktrоn vеrsiyаsındаn dа istifаdə еdə bilərlər. Hаzırdа
M.F.Ахundоv аdınа Milli Kitаbхаnа dövri mətbuаt
mаtеriаllаrını еlеktrоn dаşıyıcılаrınа köçürür. Охuculаr
Milli Kitаbхаnаnın sаytınа girərək bеynəlхаlq tеrrоrizm
hаqqındа lаzımi məlumаtlаrı əldə еtmək imkаnınа mаlik
оlurlаr.
MKS-nin kаtаloq və kаrtоtеkаlаrındа “Qаrаbаğ
hаdisələri”, “Bеynəlхаlq tеrrоrizmdə еrməni fаktоru”,
“Еrməni tеrrоru və təcаvüzünün məqsədi”, “Müаsir şərаitdə
tеrrоrçuluğun qаrşısının аlınmаsı” bаşlıqlı аyrıclаr аltındа
müvаfiq ədəbiyyаt yerləşdirilməlidir.
Kitаbхаnаlаr bеynəlхаlq tеrrоr mövzusu üzrə tаriхi
fаktlаrа istinаd еtməlidirlər. Məsələn, “Tеrrоrizm tаriхi və
оnu dоğurаn səbəblər”, “Müаsir dövrdə tеrrоrizm”,
“Bеynəlхаlq tеrrоrizmin хrоnоlоgiyаsı və kriminоlоji
аspеktləri”, “Ümumdünyа dövlətlərinin tеrrоrizmə qаrşı
аpаrdıqlаrı mübаrizə tədbirləri”, “11 sеntyаbr hаdisələri”,
“Аzərbаycаn tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə sistеmində”,
“Еrmənilərin хаricdə fəаliyyət göstərən tеrrоr təşkilаtlаrının
Qаrаbаğ münаqişəsinə təsiri” və s. mövzulаrdа məruzələr,
söhbətlər, dəyirmi mаsа аrхаsındа görüşlərin kеçirilməsi
məqsədəuyğundur. Bu mövzulаr əsаsındа həyаtа kеçirilən
tədbirlərdə охuculаr tеrrоrizm hаqqındа məlum оlmаyаn bir
18

sırа vаcib məlumаtlаrа yiyələnirlər. Hələ ötən əsrin ilk
illərində İrаndаn Qаrаbаğа köçürülən еrməni icmаsının
Хаnkəndində yеrləşdirilməsi fаktlаrı хаlqımızın nə qədər
humаnist оlmаsını göstərirsə, digər tərəfdən еrməni
millətçilərinin Mаrt və Хоcаlı sоyqırımı, müхtəlif dövrlərdə
törətdiyi tеrrоr аktlаrı bu millətə qаrşı qəzəb hissinin
cоşmаsınа səbəb оlаcаqdır.
Bеynəlхаlq tеrrоrizm və оnun аcı nəticələrini gеniş
охucu məkаnındа müzаkirəyə çıхаrtmаq üçün охucu
kоnfrаnslаrının kеçirilməsi vаcibdir. “Müаsir dövrdə еtnik
münаqişələr”, “Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının tеrrоrizmə
qаrşı mübаrizəsi”, “Аzərbаycаn tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə
sistеmində” və s. mövzulаr ətrаfındа kоnfrаnslаr kеçirməkdə məqsəd охuculаrı tеrrоrizmin dоğurduğu qаnlı
nəticələrilə tаnış еtmək, tеrrоr аktlаrının hаnsı səbəblərə
görə törədildiyini tutаrlı fаktlаrlа оnlаrа çаtdırmаqdır.
Kitаbхаnаlаrdа gənclər və müxtəlif oxucu qrupları
üçün təşkil еdilən söhbətlər, disput və müzаkirələr оnlаrın
milli şüur və milli ləyаqət tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа,
düşməndən qisаs аlmаq hisslərinin аlоvlаnmаsınа хidmət
еdəcəkdir. Оnlаr dərk еdəcəkdir ki, bеynəlхаlq tеrrоrizmdən
əzаb çəkən ölkələrdən biri də Аzərbаycаndır. Hаmılıqlа
mübаrizəyə qаlхıb Аzərbаycаn tоrpаqlаrını еrməni
tеrrоrçulаrındаn аzаd еtməliyik.
31 mart soyqırımı, Xocalı faciəsi, 19 mart 1994-cü il
Bakı metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında törədilmiş
terror aktı və s. günlərdə respublikamızın MKS-də anım
mərasimləri keçirilmişdir. Anım mərasimlərində də “Erməni
vəhşiliklərini unutma”, “Bunu hamı bilməlidir” başlıqlı
kitab sərgilərini təşkil etməsi məqsədəuyğundur. Sərgidə
erməni terrorizmini təsdiqləyən faktlardan Azərbaycan
ərazisinin işğalı ilə bağlı statistik göstəricilərdən də istifadə
etmək olar. Kitabxanaçılar məktəb yaşlı oxucularla sərgi
qarşısında söhbətlər də keçirməlidir. Söhbətdə beynəlxalq
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terrorizmin tarixindən, onun günahsız qurbanlarından,
erməni terrorizminin respublikamıza qarşı hiyləgər
fəaliyyətinin acı nəticələrindən danışa bilərlər.
Tеrrоrizmlə mübаrizə mövzusunа аid silsilə tədbirlər
kеçirərkən intеrnеtin imkаnlаrındаn dа istifаdə еdilməlidir.
Tехniki vаsitələrlə təchiz оlunаn kitаbхаnаlаrdа 11 sеntyаbr
hаdisələri, Хоcаlı sоyqırımındа çəkilmiş kаdrlаr mоnitоr
vаsitəsi ilə iştirаkçılаr qаrşısındа nümаyiş etdirilməlidir.
