“Mülki şәxslәrin müdafiәsi vә hәrbi әsirlәrin hüquqlarının qorunması”
haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
(30 iyun 1995-ci il)
Bu Qanun:
mülki şәxslәrin müdafiәsi vә hәrbi әsirlәrin hüquqlarının qorunması ilә bağlı
mәsәlәlәrin Azәrbaycan Respublikasında insan hüquqlarının üstünlüyü vә bu
hüquqların tәmin edilmәsi üçün dövlәtin mәsuliyyәti әsasında qanunveriçilik yolu
ilә tәnzimlәnmәsi zәrurәti;
beynәlxalq humanitar hüquq normalarının, insanla humanist rәftar edilmәsi,
onun şәxsiyyәtinә vә şәrәfinә hörmәt bәslәnilmәsi üçün dövlәt tәminatları
müәyyәnlәşdirilmәsinin vaçibliyini, müxtәlif sәbәblәrdәn silahlı münaqişә
zonasına düşmüş mülki şәxslәrin müdafiәsi vә hәrbi әsirlәrin hüquqlarının
qorunması üçün tәminatların Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn qeyd-şәrtsiz
tәsdiq olunması;
hәrbi münaqişә qurbanlarının müdafiәsini tәmin etmәk üçün sәylәri
әlaqәlәndirmәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının bütün hәmsәrhәd vә başqa
dövlәtlәrlә, beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk әzmi, bu
problemlәrin hәlli ilә mәşğul olan dövlәt orqanlarının әmәkdaşlığını inkişaf
etdirmәyin mәqsәdәüyğunluğunun tәsdiqi zәrurәti әsas götürülmәklә qәbul edilir.
Bu Qanunda silahlı münaqişәnin qarşı tәrәfi ilә müvafiq saziş bağlanması,
habelә hәmin tәrәfin mülki şәxslәrin müdafiәsini vә hәrbi әsirlәrin hüquqlarının
qorunmasını tәmin etmәdiyi tәqdirdә Azәrbaycan Respublikasının bu mәsәlәlәr
barәsindә Beynәlxalq hüquq normalarının pozulması vә bunlara riayәt
edilmәmәsi faktlarını muәyyәnlәşdirәn beynәlxalq komissiyaya müraçiәt etmәk
hüququnun saxlanması nәzәrdә tutulur.
I Fәsil. Ümumi müddәalar.
Maddә 1. Bu Qanunun müddәaları Azәrbaycan Respublikasının hәr hansı
sәbәbdәn dövlәtlәrarası silahlı münaqişәnin (müharibәnin) iştirakçısı olduğu vә ya
onun әrazisindә Azәrbaycan Respublikası ilә iki vә ya daha çox tәrәf arasında
daxili silahlı münaqişәnin yarandığı hallarda, hәmin tәrәflәrin biri bu cür
münaqişәnin mövcudluğunu tәsdiq etmәsә belә, tәbiq olunur.
Maddә 2. Bu Qanunun müddәaları silahlı münaqişәnin yarandığı andan
tәtbiq olunur vә silahlı münaqişә ümumәn qurtardıqdan sonra işğal edilmiş
әrazilәrdә isә işğal aradan qaldırıldıqdan sonra Qanunun müddәalarının tәtbiqi
xitam olunur. Göstәrilәn müddәtlәrdәn sonra tamam azad edilәcәk, vәtәninә
qaytarılacaq vә ya yerbәyer edilәcәk şәxslәrә bu Qanunun müddәaları onlar faktiki

surәtdә tamam azad edilәnәdәk, vәtәnә qaytarılanadәk vә ya yerbәyer edilәnәdәk
şamil olunur.
