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AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARI 

POZUNTULARI ÜZRƏ VƏZIYYƏTƏ DAIR 

RÜBLÜK XÜLASƏ

B u  h e s a b a t  S e ç k i l ə r i n  M o n i t o r i n q i  v ə 
DemokratiyanınTədrisi Mərkəzi (SMDT) tərəfindən 
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə 
hazırlanıb.

Hesabata 2017-ci ilin aprel-iyun ayları ərzində 9 
kateqoriya üzrə qruplaşdırılmış 102 hüquq pozuntusu 
daxil edilib. Hüquq pozuntularına dair məlumatlar 
medianın monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olmuş 
şikayətlər əsasında toplanaraq dəqiqləşdirilib.

Hesabata cəmi 17 bölgədən məlumatlar daxil olub 
və əhalisi daha çox olan Bakı və Gəncə ilə yanaşı 
Göyçay və Beyləqandan daha çox şikayət qəbul edilib. 

İkinci rüb ərzində monitorinq edilmiş hüquq 
pozuntularının əsas trendləri aşağıdakı kimidir:

- Sosial-iqtisadi hüquq pozuntularına dair 
şikayətlər əvvəlki rüblərdə olduğu kimi 2017-ci ilin 
ikinci rübü ərzində də üstünlük təşkil edir. Bu sahədə 
əsas müşahidə edilən problem şəxslərin sosial təminat 
hüququnun yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
pozulması və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
yol verilən digər pozuntulardır;

- İfadə azadlığının pozulmasına dair hallar ikinci 
rüb ərzində xeyli artmışdır. İfadə azadlığının 
pozuntuları sırasında əsas yeri siyasi motivli cinayət 
təqiblərinə dair işlər, siyasi motivli inzibati xəta 
haqqında işlər, ölkənin əsas müstəqil internet 
saytlarının bloklanmasına dair məhkəmə işi təşkil edir;

- Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun  
pozuntusu diqqət çəkən və davam edən digər 
pozuntudur. Buraya xüsusilə siyasi motivli təqiblər üzrə 
keçirilən məhkəmə iclaslarında baş vermiş hüquq 
pozuntuları və şəxslərin mülki işləri üzrə məhkəmələr 
tərəfindən yol verilmiş pozuntular aiddir;

- Mülkiyyət hüququnun təmin edilməməsi digər 
davam edən  pozuntu trendidir. Bu pozuntulara Bakı 
şəhərində və digər yerlərdə davam edən evlərin 
söküntüləri və bu çərçivədə şəxslərin evlərindən 
çıxarılmaları aiddir. Bundan əlavə regionlarda fermer, 
kiçik və orta sahibkarların  hüquqlarının yerli məmurlar 
tərəfindən pozulması halları müşahidə edilib. 

XÜLASƏ 

SMDT  insan hüquqları üzrə pozuntu hallarının 
monitorinqini apararaq,  Azərbaycan vətəndaşlarının  
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi yönündə vəziyyətin 
təkmilləşdirilməsinə dəstək verməyi nəzərdə tutur. 
Ölkədə siyasi azadlıqların müdafiəsi və monitorinqi 
üzrə çoxillik təcrübəsinə əsaslanaraq, SMDT insan  
hüquq və azadlıqlarının pozulması halları üzrə 
alternativ və qərəzsiz məlumatların  toplanması, 
dövlət və qeyri-dövlət orqanlarının obyektiv şəkildə 
məlumatlandırılması və mövcud  vəziyyətin  ətraflı 
dəyərləndirilməsini nəzərdə tutur.
Monitorinq  üzrə məlumatlar iki qaydada – müşahidə 
qaydasında müxtəlif media orqanları, ictimai birliklər, 
siyasi partiyalar və ictimai fəalların yaydığı 
məlumatların dəqiqləşdirilməsi və vətəndaşların 
müxtəlif sahələr üzrə şikayətlərinin öyrənilməsi 
qaydasında toplanılıb.
SMDT hüquq pozuntularına dair toplanmış 
məlumatların yalnız vətəndaşların bölüşdüyü 
məlumatlara istinad etdiyinə diqqət çəkərək, əldə 
olunmuş məlumatların ölkədə insan hüquqlarının  
müdafiəsi üzrə vəziyyəti tamamilə əks etdirdiyini 
i d d i a  e t m i r.  B u  m ə l u m a t l a r  b a r ə d ə  d a h a 
ətraflı“Gözətçi” veb portalını (www.gozetci.az) 
ziyarət etməklə və ya SMDT-nin e-poçtu – 
info@smdtaz.org ünvanına sorğu göndərməklə əldə 
etmək olar.