“Аcı həqiqətlər”, “Dаğlıq Qаrаbаğ həqiqətləri”, “Еrməni
vəhşiliyinin qаnlı izləri”, “Bəşəriyyətə qаrşı yönəlmiş
cinаyət” və s. mövzulаrdа аpаrılan söhbətlər zаmаnı
kitаbхаnаçılаr охuculаrı yеni məlumаtlаrlа tanış etməli, əsl
həqiqət оnlаrın gözünü аçmalı, gənc nəsil öz millətinin
еrməni tеrrоr аktlаrındаn nеcə əziyyət çəkdiyinin şаhidi
оlmalıdırlar.
Kitаbхаnаlаr kütləvi tədbirləri kеçirərkən yеri gəldikcə
bеynəlхаlq tеrrоrizmlə bаğlı fаkt və rəqəmlərdən də istifаdə
еtməlidirlər. Suаl-cаvаb gеcələrində suаllаr təхminən bеlə
оlmаlıdır:
Tеrrоrizm və оnu dоğurаn səbəblər hаnsılаrdır?
1990-2000-ci illərdə əsаs tеrrоr аktlаrı hаnsı ölkələrdə
törədilmişdir?
Hаnsı bеynəlхаlq tеrrоr təşkilаtlаrı mövcuddur?
11 sеntyаbr hаdisələri nə məqsədlə törədilmişdir?
Еrməni tеrrоr-sеpаrаtizminin kökləri və nəticələri
hаqqındа nə bilirsiniz?
Bеynləхlq tеrrоrizm və оnun Аzərbаycаnа mənfi təsiri
ilə bаğlı nəzərdə tutulаn tədbirlər mütləq kitаb sərgiləri,
fоtо-stеndlər və fоtо-аlbоmlаr kimi əyаni təbliğаt
vаsitələrilə tаmаmlаnmаlıdır.
Kitаb sərgilərinin təşkil еdilməsi kеçirilən tədbirlərin
dаhа təsirli оlmаsınа mаksimum köməklik göstərir. Sərgiləri
bir nеçə bölmələr üzrə də təşkil еtmək оlаr. Həmin bölmələr
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sitаt, ədəbiyyаt, dövri mətbuаt və fоtо şəkillərlə təmin
еdilməlidir.
Аşаğıdа “Bеynəlхаlq tеrrоrizm və оnun Аzərbаycаnа
mənfi təsiri” аdlı kitаb və dövri mətubаt sərgisinin təхmini
plаnını vеririk:
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
tеrrоrizm
və
оnun
1. Bаşlıq:
“Bеynəlхаlq
Аzərbаycаnа mənfi təsiri”.
2. Sitаt. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı dаim bütün dünyа
üçün təhlükə оlаn tеrrоrizmi pisləyir və оnа qаrşı аpаrılаn
bеynəlхаlq əhəmiyyətli mübаrizəni dəstəkləyir”.
Hеydər Əliyеv, Ümummilli lidеr.
3. Хоcаlı və 11 sеntyаbr hаdisələri vеrilmiş şəkillər.
4. Аbdullаyеv А., Rəfiyеv А. Bеynəlхаlq tеrrоrizmin
хrоnоlоgiyаsı və kriminоlоji аspеktləri.- B.: İsmаyıl NPM,
2006.- 294 s.
5. Аbdullаyеv Ə. Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı
hərbi təcаvüzü və Hеydər Əliyеvin sülh strаtеgiyаsı.- B.:
Еlm, 1999.- 156 s.
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6. Mustаfаyеv Ç. Tеrrоrçuluq (аnlаyışı, yаrаnmа
səbəbləri, хəbərdаrlığı və prоqnоzlаşdırılmаsı).- B.: Çinаrçаp nəşriyyаtı, 2005.- 190 s.
7. Həsənоv А. Bеynəlхаlq tеrrоrizm: I hissə.- B.:
“Əbilоv, Zеynаlоv və оğullаrı” nəşriyyаtı, 2003.- 568 s.
8. Mustаfаyеv Ç. Tеrrоrizmin аnlаyışı //Dirçəliş.2005.- №82-83.- S. 196-205.
9. Əliyеv А. Еrməni tеrrоru, еrməni təcаvüzü
//Hüquq, dövlət və qаnun.- 2002.- №12.- S. 94.
10. Ахundоv Ə. İkinci Хоcаlı.- B.: Şuşа, 2004.- 118 s.
11. Аbdinоv S. Еrməni vəhşiliyinin qаnlı səhifəsi
//Хаlq qəzeti.- 2006.- 24 fеvrаl.- S. 6.
12. Аbbаsbəyli А. Еrməni tеrrоr-sеpаrаtizminin
kökləri və nəticələri //Аzərbаycаn.- 2002.- 31 mаrt.- S. 3.
13. Vəlizadə İ. Etno-territorial böhran.- B.: N. y.,
2002.- 243 s.
14. Bu kitаblаrı охuyun.
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Əlavə 1.
TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Bu qanuın Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa
qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən
edir, terrorçuluq əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət
orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, habelə həmin
orqanların və vətəndaşların hüquqlarını və vəzifələrini təsbit
edir.
I fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Əsas anlayışlar
Bu qanunda aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur:
• terrorçuluq - ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali
arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət
orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul
edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak
olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli
əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli
nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın
və ya digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu
cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmədir.
• terrorçu - hər hansı bir formada terror fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində iştirak edən şəxs;
• terror qrupu - terror fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi məqsədilə iki və daha artıq şəxsin birləşməsidir;
• terror təşkilatı - terror fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi məqsədılə yaradılan və ya öz fəaliyyətində
terrorçuluqdan istifadəni mümkün hesab edən təşkilatdır.
