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 Bu hesabatı Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi 
(SMDT) Azərbaycanda insan hüquqlarının durmuna dair alternativ məlumat 
mənbəyi yaratmaq məqsədilə hazırlayıb. SMDT Azərbaycanda insan 
hüquqları və demokratik institutların təbliği yönündə çalışan qeyri-hökumət 
təşkilatıdır. 
Hesabata ölkədə insan hüquqları ilə bağlı əsas olayların təhlili və 
vətəndaşlardan hüquq pozuntuları ilə bağlı toplanan şikayətlər əsasında əldə 
edilən məlumatlar daxildir. 
Avropa Şurası ölkələri arasında Azərbaycan insan hüquq pozuntularının 
miqyasına görə ilk sıralarda yer alır və bu durum 2017-ci ildə daha da pisləşib.  
Bu il ərzində siyasi hakimiyyət vəziyyətinin təkmilləşməsi üçün zəruri addımlar 
atmadı, əksinə, siyasi məhbusların sayı çoxalıb, 6 müstəqil media saytı 
bloklanıb, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti iflic olub, toplaşmaq azadlığı isə 
daha məhdudlaşıb. 
 SMDT 2017-ci il ərzində Azərbaycanda insan hüquqları üzrə 
beynəlxalq öhdəliklərin icrasını qiymətləndirmək üçün topladığı faktları 
araşdıraraq, əldə etdiyi 386 insan hüquqları pozuntusunu 9 kateqoriyaya – 
sərbəst toplaşmaq azadlığı, birləşmək azadlığı, ifadə azadlığı, ədalətli 
mühakimə, mülkiyyət, təhsil, social, iqtisadi və digər hüquqlara ayırıb. 
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Toplanmış pozuntuların aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifatı: 

 

 İfadə azadlığı 
 
 İfadə azadlığının vəziyyəti 2017-ci ildə daha da məhdudlaşdı. Yüksək 
vəzifəli məmurların qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş sərvətlərinin 
araşdırılmaları ilə məşhur olan bloger Mehman Hüseynov mart ayında polis 
tərəfindən pis rəftara məruz qaldığını mətbuata açıqladıqdan sonra 
diffamasiya ittihamı ilə 2 il müddəinə azadlıqdan məhrum edildi. Polis Mehman 
Hüseynovun iddiasını təkzib edərək polisə böhtan atmaqla bağlı cinayət işi 
açdı. Hüseynov sosial mediada məşhur olan və dövlət qurumlarının korrupsiya 
məsələlərini araşdıran satirik “Sancaq” səhifəsini idarə edirdi. 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT), Bakı, 2017-ci il 

Mehman Huseynov 

Mənbə:  www.gozetci.az 



 Hökumət müstəqil xəbər saytlarını bloklamaqla media üzərində 
nəzarətinin sərhədlərinə interneti də daxil etdi. Məhkəmə may ayında Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin iddiası əsasında Azadlıq Radiosunun 
Azərbaycan bürosunun, Berlində yerləşən Meydan TV-nin, Azadlıq qəzeti və 
digər müstəqil media orqanlarının veb səhifələrinin yayımını blokladı. 
Mart ayında qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər hökumətin istənilən saytı 
bloklamaq üçün qanuni əsaslar yaratması ilə bir çox veb səhifələr alternativ 
linklər və ya izləyicilərin  Virtual Xüsusi Şəbəkə (VPN) istifadə etməsi ilə 
fəaliyyətini davam etdirir. İl ərzində bir neçə digər veb saytın blok edilməsi bu 
cür təzyiqlərin 2018-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisinə “hazırlıq planı” kimi 
diqqət çəkir. 
Sonuncu müstəqil xəbər agentliyi olan Turan dövlət orqanlarının təzyiqi 
səbəbindən fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdı və qurumun rəhbəri Mehman 
Əliyev isə 24 avqustda həbs edildi. Mehman Əliyev 20 gün sonra yerli və 
beynəlxalq reaksiyanın nəticəsində azad edilsə də, bu müstəqil medianın 
fəaliyyəti ilə bağlı əlverişli imkanların yaradılması ilə müşayiət olunmadı. 