www.smdtaz.org 

MONITORINQIN MƏQSƏDI 
VƏ METODOLOGIYA 



HÜQUQ POZUNTULARININ 
KATEQORIYALARI

a) Sosial hüquqların pozulması halları 

b)  Siyasi mo�vli təzyiqlər 

Toplanmış 102 hüquq pozuntularının böyük 
əksəriyyətini 1/3 hissəsini sosial hüquq pozuntuları 
təşkil edir.  Buraya rayon yerlərində infrastruktur, 
səhiyyə sistemi, yerli məmurlar, şəhid ailələrinə 
pensiyalar, sosial yardımların verilməməsi halları 
aiddir.  
Bununla yanaşı müşahidə edilmiş hallar göstərir ki, 
sosial hüquqların pozuntuları çoxluq təşkil etdiyi 
qədər onun həll olunması faizi də  yüksəkdir.  Rüb 
ərzində müşahidə edilmiş 33 pozuntudan 15-i qismən 
və ya tamamilə öz həllini tapıb.

Aprel-İyun ayları ərzində siyasi motivli təqiblər, 
siyasi hüquqların pozulması halları daha da artıb. 
Aprel ayının 29-da siyasi fəal Mehman Qələndərov 
saxlandığı 1 saylı təcridxanada rəsmi açıqlamaya 
əsasən  intihar edib. Mehman Qələndərov qanunsuz 
olaraq narkotik maddələrinin saxlanması və 
daşınması maddəsiylə ittiham olunaraq barəsində 3 ay 
h ə b s  q ə t i m k a n  t ə d b i r i  s e ç i l m i ş d i .  H ə b s 
olunmamışdan əvvəl o tək aksiya keçirməyə 
hazırlaşırdı, siyasi fəal sosial mediada tənqidi 
çıxışları,    Onun intihar həddinə çatdırılması ilə bağlı 
cinayət işi açılsa da məsələ ilə bağlı yenilik yoxdur.
Milli Şuranın 8 aprel 2017- ci il mitinqindən əvvəl və 
sonra siyasi partiya üzvlərinə bölgələrdə təzyiq 
dalğası başlamışdır. Müxalif partiya üzvləri polisə 
çağrılaraq xəbərdarlıq edilib, Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsi Partiyasının 16 üzvü  isə partiya kimliyinə 
görə işdən azad ediliblər. 
 

AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə 
Gürcüstandan Azərbaycana gələrkən saxlanılaraq  
həbs edilib. Onun üzərində 12 min dollar bəyan 
edilməmiş pul vəsaiti 'tapılıb' və qaçaqmalçılıq  
maddəsiylə cinayət işi açılaraq  3 ay müddətinə həbs 
qətimkan tədbiri seçilib. 
Digər AXCP fəalı Fuad Əhmədli isə məhkəmə qərarı 
ilə 4 il azadlıqdan məhrum edildi. O keçən ilin ayqust 
ayında 'vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə' və 
' ə m ə l i y y a t - a x t a r ı ş  f ə a l i y y ə t i  h a q q ı n d a 
qanunvericiliyi pozma' maddələriylə ittiham edilib.
İfadə azadlığının vəziyyəti  may ayının 12-də  
müstəqi l  say t la r ın  Azərbaycan əraz is ində 
bloklanması ilə daha da kəskinləşmişdir. İfadə 
azadlığını məhdudlaşdıran yeni qanunun qəbulundan 
sonra Meydan TV, Azadlıq Radiosu, Azadlıq qəzeti, 
Turan Tv və Azərbaycan Saatının yayımı məhkəmə 
qərarı ilə Azərbaycan ərazisində bloklanmışdır.
Qazaxdan olan jurnalist Nicat Əmiraslanov sosial 
mediadakı postuna görə polisə müqavimət 
maddəsiylə 30 günlük inzibati cəza alaraq , saxlanma 
müddəti ərzində işgəncəyə məruz qalmışdır. 
Digər bir jurnalist Əfqan Muxtarlı isə Gürcüstandan 
oğurlanaraq Bakıya gətirilib. Onun barəsində 'sərhədi 
qanunsuz keçmə' və 'qaçaqmalçılıq'la bağlı cinayət işi  
açılıb. Əfqan Muxtarlı saxlanılarkən işgəncəyə məruz 
qaldığını bildirib. 
'Kanal 13'  ün rəhbəri Əziz Orucov isə polisə 
müqavimətə görə 30 günlük inzibati cəzası bitdiyi son 
gün barəsində 'qanunsuz sahibkarlıq' və 'külli 
miqdarda gəlir əldəetmə və vəzifə saxtakarlığının ağır 
nəticələrə səbəb olması' maddələriylə cinayət işi 
açılib. Onun barəsində  4 ay müddətinə həbs qətimkan 
tədbiri seçilib.
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