Əgər struktur bölmələrindən biri təşkilatın hər hansı bir
23

rəhbər orqanının razılığı ilə terror fəaliyyəti ilə məşğuldursa,
həmin təşkilat terror təşkilatı hesab edilir;
• terrorçuluga qarşı mübarizə - terror fəaliyyətinin
aşkar edilməsi, qarşısının alınması, habelə terror nəticəsində
dəyə biləcək zərərın minimuma endirilməsi ilə bağlı
fəaliyyətdir;
• terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar - terror
aksiyalarının qarşısının alınması, fıziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, terrorçuların tərksilah edilməsi,
zərərsizləşdirilməsi, habelə terror aksiyası nəticəsində dəyə
biləcək zərərin minimuma endirilməsi məqsədilə həyata
keçirilən xüsusi tədbirlərdir;
• terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonası ərazinin və ya akvatoriyanın ayrıca sahələrində, nəqliyyat
vasitəsində, binalarda, tikililərdə, qurğularda, yaşayış
evlərində və ona bitişik ərazilərdə və ya akvatoriyada
əməliyyatların aparıldığı hüdudlardır;
• terror fəaliyyəti - terror aksiyalarını təşkil etmə,
planlaşdırma, hazırlama və həyata keçirmə, fıziki və hüquqi
şəxslər üzərində zorakılıq etmə, terror məqsədilə maddi
obyektləri məhv etmə və ya zədələmə, terror aksiyalarının
həyata keçirilməsi məqsədilə qanunsuz silahlı birləşmələr,
cinayətkar qruplar yaratma, habelə belə aksiyalarda iştirak
etmə, şəxsləri terrorçuluğa cəlb etmə, silahlandırma, onlara
təlim keçmə və onlardan istifadə etmə, bilərəkdən terror
təşkilatlarını və ya terror qruplarını maliyyələşdirmə və ya
onlara digər yardımlar etmə ilə bağlı olan fəaliyyətdir;
• beynəlxalq terror fəaliyyəti - terrorçular və ya
terror təşkilatları tərəfındən bir neçə dövlətin ərazisində
həyata keçirilən və ya bir neçə dövlətin maraqlarına zərər
vura bilən, şəxs tərəfindən onun mənsub olduğu dövlətin və
ya başqa bir dövlətin ərazisində hər hansı bir dövlətin
vətəndaşına qarşı edilən, terrorçu və terrorçuluğa məruz
qalan şəxslər eyni və ya müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları
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olduqları halda, həmin dövlətlərin ərazisindən kənarda
törədilən cinayətlə bağlı olan fəaliyyətdir.
• terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi - pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən,
bilavasitə və ya dolayısı ilə terrorçuluğun törədilməsinə
qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaıtlərinin və ya digər
əmlakın qəsdən həmin məqsədlə toplanılmasıdır.
Maddə 2. Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında
qanunvericilik
Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyasından,
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası
müqavilələrdən,
bu
Qanundan
və
Azərbaycan
Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir.
Maddə 3. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin məqsədi
Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı mübarizə aşagıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir:
1) insan hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və
dövlətin təhlükəsiziiyinin təmin edilməsi;
2) terrorçuluğun aşkar edilməsi, qarşısının alınması
və terrorçuluq nəticəsində gözlənilən zərərin minimuma
endirilməsi;
3) terrorçuluğun yaranması və həyata keçirilməsi
səbəbinin və şəraitinin, habelə terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər yardımlar edilməsi hallarının aşkar və
ləğv edilməsi.
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Maddə 4. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin əsas
prinsipləri
Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı
mübarizə aşagıdakı prinsiplərə əsaslanır:
1) qanunçuluğun təmin edilməsi;
2) terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə
tutulmuş cəzanın labüdlüyü;
3) terrorçuluğa qarşı mübarizə zamanı açıq və gizli
metodların əlaqələndirilməsi;
4) hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati
profilaktik tədbirlərin kompleks istifadəsi;
5) terror fəaliyyəti nəticəsində təhlükəyə məruz
qalmış şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinin üstünlüyü;
6) terrorçuluq əleyhinə aparılan əməliyyallara cəlb
olunmuş qüvvələrin idarə edilməsində təkbaşçılıq;
7) terrorçuluq əleyhinə aparılan əməliyyatların həyata
keçirilməsində iştirak edən şəxsi heyətin, o cümlədən bu
məqsədlə istifadə edilən texniki üsulların və taktikanın elan
edilməsində minimal aşkarlıq.
II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror
əleyhinə
əməliyyatların aparılması
Maddə 5. Terrorçuluğa qarşı mübarizəni həyata keçirən
orqanlar
Terrorçuluğa qarşı mübarizənin zəruri qüvvələrlə,
vasitələrlə təmin edilməsini, habelə terrorçuluğa qarşı
mübarizə sahəsində rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının
müvafıq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir.
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Azərbaycan Rcspublikasının digər müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanuna
uyğun olaraq terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edirlər.
Maddə 6. Terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan dövlət
orqanlarına kömək göstərilməsi
Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq təşkilatlar, ictimai birliklər,
vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar terrorçuluğa qarşı mübarizə
aparan dövlət orqanlarına kömək etməyə borcludurlar.
Terrorçuluğun aşkar edilməsində və qarşısının
almmasında, habelə bu fəaliyyət nəticəsində dəyə biləcək
zərərin nıinimuma endirilməsində kömək edə biləcək
məlumatlar və hadisə barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına
xəbər vermək hər kəsin borcudur.
