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AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARI 

POZUNTULARI ÜZRƏ VƏZIYYƏTƏ DAIR 

RÜBLÜK XÜLASƏ

Bu hesabat Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın 
Tədrisi Mərkəzi (SMDT) tərəfindən Azərbaycanda 
insan hüquqlarının vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi məqsədilə hazırlanıb. 
Hesabata 2017-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində 9 
kateqoriya üzrə qruplaşdırılmış 99 hüquq pozuntusu 
daxil edilib. Hüquq pozuntularına dair məlumatlar 
medianın monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olmuş 
şikayətlər əsasında toplanaraq dəqiqləşdirilib. 
Daxil olmuş məlumatların təhlili göstərir ki, 2017-ci 
ilin ilk rübü ərzində də sosial-iqtisadi hüquqların 
pozulmasına dair şikayətlər çoxluq təşkil edir. 
Bununla yanaşı vətəndaşların ən çox şikayət etdiyi 
digər hallar mülkiyyət və ədalətli mühakimə 
hüququnun pozulması ilə bağlıdır. 
Hesabata cəmi 17 bölgədən məlumatlar daxil olub və 
əhalisi daha çox olan Bakı və Gəncə ilə yanaşı Göyçay 
və Beyləqanda vətəndaşların öz şikayətlərini daha çox 
ictimailəşdirdiyi bəlli olub.

SMDT insan hüquqları üzrə pozuntu hallarının 
monitorinqini apararaq, Azərbaycan vətəndaşların 
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 
iddia etmir. Bu məlumatlar barədə daha ətraflı 
“Gözətçi” veb portalını (  ziyarət www.gozetci.az)
etməklə və ya SMDT-nin e-poçtu    – 
emc.az2001@gmail.com ünvanına sorğu 
göndərməklə əldə etmək olar.  
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SMDT-nin müşahidə etdiyi 99 insan hüquqları pozuntusu ölkənin 17 şəhər və bölgəsində 2017-ci ilin yanvar-mart 
ayları ərzində baş verib. Toplanmış pozuntu hallarının 74-ü vətəndaşların şikayətləri, 25-ə qədəri isə mediada 
yayılmış məlumatlardan ibarətdir. 

HÜQUQ POZUNTULARININ 
KATEQORIYALARI

a) Sosial hüquqların pozulması halları 

Bütün toplanmış məlumatların 1/3 sosial 
hüquqlar kateqoriyasına daxil olmaqla yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarının özbaşınalığı, 
rüşvətxorluq və ictimai xidmət problemləri, 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda 
əmək haqqının ödənilməsi  sahəsində 
gecikmələr və sair halları əhatə edir. Məsələn, 
bir şikayətçi vətəndaş qeyd edir ki, Göyçayda 
Mirzəhüseynli kənd bələdiyyəsi qeyri-qanuni 
olaraq suvarma üçün boru kəmərini sataraq 
kənd təsərrüfatı sahələrinin susuz qalmasına 
rəvac verib. 
 Bununla belə, vətəndaşların şikayətləri üzrə 

Siyasi azadlıqlar üzrə - ifadə, birləşmək və sərbəst toplaşmaq azadlıqları ilə bağlı 22 şikayət, ədalətli məhkəmə 
hüququ üzrə isə (siyasi motivli məhkəmə işləri) 7 şikayət qəbul edilib. İfadə azadlığının pozulmasına dair toplanmış 
19 məlumatın 12-i fevral ayına təsadüf edir və bu hallar sosial şəbəkələrdə fikir və video bölüşmələri də qeydə 
alınıb. Toplaşmaq azadlığı üzrə 2, İfadə azadlığı üzrə 19, birləşmək azadlığı üzrə isə 1 hüquq pozuntusu müşahidə 
edilib.

b) Siyasi azadlıqların pozulması halları 

2017-ci ilin ilk rübü ərzində ictmai-siyasi fəallara qarşı 
təqiblər daha da artıb və 30 günədək inzibati həbslər çoxalıb. 
Fevral ayı əzrində müxalifətdən olan 20 nəfər fəala qarşı 
“polisin tələblərinə əməl etməmək” iddiası üzrə inzibati 
qaydada həbs cəzası verilib. Ümumiyyətlə, fevralın 7-dən 
martın sonunadək polis tərəfindən 32 saxlama halı qeydə 
alınıb.  
İlin ilk 3 ayı ərzində siyasi motivli cinayət işləri üzrə 20-dən 
çox məhkəmə prosesi keçirilib. Bu proseslərdən 4-ü 
yekunlaşıb və məhkəmə həbs hökmü çıxarılıb. Novruz 
bayramı ərəfəsində ölkə başçısının imzaladığlı əfv 
sərəncamı ilə 4 nəfər siyasi məhbus azadlığa buraxılsa da, 
hüquq müdafiəçiləri ölkədə 147 siyasi məhbusun olduğunu 
qeyd ediblər.

c) Siyasi mo�vli təqiblər, inziba� saxlama
 və məhkəmə prosesləri 
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icra hakimiyyətlərinin reaksiyaları və tədbirlərinin araşdırması göstərir ki, rüb əzrində 18 halla bağlı şikayət öz 
həllini tapıb. Məsələn, Göyçayda 1,6 və 9 saylı məktəbin  istilik sistemi bərpa edilib, Ucarda bir polis məmuruna  
yerli sakinin şikayəti əsasında töhmət elan edilib. 
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