Maddә 3. Bu Qanunda mülki şәxslәr dedikdә aşağıdakılar başa düşülür:
1) dövlәtlәrarası silahlı münaqişә dövründә - münaqişә iştirakçısının silahlı
qüvvәlәrin tәrkibinә daxil olmayan vә hәr hansı mәqamda, hәr hansı şәkildә belә
münaqişә zonasında olan, yaxud münaqişә iştirakçısının ixtiyarında vә ya
vәtәndaşı olmadıqları işğalçı dövlәtin ixtiyarında olan şәxslәr;
2) daxili silahlı münaqişә dövründә - münaqişә iştirakçısının silahlı
qüvvәlәrinin tәrkibinә daxil olmayan, hәrbi әmәliyyatlarda bilavasitә iştirak
etmәyәn şәxslәr, habelә hәrbi әmәliyyatlar başlanmazdan әvvәl münaqişә
iştirakçısının silahlı qüvvәlәri tәrkibinә daxil olsalar da, silahı könüllü yerә
qoymuş vә ya hәr hansı başqa sәbәbә görә sıradan çıxmış şәxslәr.
Maddә 4. Bu Qanunda mülki obyektlәr dedikdә öz xarakteri, mövqeyi,
tәyinatı vә ya istifadәsi baxımından hәrbi әmәliyyatlar üçün ciddi әhәmiyyәt
daşımayan, tam vә qismәn dağıdılması, әlә keçirilmәsi vә ya neytrallaşdırılması
konkret mәqamdakı vәziyyәtә görә heç bir üstünlük vermәyәn bütün obyektlәr
başa düşülür.
Mülki obyektlәrdәn mülki şәxslәr köçürüldükdәn vә onlar qarşı tәrәfin silahlı
qüvvәlәri tәrәfindәn tutulduqdan sonra hәrbi obyekt sayıla bilәr.
Maddә 5. Bu Qanunda hәrbi әsirlәr dedikdә hәrbi әmәliyyatlarda bilavasitә
iştirak edib-etmәdiyindәn asılı olmayaraq, silahlı münaqişәdә qarşı tәrәfin silahlı
qüvvәlәri tәrkibinә daxil olan vә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin
әsir tutduğu şәxslәr başa düşülür.
Maddә 6. Bu Qanunda yaralılar vә xәstәlәr dedikdә tibbi yardıma vә ya
qulluğa ehtiyacı olan, Azәrbaycan Respublikası barәsindә hәr hansı düşmәnçilik
hәrәkәtindәn çәkinәn bütün mülki vә hәrbi şәxslәr başa düşülür.
Maddә 7. Mülki şәxslәrin vә hәrbi әsirlәrin bu Qanunda müәyyәnlәşdirilmiş
hüquqları ayrılmaz hüquqlardır. Sәbәblәrindәn asılı olmayaraq mülki şәxslәrin vә
hәrbi әsirlәrin bu hüquqlardan imtina etmәsi etibarsızdır.
Maddә 8. Әkәr hәr hansı sәbәbdәn Azәrbaycan Respublikası dövlәtlәrarası
silahlı münaqişәnin iştirakçısı olarsa, yaxud onun әrazisindә daxili silahlı
münaqişә yaranarsa, Azәrbaycan Respublikasının Ali Soveti Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin tәqdimatı üzrә lәngimәdәn münaqişә iştirakçılarının bu
Qanunun müddәalarına әmәl etmәsini vә bunları tәtbiq etmәsini qәrәzsiz tәmin
edәcәk hami dövlәti elan edir. Әgәr hәr hansı hami dövlәt elan edilmәyibsә vә ya
qarşı tәrәf iki hәftә müddәtindә onu tanımayıbsa, Azәrbaycan Respublikası
Beynәlxalq Qızıl Xaç Komitәsini onun substitutu kimi tanıyır.

Maddә 9. Azәrbaycan Respublikasının silahlı qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları münaqişә iştirakçılarının hamisi olan
dövlәtlәrin vә ya onların substitutunun Beynәlxalq Qızıl Xaç Komitәsinin sәmәrәli
fәaliyyәtinә hәr vasitә ilә kömәk göstәrmәlidirlәr. Onların müvafiq müraciәtindәn
sonra bu Qanunun müddәalarını Azәrbaycan Respublikasının necә icra etdiyinә
nәzarәt etmәk üçün hami dövlәtlәrә vә ya onların substitutuna dәrhal hәr cür
lazımı şәrait yaradılır.