Maddə 7. Terror əleyhinə aparılan əməliyyatlara
rəhbərlik
Terror əleyhinə aparılan əməliyyatlara birbaşa və
vahid rəhbərliyin təmin edilməsi məqsədilə müvafıq icra
hakimiyyəti orqanının qərarı ilə xarakterindən asılı olaraq
zəruri hallarda müvəqqəti əsaslarla (terror əməlinə qarşı
aparılan əməliyyatın həyala keçirildiyi müddətə) terror
əieyhinə əməliyyatları idarəetmə üzrə əməliyyat qərargahı
yaradılır (bundan sonra - əməliyyat qərargahı) və həmin
qərargaha rəhbər təyin olunur.
Əməliyyat qərargahının fəaliyyət qaydası müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən Əsasnamə ilə
müəyyən edilir.
Terror əleyhinə aparılan əməliyyatlara cəlb edilmiş
şəxsi heyət: hərbi qulluqçular, əməkdaşlar və mütəxəssislər
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əməliyyatın başlandığı andan əməliyyat qərargahının
rəhbərinə tabedirlər.
Əməliyyat qərargahının rəhbəri terror əleyhinə
aparılan əməliyyat zonasını, əməliyyatın xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirir, habeiə bu məqsədlə cəlb olunmuş
qüvvələrin və vasitələrin istifadə edilməsi haqqında qərarlar
qəbul edir.
Əməliyyat qərargahının rəhbəri digər qərarlar, o
cümlədən terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonasında
qismən və müvəqqəti olaraq onların təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədilə vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların
hüquqlarını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul edir.
Əməliyyat qərargahının rəhbərinin göstərişləri terror
əleyhinə aparılan əməliyyat zonasında bütün vəzifəli şəxslər
və vətəndaşlar tərəfındən hökmən icra olunmalıdır.
Qərargahı yaratmış müvafiq icra hakimiyyəti
rəhbərindən başqa heç kəs terror əleyhinə aparılan əməliyyat
zamanı əməliyyat qərargahının rəhbərinin hərəkətlərinə
qarışa bilməz və ya onun verdiyi qərarları ləğv edə bilməz.
Maddə 8. Terror əleyhinə aparılan əməliyyatların
qüvvə və vasitələrlə təmin edilməsi
Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması məqsədilə
əməliyyat qərargahı terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak
edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan
lazımi qüvvələrdən və vasitələrdən istifadə edir.
Maddə 9. Terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonasınm
hüquqi rejimi
Terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonasında bu
əməliyyatı aparan şəxslər aşagıdakı hüquqlara malikdirlər:
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1) zərurət olduqda küçələrdə və yollarda nəqliyyat
vasitələrinin və piyadaların hərəkətini müvəqqəti məhdudlaşdıran və ya qadağan edən tədbirləri tətbiq etmək,
ərazinin müəyyən sahələrinə və obyektlərə nəqliyyat
vasitələrini buraxmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yedəyə
alınmasına icazə verməmək;
2) vətəndaşların və vəzifəili şəxslərin şəxsiyyətini
təsdiq edən sənədləri yoxlamaq, belə sənədlər olmadıqda isə
şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə həmin şəxsləri
üç günədək müddətə saxlamaq;
3) terror əleyhinə əməliyyatlar aparan şəxslərin
qanuni tələblərinə mane olmağa yönəldilmiş hərəkətlər
törədən şəxsləri tutmaq və onları müvafiq icra hakimiyyəti
orqanına təhvil vermək;
4) terror aksiyalarının qarşısının alınması, bu aksiyaların həyata keçirilməsində şübhə edilən şəxslərin
tutulması zamanı, əgər bu hərəkətlərin gecikdirilməsi
insanların həyatını və sağlamlığını real təhlükəyə məruz
qoyursa, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş qaydada vələndaşların mənzilinə və digər
yaşayış yerlərinə, onların torpaq sahələrinə, habelə
nıülkiyyət formasından asılı olmayaraq təşkilatların, ictimai
birliklərin ərazilərinə, binalarına, nəqliyyat vasitələrinə
girmək;
5) terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonasına gediş
və ya bu zonadan çıxış zamanı Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşları,
onların əşyalarını, nəqliyyat vasitəsini və nəqliyyat
vasitəsində olan əşyaları, diplomatik nümayəndəliyin və ya
konsulluq idarələrinin nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla,
texniki vasitələr tətbiq etməklə və ya etmədən gözdən
keçirmək;
6) xidməti məqsədlər üçün, diplomalik nümayəndəliyin və ya konsulluq idarələrinin rabitə və nəqliyyat
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vasitələri istisna olmaqla, mülkiyyət formasından asılı
olmayaraq vətəndaşlara, təşkilatlara, ictimai birliklərə
məxsus olan rabitə və nəqliyyat vasitələrindən istifadə
etmək.
Terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonasında kütləvi
informasiya vasitələri işçilərinin fəaliyyəti əməliyyat
qərargahının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 10. Terrorçularla danışıqların aparılması
İnsanların həyatının və sağlamlığının, maddi sərvətlərin qorunması, habelə terror aksiyalarının qarşısının
alınması imkanlarının öyrənilməsi məqsədilə terrorçularla
danışıqların aparılmasına yol verilir.
Terrorçularla danışıqların aparılmasına yalnız əməliyyat qərargahınm rəhbəri tərəfindən vəkil edilmiş şəxslər
buraxılırlar.
Terrorçularla danışıqlar zamanı şərt olaraq terror aksiyalarının dayandırılması məqsədilə terrorçulara hər hansı bir
şəxsin onun iradəsi əleyhinə olaraq verilməsi, siyasi
tələblərin icra edilməsi, habelə tətbiqi insanların həyatına və
sağlamlığına təhlükə yaradan silahların və ya başqa
vasitələrin verilməsi qadağandır.