Birləşmək və toplaşmaq azadlığı

 2017-ci ildə birləşmək və toplaşmaq azadlığının vəziyyəti ilə bağlı heç 
bir irəliləyiş olmadı. 2014-15-ci illərdə QHT-lər və qrantlar haqqında qanuna 
edilən dəyişikliklər müstəqil QHT-lərin xaricdən maliyyələşməsini və faktiki 
fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Bununla yanaşı 2017-ci il ərzində beynəlxalq 
QHT-lərin Azərbaycanda fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı cəhdlər uğursuz olub. 
2014-cü ildə Baş Prokurorluq tərəfindən müstəqil yerli və beynəlxalq 
təşkilatlara qarşı açılmış cinayət işi, QHT rəhbərlərinin bank hesablarının 
həbsi, vergi cəzaları və ölkədən çıxma qadağaları hələ də davam edir. 
Qanunsuz səyahət qadağası nəticəsində 60-dan artıq jurnalist, vəkil və 
vətəndaş cəmiyyəti fəalı beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edə bilmir.
Hakimiyyət müxalifət və müstəqil qrupların nümayişlərini  məhdudlaşdırmaq 
üçün sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunundan sui-istifadə edir. 
Azərbaycan qanunvericiliyi mitinq təşkilatçılarından yerli icra orqanını 
xəbədarlıq edilməsini tələb edir. Yerli icra hakimiyyəti isə öz növbəsində yalnız 
təhlükəsizliyi təmin edə bilmədikdə  və ya digər bir nümayişlə üst-üstə 
düşdükdə nümayişə icazə verməkdən imtina edə bilər. Lakin hakimiyyət 2006-
cı ildən etibarən bütün müxalifət nümayişlərinə şəhərin mərkəzində qeyri-
qanuni qadağa tətbiq edir. Müxalifətə Bakı şəhərinin kənarında, eyni zamanda 
polislərin sıx nəzarəti altında, nümayişçilərin polis tərəfindən fərdi qaydada 
yoxlanmasıyla icazə verir. Əlavə olaraq qorxu yaratmaq üçün iştirakçıların 
şəkli mülki geyimlilər və polis tərəfindən çəkilir. İcazəsiz nümayişlər isə polis 
tərəfindən bir çox hallarda zorakılıqla dağıdılır, dinc nümayişçilər, təşkilatçılar 
həbs edilirlər.

 Müxalifət aprel, sentyabr və oktyabr aylarında 3 sanksiyalı mitinq 
keçirib. Mitinqin razılaşdırılmış olmasına baxmayaraq müxalif partiyaların 
üzvləri və mitinq iştirakçıları inzibati cərimələr, inzibati həbslər, qanunsuz 
işdən çıxarılma, ailə üzvlərinə təzyiqlər kimi müxtəlif növ cəza və 
məhdudiyyətlərlə üzləşiblər. Yalnız sentyabr ayında olan mitinq 
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zamanı 64 nəfər müxtəlif növ inzibati sanksiyalara məruz qalıb, oktyabr ayında 
isə bu rəqəm 82 nəfərə qədər artıb.

 Təzyiqlər incəsənət xadimlərdən də yan keçməyib. Mitinqdə iştirak 
etdikləri üçün 3 aktyor İlqar Cahangir, Ayşad Məmmədov və Abbas 
Qəhrəmanov işdən çıxarılma ilə hədələnib və president təqaüdündən məhrum 
olublar.
Hakimiyyət siyasi lideri həbsdə olan müxalif Respublikaçı Alternativ (REAL) 
hərəkatının siyasi partiya yaratmasına maneə törədir. “Siyasi partiyalar 
haqqında” qanunun tələblərinə baxmayaraq, hakimiyyət qurultay üçün tələb 
olunan yerin ayırılmasından imtina edib, o cümlədən özəl məkan sahiblərinə 
REAL-a yer icarə verməkdən imtina üçün göstəriş verilib. Dekabrda Musavat 
partiyası öz qərargahında yer ayırmaq istədikdə isə rəhbərliyi polisə 
çağırılaraq xəbərdarlıq edildi. Nəticədə REAL hərəkatının siyasi partiya 
yaratmasının qarşısı alınıb.

 