Maddә 10. Azәrbaycan Respublikası silahlı münaqişә zonasına vә ya qarşı
tәrәfin ixtiyarına düşmüş bütün mülki şәxslәrin vә hәrbi әsirlәrin qohumlarının öz
yaxın adamlarının taleyindәn xәbәr tutmaq hüququnu tanıyır.
Qarşı tәrәfin ixtiyarına düşmüş hәr bir mülki şәxs vә ya hәrbi әsir barәsindә
mәlumatları әlaqәlәndirmәk, habelә onlarla bağlı bütün problemlәri hәll etmәk
üçün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Azәrbaycan Respublikasının iştirakı
ilә silahlı münaqişәnin yaranmasından sonra dәrhal silahlı münaqişә zonasına
düşmüş mülki şәxslәrin, hәrbi әsirlәrin vә itkin düşmüş şәxslәrin işlәri üzrә Dövlәt
komissiyası (irәlidә - Dövlәt komissiyası) tәsis edir.
Maddә 11. Dövlәt Komissiyası:
1)
1 0 -cu maddәdә göstәrilәn şәxslәrin hәr biri barәsindә, o cümlәdәn
onların yerdәyişmәsi, azad edilmәsi, vәtәnә qaytarılması, qaçması, xәstәxanaya
qoyulması, ölümü, ağır yaralıların vә xәstәlәri sağlamlıq vәziyyәti barәsindә
mәlumatı toplayıb tәhlil edir vә onların müqәddәratı ba rәdә ailәlәrinә xәbәr verir;
2)
qarşı tәrәfin әlinә düşmüş hәr bir şәxsi statusundan asılı olmayaraq
uçota alır, beynәlxalq hüquq normalarının tәlәblәrinә әmәl etmәklә, onların
şәxsiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsinә kömәk edә bilәn mәlumatı qeydә alır;
3) silahlı münaqişә zonasına düşmüş mülki şәxslәr , hәrbi әsirlәr vә itkin
düşәnlәr, o cümlәdәn әsirlikdә ölәnlәr barәsindә daxil olan sorğulara cavab verir;
4) lazımı mәlumatlar almaq üçün qarşı tәrәfә bilavasitә, yaxud hami dövlәtlәr
vә ya onların substitutu -Beynәlxalq Qızıl Xaç Komitәsi vasitәsilә müraciәt edәrәk
sorğular verir.
Dövlәt komissiyasının mәlumat vә sorğuları sәlahiyyәtli vәzifәli şәxsin
imzası vә gerbli möhürlә tәsdiq edilmәlidir.
Maddә 12. Silahlı münaqişә dövründә hәrbi әmәliyyat zonalarında
Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri, habelә dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları münaqişәdә qarşı tәrәfә mәnsub bütün mülki şәxslәrin vә
hәrbi әsirlәrin qeydiyyatını, daşınmasını vә Dövlәt komissiyasının sәrәncamına
çatdırılmasını tәmin edirlәr.
Maddә 13. Silahlı münaqişә başlandıqdan sonra Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti tәrksilah edilib saxlanılanlar, cәsәdlәr vә dәrhal vәtәnә
qaytarılmalı şәxslәr barәsindә mәlumatın mübadilәsi mәntәqәlәrini yaradır.