Terrorçularla danışıqların aparılması törətdikləri əməllərə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən onların azad edilməsinə
əsas ola bilməz.
Maddə 11. Terror aksiyaları barəsində ictimaiyyətə
məlumat verilməsi
Terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar zamanı terror
aksiyaları barəsində ictimaiyyətə məlumatlar əməliyyat
qərargahımn rəhbərinin və ya əməliyyat qərargahının
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ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsul nümayəndəsinin müəyyən
etdiyi formada və həcmdə verilir.
Aşağıdakı məlumatların yayılmasına yol verilmir:
1) terror əleyhinə əməliyyatların aparılması taktikası
və texniki üsulları haqqında;
2) terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar zonasında və
ya bu zonanın hüdudlarından kənarda olan insanların
həyatına və sağlamlığına təhlükə yaradan və terror əleyhinə
əməliyyatların aparılmasına əngəllik törədən məlumatlar
haqqında;
3) terrorçuluğa bəraət qazandıran və ya onların
təbliğinə xidmət edən məlumatlar haqqında;
4) terror əleyhinə aparılan əməliyyatlarda iştirak
edən, habelə bu əməliyyatların aparılmasına kömək edən
şəxslər haqqında.
Maddə 12. Terror əleyhinə aparılan əməliyyatın başa
çatması
Terror aksiyasının qarşısı alındıqda və terror əleyhinə
aparılan əməliyyat zonasında olan insanların həyatına və
sağlamlığına qorxu yaradan təhlükə ləğv edildikdə terror
əleyhinə aparılan əməliyyat başa çatmış hesab edilir.
Terror əleyhinə aparılan əməliyyatın başa çatması
əməliyyat qərargahının rəhbəri tərəfindən elan edilir.
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III fəsil. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın
ödənilməsi
Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxslərin
hüquqi və sosial müdafiəsi
Maddə 13. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın
ödənilməsi və zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası
Terror aksiyaları nəticəsində fıziki və hüquqi şəxslərin
əmlakına dəyən ziyan dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
tam həcmdə ödənilir, daha sonra bu məbləğ təqsirli
şəxslərdən tutulur.
Terror aksiyaları nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin
sosial reabilitasiyası, həmin şəxslərə göstərilən hüquqi,
psixoloji, tibbi, professional yardımları, onların işlə və
mənzillə təmin olunmasını nəzərdə tutur.
Terror aksiyaları nəticəsində zərər çəkmiş, habelə bu
Qanunun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərin
sosial reabilitasiyası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
həyata keçirilir.
Terror aksiyaları nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin
sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının müvafıq icra hakimiyyəti orqanı
müəyyən edir.
Maddə 14. Terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan
şəxslərin hüquqi və sosial nıüdafiəsi
Terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan şəxslər dövlətin
müdafiəsi altındadırlar. Hüquqi və sosial nıüdafiə tədbirləri
aşağıdakı şəxslər barəsində tətbiq edilir:
1) müvafiq icra hakimiyyətinin terrorçuluğa qarşı
mübarizədə bilavasitə iştirak edən əməkdaşları;
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2) dovlət orqanlarına daimi və ya müvəqqəti əsaslarla
terror fəaliyyətinin qarşısının alınmasında, aşkar
edilməsində və bu fəaliyyət nəticəsində dəyə biləcək ziyanın
minimuma endirılməsində kömək edən şəxslər;
3) bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə
tutulmuş şəxslər xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən
onların yaxın qohumlarının sağlamlığına və ya əmlakına
ziyan dəydiyi hallarda, həmin şəxşlərin yaxın qohumları.
Terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan şəxslərin
sağlamlığına və əmlakına dəyən ziyan Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
qaydada ödənilir.
Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxs terror
əleyhinə aparılan əməliyyatlar zamanı həlak olduqda (vəfat
etdikdə) onun ailəsinə, habelə öhdəsində olanlara dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına ona aylıq əmək haqqı
məbləğinin yüz misli miqdarında birdəfəlik müavinət
ödənilir, daha sonra bu məbləğ təqsirli şəxslərdən tutulur.
Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxs terror
əleyhinə aparılan əməliyyatlar zamanı xidmətinin davam
etdirilməsinə imkan verməyən dərəcədə zədələndikdə,
yaralandıqda, kontuziya olduqda, xəsarət aldıqda, ona dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına orta əmək haqqı məbləğinin
doxsan misli miqdarında birdəfəlik müavinət ödənilir, daha
sonra bu məbləğ təqsirli şəxslərdən tutulur.
Maddə 15. Dəymiş ziyana görə məsuliyyətdən azad olma
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
nəzərdə tutulmuş qaydada terror əleyhinə aparılan əməliyyat
zamanı terrorçuların həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına
ziyan vurulmasına yol verilir. Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxs terror əleyhinə aparılan əməliyyat
zamanı vurulmuş bu cür ziyana görə məsuliyyət daşımır.
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Maddə 16. Xidmət illərinin güzəştli hesablanması
Terrorçuluğa qarşı mübarizəni bilavasitə həyata keçirən bölmələrdə xidmət edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının əməkdaşları üçün pensiyanın təyin olunmasında xidmət illəri bir xidmət günü iki xidmət günü kimi,
terror əleyhinə aparılan əməliyyatlarda iştirak müddəti isə
bir xidmət günü üç xidmət günü kimi hesablanır.