Mübadilә mәntәqәlәrinin aşağıdakı iş qaydası müәyyәn edilir:
1) qarşı tәrәfdәn әlә keçmiş şәxslәrin, o cümlәdәn hәrbi әmәliyyatlarla bağlı
sәbәblәrdәn yaralananların vә ölәnlәrin müәyyәn yerә gәtirilmәsi; onlara dair
mәlumatın operativ toplanması, onların (cәsәdlәrdәn başqa) Dövlәt komissiyasına
tәhvil verilmәsi;
2) qarşı tәrәfә mәnsub şәxslәrin cәsәdlәri tanındıqdan vә şәxsiyyәti
müәyyәnlәşdirildikdәn (sәnәdlәr üzrә) sonra, yaxud bu mümkün deyilsә, cәsәd
mümkün qәdәr әtraflı tәsvir edildikdәn (şәxsi әşyalarına, xüsusi әlamәtlәrinә gorә)
sonra 24 saat әrzindә qarşı tәrәfә verilir;
3) әgәr cәsәdlәrin dәyişdirilmәsi mümkün deyilsә, onların tanınması üçün 2ci bәnddә göstәrilmiş tәdbirlәri gördükdәn sonra tәrәflәrdәn hәr biri onları dәfn
edir. Bu şәxslәrin dәfn yerlәrinә hörmәtlә yanaşılır vә istәnilәn vaxt tapılmaq üçün
nişan qoyulur;
4) mübadilә mәntәqәlәrinin yerlәşdiyi әrazilәr silahsız zonalar elan olunur,
oraya münaqişә edәn tәrәflәrin, hami dövlәtlәrin vә Beynәlxalq Qızıl Xaç
Komitәsinin nümayәndәlәri buraxılır.
II Fәsil. Mülki şәxslәrin müdafiәsi.
Maddә 14. Silahlı münaqişә dövründә Azәrbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları, hәtta tәrәflәrdәn
biri belә münaqişәnin mövcudluğunu tәsdiq etmәsә dә, mülki şәxslәrin
müdafiәsini tәmin edirlәr. Qarşı tәrәfә mәnsub olub Azәrbaycan Respublikasının
ixtiyarına düşmüş mülki şәxslәrlә irq, cins, dil, etiqad, milli vә sosial mәnşә vә bu
kimi başqa meyarlar baxımından heç bir ayrı-seçkiliyә mәruz qoyulmadan hörmәt
vә humanist rәftar edilir.
Maddә 15. Hәr hansı sәbәbdәn silahlı münaqişәnin iştirakçısı olduqda
Azәrbaycan Respublikası öz tәrәfindәn mülki şәxslәrә qarşı silah işlәdilmәsinә,
mülki obyektlәrin atәşә tutulmasına, bombalanmasına vә ya basqına mәruz
qalmasına yol vermir, habelә mühasirәyә alınmış zonadan bütün mülki şәxslәrin
köçürülmәsi üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәr görülmәsini tәmin edir, bu zaman
yaralılara, xәstәlәrә, әlillәrә, qocalara, uşaqlara vә qadınlara xüsusi diqqәt vә
qulluq göstәrir, hamilә vә azyaşlı uşağı olan qadınlara qayğıkeş münasibәt vә
qulluq tәmin edilmәlidir.
Maddә 16. Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları münaqişәdә iştirak edәn qarşı tәrәfin eyni
hәrәkәtlәrinә cavab olaraq vә ya bunlara son qoymaq mәqsәdilә mülki şәxslәr,
tibb müәssisәlәri vә onların heyәti, mülki obyektlәr, mülki әmlak, tarixi abidәlәr,
incәsәnәt әsәrlәri, ibadәtgahlar, tәbii mühit, tәhlükәli qüvvәyә malik qurğular
barәsindә tәzyiq tәdbirlәri sayılan hәr hansı hәrәkәtә yol vermirlәr.

Hәrbi әmәliyyatlar gedişindә son zәrurәt şәraitindә Azәrbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvәlәrinin mәcburәn gördüyü tәdbirlәr bu cür tәzyiq tәdbirlәri kimi
qiymәtlәndirilә bilmәz.