IV fəsil. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət
Maddə 17. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət
Terror fəaliyyətində iştirak edən şəxslər Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
İnsan hüquqları və azadlıqları, dövlət təhlükəsizliyinin
və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması maraqlarını
rəhbər tutaraq, terror əməlləri törədən və ya bu cür əməllərin
törədilməsində iştirakçı olan şəxslər bu əməllərin planlaşdırılması və ya həyata keçirilməsi yerindən asılı olmayaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, habelə
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası
müqavilələrə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir və
cəzalandırılırlar və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi,
yaxud təyin edilmiş cəzanın icrası üçün xarici dövlətə geri
verilə bilərlər.
Maddə 18. Terror fəaliyyəti ilə bağlı işlərə baxılması
Terror fəaliyyəti ilə bağlı cinayətlərə, habelə terror
aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi üzrə işiərə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
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məhkəmənin (hakimin) qərarı ilə qapalı məhkəmə iclasında
baxıla bilər.
Maddə 19. Terror fəaliyyətinə görə təşkilatların
məsuliyyəti
Terror fəaliyyəti ilə əlaqəsinə görə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təşkilat (onun
filialı, nümayəndəliyi) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmənin qərarı
əsasında ləğv edilə bilər.
Terror fəaliyyəti ilə əlaqəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş
təşkilat ləğv edilərkən ona mənsub olan əmlak Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə
edilir və dövlətin hesabına keçirilir.
V fəsil. Yekun ınüddəalar
Maddə 20. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin həyata
keçirilməsinin qanuniliyinə nəzarət
Terrorçuluğa qarşı mübarizənin həyata keçirilməsinin qanuniliyinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının baş
prokuroru və ona tabe olan prokurorlar həyala keçirirlər.
Terror fəaliyyətinə görə təşkilatın məsuliyyətə cəlb
olunması barəsində ərizə ilə məhkəməyə Azərbaycan
Rcspublikasının baş prokuroru və ya ona tabe olan
prokurorlar müraciət edirlər.
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Maddə 21. Terrorçııluğa qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq
əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrə əsasən terrorçuluğa qarşı mübarizə
sahəsində xarici dövlətlərlə, onların hüquq-mühafizə orqanları ilə, habelə terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
Maddə 22. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Bu Qanunun pozulmasına görə vəzifəli şəxslər və
vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyun 1999-cu il
5 oktyabr 2001-ci il tarixli 183IIQD nömrəli; 17 may 2002-ci il
tarixli 332-IIQD nömrəli qanunlara
əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə
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Əlavə 2.
BEYNƏLXALQ TERRORİZMİN QARŞISININ
ALINMASI TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
DEKLARASİYA
BMT Baş Assambleyasının
1994-cü il dekabın 9-da qəbul edilmiş
49/60 saylı qətnaməsi ilə
təsdiq olunub
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin
məqsəd və prinsiplərini rəhbər tutaraq,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını məqsəd və prinsiplərinə
əsasən Dövlətlər arasındakı dostluq əlaqələrinə və
əməkdaşlığa aid beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında
Deklarasiyaya 1, Beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında Deklarasiyaya 2, Təcavüzün müəyyən
edilməsi 3, Beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiqetmə ilə
hədələmə və ya güc tətbiqetmədən imtina etmə prinsipinin
effektivliyinin gücləndirilməsi haqqında Deklarasiyaya 4,
İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq konfrans tərəfindən qəbul
edilmiş Vyana Deklarasiyasına və Fəaliyyət Proqramına 5,
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq
Pakta və Mülki siyasi hüquqlar haqqında Pakta 6, istinad
edərək,
Beynəlxalq terrorizmin bütün forma və təzahürlərinin,
həmçinin dövlətlərin və günahsız insanların həyatlarına
təhlükə yaradan və ya onların ölümü ilə nəticələnən,
beynəlxalq münasibətləri və dövlətlərin təhlükəsizliyini
təhlükə altına alan bütün formalarının dünyada geniş
yayılmasından dərin narahatlıq hissi keçirərək,
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Dünyanın əksər regionlarında əsasən ekstremizm və
zorakılıq motivlərinə əsaslanan terror aktlarının sayının
artmasından dərin narahatlıq keçirərək,
Norkotik maddələr dövriyyəsini, qeyri-qanuni silah
ticarətini, çirkli pulların yuyulmasını, nüvə-potensial
məhvedici
materialların
qaçaq-malçılığını
özündə
birləşdirən və terrorizmlə əlaqədar olan cinayətlərə qarşı
dövlətlər arasında daba sıx əlaqələndirməni və əməkdaşlığın
yaradılmasını mühüm sayaraq və bu məsələdə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının və regional təşkilatların oynaya
biləcəyi rolu nəzərə alaraq,
Beynəlxalq terrorizmin bütün forma və təzahürlərinin
ləğv edilməsində qərarlı olaraq, həmçinin beynəlxalq terror
aktlarının bu və ya digər dövlətin birbaşa və dolayı yolla
iştirak etdiyi təzahürlərinin ləğv edilməsinin beynəlxalq sülh
və
təhlükəsizliyin
qorunub
saxlanılmasında
əsas
meyarlardan biri olduğunu dərk edərək,
Daha sonra beynəlxalq terror aktlarının həyata
keçirilməsində məsuliyyətli bilinmiş şəxslərin məhkəməyə
cəlb olunmasının zəruriliyini bildirərək,
Bütün beynəlxalq ictimaiyyətə təhlükə yaradan
terrorizmin bütün formalarının qarşısının alınması və ləğv
edilməsi üzrə praktik və effektiv tədbirlər planının qəbul və
təsdiq edilməsi naminə dövlətlər arasında beynəlxalq
əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edərək,
Əsasən ictimaiyyətin bu problem haqqında
məlumatlandırılması yolu ilə beynəlxalq terrorizmin
qarşısının alınması və ləğv edilməsində genişmiqyaslı
əməkdaşlığın gücləndirilməsi prosesində Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının və aidiyyatlı ixtisaslaşdırılmış təşkilatların və
dövlətlərin əhəmiyyətli mühüm rol oynamağa qadir
olduqlarını dərk edərək,
Beynəlxalq
terrorizm
probleminin
müxtəlif
aspektlərinə aid mövcud beynəlxalq müqavilələrə, həmçinin
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1963-cü il sentyabrın 14-də Tokiyoda imzalanmış Hava
gəmilərində cinayətlər və digər qeyri-qanuni aktlar haqqında
Konvensiyaya 7, 1970-ci il dekabrın 16-da Haaqada
imzalanmış Hava gəmilərinin qeyri-qanuni girov
götürülməsi ilə mübarizə haqqında Konvensiyaya 8, 1971-ci
il sentyabrın 23-də Monrealda imzalanmış MüIki
aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönələn qeyri-qanuni
aktlarla mübarizə haqqında Konvensiyaya 9, 1973-cü il
dekabın 14-də Nyu-Yorkda imzalanmış Beynəlxalq
toxunulmazlıq hüququ olan şəxslərə və diplomatik agentlərə
qarşı yönələn cinayətlərin qarşısının almması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya 10, 1979-cu il
dekabrın 17-də Nyu-Yorkda imzalanmış Girovgötürmə ilə
mübarizə haqqında beynəlxalq Konvensiyaya 11, 1980-ci il
martın 3-də Vyanada qəbul edilmiş Nüvə materiallarının
fiziki müdafiəsi haqqında Konvensiyaya 12, Mülki
aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni
aktlarla mübarizə haqqında Konvensiyaya əlavə olunmuş,
1988-ci il fevralın 24-də Monrealda imzalanmış Beynəlxalq
mülki aviasiyaya xidmət edən hava limanlarında qeyriqanuni zorakılıq aktları ilə mübarizə haqqında Protokola 13,
1988-ci il martın 10-da Romada qəbul edilmiş Dəniz
Gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni
aktlarla mübarizə haqqında Protokola 15, 1991-ci il martın
1-də Monrealda qəbul edilmiş Plastik partlayıcı maddələrin
aşkar edilməsi məqsədilə markalanması haqqında
Konvensiyaya 16, istinad edərək,
Terrorizmlə mübarizə, onun bütün forma və təzahürlərinin ləğv edilməsi haqqında qarşılıqlı bəyannamələri və
regional müqavilələrin bağlanmasını və qəbul edilməsini
alqışlayaraq,
Terrorizmin qarşısının alımması və ləğv edilməsinin
hərtərəfli hüquqi çərçivələrinin təmin edilməsi məqsədilə
terrorizmin bütün forma və təzahürləri ilə mübarizə sahəsi
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və mövcud beynəlxalq hüquqi əsasnamələrin ümumiləşdirilməsini davam etdirmək arzusunda olduğumuzu
nəzərə alaraq,
Aşağıdakıları təntənəli sürətdə bəyan edirik:
I
1. Biz, Birləşmiş Milləllər Təşkilatına üzv olan
dövlətlər harada və kim tərəfindən törədilməsindən asılı
olmayaraq bütün cinayətkar aktları, həmçinin terrorizmin
metodlarını və təcrübəsini, o cümlədən dövlətlər və xalqlar
arasındakı dostluq münasibətlərini, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təhlükə altına alan hər hansı
bir aktları qeyd-şərtsiz pislədiyimizi təsdiq edirik.
2. Terror aktları, metodları və təcrübəsi Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının məqsəd və məramlarının kobud
sürətdə pozulması ilə yanaşı beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə, dövlətlər arasındakı dostluq əlaqələrinə
təhlükə yaradan, beynəlxalq əməkdaşlığa maneələr törədən,
insan hüquqlarını, əsas azadlıqları və cəmiyyətin demokratik
əsaslarını sarsıdan başlıca amildir.
3. Siyasi məqsədlərlə geniş ictimaiyyətdə, bir qrup
şəxslər və ya ayrı-ayrı konkret şəxslər arasında terror
şəraitinin yaradılmasına yönəldilmiş cinayət aktlarına heç
bir şəraitdə siyasi, fəlsəfi, ideolojı, irqi, etnik, dini və digər
xarakterli düşüncələrdən asılı olmayaraq bəraət qazandırıla
bilməz.
II
4. Dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsəd
və məramlarını, həmçinin beynəlxalq hüququn müvafiq
normalarını rəhbər tutaraq digər dövlətlərin ərazilərində
terror aktlarının təşkil edilməsindən, onlara təhrikçilikdən,
köməklikdən və ya təşkil edilməsində iştirakdan
çəkinməlidirlər, eyni zamanda öz ərazisində bu cür aktların
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törədilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətə imkan yaratmaqdan və
tətbiq etməkdən imtina etməlidirlər.