Maddә 17. Mülki şәxslәr barәsindә aşağıdakılar qadağandır:
1) şәxslәrin hәyatını, sağlamlığını, fiziki vә ya psixi vәziyyәtini zorakılığa
mәruz qoyma (qәtl, hәr çür işgәncәlәr, zorlama, cismani cәzalar, xәsarәt yetirmә);
2) insan lәyaqәtini alçaltma, o cümlәdәn hәr hansı şәxslә alçaldıcı vә
tәhqiramiz rәftar, ilk növbәdә qadınlara yaramaz münasibәt, onları fahişәliyә
mәcbur etmә vә ya qadınların şәrәf vә lәyaqәtinә başqa qәsdlәr;
3) girov götürmә;
4) işğal edilmiş әrazidәn işğalçı tәrәfin әrazisinә mal-qaranı sürüb aparma vә
әhalini köçürüb aparma;
5) qarşı tәrәfin mülki şәxslәrindәn hәrbi әmәliyyatlarda istifadә etmә vә ya
onları silahlı münaqişәnin doğurduğu tәhlükәlәrә daha çox mәruz qalan rayonda
saxlama;
6) özünün mülki әhalisini işğal edilmiş әraziyә köçürmә;
7) hәrbi әmәliyyatlar üçün zәruri olmayan daşınan vә ya daşınmaz әmlakı
talan vә ya mәhv etmә;
8) 18 yaşına çatmayan şәxslәri mәcburi işlәrә göndәrmә;
9) beynәlxalq hüququn tәsdiq etdiyi mәhkәmә tәminatları gözlәnilmәklә
qanun üzrә lazımı qaydada tәsis edilmiş mәhkәmәnin qәrarı olmadan
mәhkümetmә vә cәzanı icra etmә.
III Fәsil. Hәrbi әsirlәrin һüquqlarının qorunması.
Maddә 18. Silahlı münaqişә dövründә ayrıca şәxs, şәxslәr qrupu, hәr hansı
tәşkilat vә ya hәrbi hissә tәrәfindәn tutulmuş şәxslәr münaqişәdә iştirak edәn
tәrәflәrdәn biri kimi Azәrbaycan Respublikasının ixtiyarında olarkәn statusundan,
milli mәnsubiyyәtindәn, etiqadından, dilindәn, siyasi әqidәsindәn, müәyyәn sosial
qrupa mәnsubiyyәtindәn vә buna bәnzәr başqa meyarlardan asılı olmayaraq öz
şәxsiyyәt vә şәrәfinә hörmәt körürü, habelә bu Qanunuda nәzәrdә tutulmuş
hüququlardan istifadә edirlәr.
Maddә 19. Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları Azәrbaycan Respublikası әrazisindә hәrbi
әsirlәrin hәrbi әmәliyyatlar zonasında, ayrı-ayrı vәtәndaşların yanında vә ya hәrbi
hissәlәrdә saxlanılmasına yol vermir. Һәrbi әsirlәr beynәlxalq hüququn tәlәblәrinә
uyğun olaraq bu mәqsәdlәrdәn ötrü xüsusi ayrılmış düşәrgәlәrdә saxlanılır.
Maddә 20. Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları qarşı tәrәfin bütün hәrbi әsirlәrinin soyadları,
adları, rütbәlәri, tәvәllüd tarixlәri vә yerlәri, daimi yaşayış ünvanları
göstәrilmәklә qeydiyyata alınmasını tәmin edirlәr.

Maddә 21. Hәrbi әsirlәr barәsindә aşağıdakılar qadağandır:
1) hәyata, sağlamlığa vә cismani toxunulmazlığa qәsd, o cümlәdәn hәr hansı
şәkildә qәtl, zorlama, cismani xәsarәt yetirmә, tibbi vә ya elmi eksperimentlәr
aparma, qәddar rәftar vә işgәncәlәr;
2) insan lәyaqәtinә qәsd, o cümlәdәn tәhqiramiz vә alçaldıcı rәftar;
3) hәrbi әmәliyyatlarda sipәr kimi istifadә etmә;
4) beynәlxalq hüququn tәsdiq etdiyi mәhkәmә tәminatları gözlәnilmәklә
qanun üzrә lazımı qaydada tәsis edilmiş mәhkәmәnin qәrarı olmadan
mәhkümetmә vә cәzanı icra etmә.
Maddә 22. Bütün hallarda hәrbi әsirin aşağıdakı hüquqları vardır:
1) humanist rәftar, şәxsiyyәt vә şәrәfinә hörmәt (qadınlara, yetkinlik yaşına
çatmayanlara xüsusilә hörmәt edilir vә onlar yaramaz qәsdlәrdәn qorunurlar);
2) әsir tutulana qәdәr malik olduqları mülki-hüquq qabiliyyәtini saxlamaq;
3) öz ölkәsinin qanunlarına uyğun olaraq, lakin әsirlik şәraitini tәlәb etdiyi
mәhdudiyyәtlәrlә vәtәndaş hüquqlarından istifadәni davam etdirmәk;
4) yalnız quruda yerlәşәn vә tәhlükәsizlik, gigiyena vә sağlamlığın
qorunması baxımından tәminat verәn binalarda saxlanmaq;
5) zәruri tibbi yardım, qida, paltar, habelә qohum-tanışla yazışmaq imkanı
almaq (bilavasitә qarşı tәrәf vә mübadilә mәntәqәlәri vasitәsilә, yaxud hami
dövlәtlәr vә ya onların substitutu - Beynәlxalq Qızıl Xaç Komitәsi vasitәsilә)l öz
vәrdişlәrinә, millә adәtlәrә vә dini mәrasimlәrә riayәt etmәk, habelә kәnardan
maddi yardım almaq;
6) onları hakimiyyәt orqanları qarşısında tәmsil etmәli olan vәkillәrini hәr
altı aydan bir sәrbәst surәtdә gizli sәsvermә yolu ilә seçmәk (hәrbi әsir olan
zabitlәr istisna tәşkil edir; onların tәmsilçisi hәrbi rütbәcә daha böyük olan әsir
zabitdir).
Maddә 23. Hüquq pozuntusu törәtdikdә hәrbi әsirlәri intizam mәsuliyyәtinә
yalnız düşәrkәnin rәisi vә ya onun tәyin etdiyi zabit cәlb edir, cinayәt törәdәn
hәrbi әsirlәri isә ancaq Azәrbaycan Respublikasının qanun üzrә lazımı qaydada
tәsis olunmuş hәrbi tribunalı mәhkum edә bilәr.
IV Fәsil. Yaralıların vә xәstәlәrin müdafiәsi.
Maddә 24. Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları hәr bir vaxt, xüsusәn dә döyüşdәn sonra
yaralıları vә xәstәlәri tapıb müәyyәn yerә gәtirmәk, habelә onları qarәtdәn vә pis
rәftardan qorumaq üçün mümkün olan bütün tәdbirlәrin görülmәsini tәmin
edirlәr.
Maddә 25. Bu Qanunun müddәaları yaralılara vә xәstәlәrә onların mülki
şәxs vә ya hәrbi әsir olmalarından asılı olaraq şamil edilir.

Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә
orqanları statusundan asılı olmayaraq yaralıların vә xәstәlәrin vәziyyәtinin tәlәb
etdiyi tibbi yardımı vә qulluğu bütün hallarda maksimum qısa müddәtdә tәmin
edirlәr.
Maddә 26. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları aşağıdakıları birbaşa vәtәnә qaytarırlar:
1) әqli vә fiziki qabiliyyәtinin bәrpası mümkün olmayan sağalmaz yaralıları
vә xәstәlәri;
2) hәrbi әmәliyyatlarda sonrakı iştirakı istisna edәn bәdәn xәsarәti almış
yaralıları.
Maddә 27. Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәri vә müvafiq dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları münaqişәdә iştirak edәn qarşı tәrәfә mәnsub
yaralıları vә xәstәlәri tam müalicә etdirdikdәn sonra xüsusi ayrılmış yerlәrdә
saxlayırlar.
V Fәsil. Ölәnlәr vә itkin düşәnlәr.
Maddә 28. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları münaqişәdә iştirak edәn qarşı tәrәfin itkin düşәnlәr kimi
qәlәmә verdiyi şәxslәrin axtarışına ilk imkan yaranan kimi, әn keci fәal hәrbi
әmәliyyatlar qurtaran kimi başlayır, belә şәxslәrin axtarışına kömәk göstәrmәk
mәqsәdilә onlara dair bütün mәlumatı qarşı tәrәfә bilavasitә, hami dövlәtlәr vә ya
onların substitutu-Beynәlxalq Qızıl Xaç Komitәsi vasitәsilә tәqdim edirlәr.