5. Dövlətlər
həmçinin
Birləşmiş
Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş öz
vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər və beynəlxalq hüququn
digər müddəalarına uyğun
olaraq onlara terrorizmlə
mübarizədə beynəlxalq hüququn müvafiq müddəalarından
və insane hüquqları üzrə beynəlxalq standartlardan,
beynəxalq terrorizmin tezliklə və həmişəlik ləğv edüməsi
naminə effektiv və qətiyyətli tədbirlərdən istifadə etmələri
təklif olunur, xüsusilə
a) terror fəaliyyətinin təşkil və təhrik edilməsindən,
onun həyata keçirilməsinə, maliyyələşdirilməsinə köməklik
göstərilməsindən, onun həvəsləndirilməsindən çəkinməli,
həmçinin onların müvafiq ərazilərinin terror bazaları kimi
və digər dövlətlərə və bu dövlətlərin vətəndaşlarına qarşı
yönəldilmiş terror aktlarının hazırlanması və təşkil edilməsi
üzrə təlim düşərgələrinin yaradılması məqsədilə istifadə
edilməsinin qarşısını almaq üçün müvafiq praktik tədbirlər
görməli;
b) terror aktı törətmiş şəxslərin özlərinin milli
qanunvericiliyinin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq həbs
edilməsini və məhkəməyə cəlb edilməsini təmin etmək;
c) ikitərəfli, regional və çoxtərəfli əsaslarla xüsusi
müqavilələrin bağlanmasına nail olmaq və bu məqsədlə
əməkdaşlıq haqqında müqavilələri işləyib hazırlamaq;
d) terrorizmin qarşısının alınması və terrorizmlə
mübarizə sahəsində informasiya mübadiləsi üzrə əməkdaşlıq
etmək;
e) bu məsələ ilə əlaqədar iştirakçısı olduqları
beynəlxalq konvensiyaların həyata keçirilməsi naminə, o
cümlədən daxili qanunvericiliyin bu konvensiyalarla
uyğunlaşdırılması üçün lazımi tədbirləri operativ görmək;
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f) hər hansı bir şəxsə sığınacaq verməzdən əvvəl
həmin şəxsin terror fəaliyyəti ilə məşğul olub-olmamasını
və sığınacaq verdikdən sonra bu şəxsin statusundan
yuxarıdakı a bəndində göstərilmiş müddəalara zidd şəkildə
islifadə edilməməsini təmin etmək məqsədilə müvafıq
tədbirlər görmək.
6. Terror aktlarının sayının və beynəlxalq
xarakterinin, həmçinin nəticələrinin artması ilə effektiv
mübarizə aparmaq üçün dövlətlər bu sahədə əməkdaşlığı, ilk
öncə terrorizmin aşkar edilməsi və terrorizmlə mübarizəyə
aid informasiya mübadiləsinin sistemləşdirilməsi, həmçinin
müvafiq beynəlxalq konvensiyaların effektiv həyata
keçirilməsi, qarşılıqlı hüquqi yardım və təhvil vermə
haqqında ikitərətli, regional və çoxtərəfli müqavilələrin
imzalanması yolu ilə gücləndirməlidirlər.
7. Bu zəmində dövlətlərə terrorizmin bütün forma və
təzahürlərinin aşkar edilməsi, qarşısının alınması və ləğv
edilməsi haqqında mövcud beynəlxalq hüquqi müddəaların
tətbiq edilmə dairələrini, bu problemin bütün aspektlərini
özündə birləşdirən hüquqi çərçivələrın mövcudluğunu təmin
etmək məqsədilə təcili nizamlanması təklif olunur.
8. Bundan əlavə hazırkı Deklarasiyanın preambula
hissəsində göstərilmiş beynəlxalq terrorizmin müxtəlif
aspektləri üzrə beynəlxalq konvensiyaların və protokolların
iştirakçısı olmayan dövlətlərə qısa müddətdə bu
konvensiyalara və protokollara qoşulmaq təklif olunur.
III
9. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ixtisaslaşdırılmış
qurumlar və dövlətlərarası təşkilatlar, həmçinin digər
müvafiq orqanlar terrorizmlə mübarizə üzrə tədbirlərin
həyata keçırilməsi naminə bütün səylərini səfərbər etməlidirlər, həmçinin bu sahədə öz rollarını gücləndirməlidirlər.
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10. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi
beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi üzrə aşağıda
göstərilən praktik tədbirlərin mövcud imkanlar çərçivəsində
qəbul edilməsi ilə hazırkı Deklarasiyanın həyata keçirilməsinə səy göstərməlidir:
a) Beynəlxalq terrorizmə, o cümlədən beynəlxalq
terrorizmin səbəbi olan insidentlərə, həmçinin bu
müqavilələrin depozitariləri tərəfindən və iştirakçı dövlətlər
tərəfindən alınmış informasiyaya əsasan cinayəti təqib etmə
və cəzalandırma haqqında çoxtərəfli, regional və ikitərəfli
müqavilələrin statusu və həyata keçirilməsi haqqında
məlumatların yığılması;
b) İştirakçı dövlətlər tərəfindən alınmış informasiya
əsasında terrorizmin bütün forma və təzahürlərinin aşkar və
ləğv edilməsi haqqında milli qanunların və qərarların
məcmuələrinin hazırlanması;
c) Beynəlxalq terrorizmə aid mövcud beynəlxalq
hüquqi sənədlərin, bu problemin bu kimi sənədlərlə əhatə
olunmayan, lakin beynəlxalq terrorizmə aid konvensiyaların
hüquqi çərçivələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
öyrənilməsi mümkün olan aspektlərini dövlətlər tərəfindən
müəyyən edilməsinə köməklik göstərmək üçün analitik
xülasələrin hazırlanması;
d) Beynəlxalq terrorizmlə bağlı olan cinayətlərlə
mübarizə üzrə seminarların və təlim kurslarının təşkil
edilməsi sahəsində dövlətlərə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
çərçivəsində köməklik göstərmək imkanlarının nəzərdən
keçirilməsi.
IV
11. Bütün dövlətlərə hazırkı Deklarasiyanın bütün
aspektlərinin effektiv və düzgün həyata keçirilməsi təklif
olunur.
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12. Beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi,
beynəlxalq hüququn proqressiv inkişaf etdirilməsi və
kodlaşdırılması, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə
müvafiq ixtisaslaşdırılmış qurumlar, təşkilatlar və orqanlar
arasında əlaqələndirmə prosesinin gücləndirilməsi və
effektivliyinin artırılması yolu ilə bütün səylərin terrorizmin
ləğv edilməsinə yönəldilməsinin vacibliyi qeyd olunur.
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