Maddә 29. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları zәruri tәdbirlәrin görülmәsini tәmin edirlәr ki:
1) axtarılan
şәxsin
tutulub-tutulmadığından,
hәbsxanaya
salınıbsalınmadığından, yaxud ölüb-ölmәdiyindәn asılı olmayaraq bütün hallarda onun
barәsindә mәlumat toplansın vә qeydә alınsın;
2) itkin düşәn şәxslәrә dair düzgün mәlumat vә onların barәsindә sorğular
qarşı tәrәfә bilavasitә, yaxud hami dövlәtlәr vә onların substitutu - Beynәlxalq
Qızıl Xaç Komitәsi vasitәsilә tәxirә salınmadan tәqdim edilsin;
3) dövlәtin vәtәndaşları olmayan vә yaralardan, yaxud hәbsdә ölmüş,
ölümünün sәbәbi hәrbi әmәliyyatlarla vә ya işğalla bağlı olan şәxslәrin cәsәdlәri
lazımi ehtiramla dәfn edilsin, dәfn vә mәzarlar barәsindә bütün mәlumatı müvafiq
dәfn xtdmәti qeydә alsın;
4) mәzarların siyahıları, qәbiristanlarda vә başqa yerlәrdә dәfn edilmiş hәrbi
әsirlәrә dair bütün mәlumat bu hәrbi әsirlәrin mәnsub olduğu tәrәfә verilsin;
5) göstәrilәn şәxslәrin cәsәdlәrinin dәfn edildiyi yerlәr gәlәcәkdә tәrәflәrin vә
ya ölәnlәrin yaxın qohumlarının xahişi ilә onların cәsәdlәrinin vә şәxsi әmlakının
qaytarılması mәqsәdilә beynәlxalq hüquq normaları ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada
saxlanılsın vә nişanlansın.

VI Fәsil. Yekun müddәaları.
Maddә 30. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları mülki müdafiәyә vә bütün kateqoriyalardan olan hәrbi
qulluqçuların hazırlanmasına dair dәrs proqramları çәrçivәsindә bütün
vәtәndaşların bu Qanunun müddәalarını daim öyrәnmәsini tәmin edir.
Әgәr Azәrbaycan Respublikası silahlı münaqişәnin tәrәflәrindәn biri olarsa,
Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin bu münaqişәnin hәllinә cәlb edilәn
şәxsi heyәtinә vә bu cür münaqişә zonasında olan mülki әhaliyә lazımi tәlimat
verilir.
Maddә 31. Bu Qanunun müddәalarının pozulmasına görә Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә tәqsirli şәxslәr intizam, inzibati
vә ya cinayәt mәsuliyyәti daşıyırlar.
Maddә 32. Okәr silahlı münaqişә dövründә Azәrbaycan Respublikasınıi
nәzarәt etdiyi әrazidә ayrı-ayrı şәxslәr girov götürmәk qadağanını pozarsa,
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanı
edirlәr.
Maddә 33. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt hakimiyyәti vә
idarәetmә orqanları bu qanunun müddәalarını pozan hәr hansı hәrәkәtin qarşısını
hәmin hәrәkәti kimin etdiyindәn asılı olmayaraq dәrhal almalnları onların tәxirsiz
azad olunmasını vә geri verilmәsini tәmıdırlar.
Azәrbaycan Respublikası hәr bir belә halda fәaliyyәtsizlik üçün cavabdehdir.
Maddә 34. Bu Qanunda nәzәrdә tutulan qaydalar Azәrbaycan Respublikasının
iştirak etdiyi beynәlxalq müqavilәdә müәyyәnlәşdirilmiş qaydalara zidd gәlәrsә,
onda beynәlxalq müqavilәnin qaydaları tәtbiq olunur.
Bu Qanunda nәzәrdә tutulmayan hallarda Azәrbaycan Respublikası mülki
şәxslәri vә hәrbi әsirlәrin hüquqlarını beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә, xalqlar
arasında yaranmış sivilizasiyalı adәtlәrә, insanlıq qanunlarına vә ictimai vicdanın
hökmünә әmәl edәrәk qoruyur.