 Siyasi təzyiqlər 

 Bu il ərzində siyasi məhbusların sayı 145 nəfərdən artıq olub. Yerli 
hüquq müdafiəçilərinin 2018-ci ilin yanvar ayında yaydığı məlumata görə, 
hazırda həbsdə olan siyasi məhbusların 11 nəfəri jurnalist və blogçu, 12 nəfər 
siyasi və ictimai fəal, 2 nəfər yazıçı və şair, 1 nəfər hüquq müdafiəçisi, 83  nəfər 
siyasi motivlə həbs olunmuş dini icma üzvü (bunlardan 59-u Nardaran hadisəsi 
ilə əlaqədar tutulan şəxslərdir), 2 nəfər isə keçmiş dövlət məmurudur. Bundan 
əlavə 17 nəfər sosial etirazlara görə həbs edilmiş şəxslərdir. dir. Siyahıdaki 
daha 10 nəfərsə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunublar. 3 nəfər ömürlük 
həbs cəzası almış şəxslərdir. O cümlədən 4 nəfər, qohumları siyasi fəal 
olduqlarına görə həbs olunanlardır. 
 REAL sədri İlqar Məmmədov AİHM-in 2014-cü ildə onun dərhal azad 
edilməsi ilə bağlı qərarına baxmayaraq, hələ də həbsdədir. 2017-ci ilin oktyabr 
ayında hökumət İlqar Məmmədovu azad etmədiyi üçün Avropa Şurası Nazirlər 
Komitəsi sanksiya tətbiqi ilə bağlı mexanzimlərin araşdırılmasına başladı. 
Məhkəmə qərarını icra etmədiyi təqdirdə Azərbaycan dövləti AŞ-da səsvermə 
hüququndan məhrum edilə və ya digər növ sanksiyalarla ilə üzləşə bilər.  
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Niderlandda yaşayan digər azərbaycanlı fəal Orduxan Teymurxanın ailəsi 
hökumət tərəfindən təqib olundu. Məhkəmə fəalın qardaşı və qardaşı oğlunu 
30 günlük müddətə saxta ittihamla həbs etdi. 
Mayın 26-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl 
Bayramlı Gürcüstana səfərdən qayıdarkən sərhəddə saxlanılıb. Bayramlıya 
üzərində olan valyutanı (12000 ABŞ dolları) gömrükdə bəyan etmədiyi əsas 
gətirilərək, maliyyə qaçaqmalçılığı ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. O, AXCP-nin 
etiraz mitinqləri və aksiyalarında fəal iştirak edən aparıcı liderlərindən olub. 

Mayın 29-da 2017-ci ilin hakimiyyətin siyasi 
təzyiqləri ölkə sərhədlərini keçərək, 
Gürcüstanda yaşayan araşdırmaçı jurnalist 
Əfqan Muxtarlının Tbilisidən oğurlanaraq 
Bakıya gətirilməsi, ardınca onun qanunsuz 
sərhəd
keçmə, qaçaqmalçılıq və sərhəd patruluna 
hücum ittihamları ilə  mühakimə olunması ilə 
nəticələndi.       
Muxtarlı Gürcüstanın təhlükəsizlik qüvvələri 
tərəfindən oğurlandığını və onu sərhəddə 
Azərbaycan tərəfinə  təhvil verildiyini bildirib. 
Muxtarlı 6 il həbs cəzasına məhkum edilib.

Nardaran işi  üzrə məhkəmə prosesi ilə bağlı 12 nəfərə 12 ildən 15 ilədək həbs 
cəzası verilib. Hazırda Nardaran işinə görə tutulanların ümumi sayı 87-dir. 
Onlar  terrorizm, dini, sosial nifrət yaymaq və dövlət çevrilişinə cəhd ittihamları 
ilə məhkum ediliblər. İlk qrup 2016-cı ildə həbs olunub, 2017-ci ilin yanvar və 
dekabr aylarında digər iki qrupun hökmü verilib.
Xatırladaq ki, Nardaran işi 2015-ci ilin noyabr-dekabr aylarında dini 
ekstremizmin qarşısını almaq üçün Nardaran kəndində keçirilən xüsusi 
əməliyyat və reydlərdən sonra başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına 
görə, həbslər "din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar 
qrupunun terror aktları törətmək planını" neytrallaşdırmaq məqsədilə aparılıb. 
Qrupun lideri Taleh Bağırzadə bütün ittihamları rədd edərək həbslərin siyasi 
xarakter daşıdığını bildirib. Hücum zamanı iki polis məmuru və 5 mülki şəxs 
öldürülüb. Həbs edilmiş şəxslər qeyri-insani və ləyaqət alçaldan rəftar 
gördüklərini, işgəncə hallarını, ədalətli məhkəmə araşdırmalarının 
aparılmamasını, həbsxanada tibbi yardımın təmin edilmədiyini qeyd ediblər. 
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Vəkillər Kollegiyası üzvlərinə təzyiqlər 

 İl ərzində siyasi məhbusları müdafiə edən vəkillər və insan hüquqları 
müdafiəçiləri təzyiqlərə məruz qalırlar. Bir sıra siyasi məhbusu təmsil edən 
vəkil Yalçın İmanov müvəkkilinin həbsxanada işgəncəyə məruz qaldığını 
ictimaiyyətə bildirdikdən sonra Vəkillər Kollegiyası üzvlüyündən çıxarıldı. 
Digər 5 vəkil - Elçin Sadıqov, Aqil Layıcov, Nemət Kərimli, Əsabəli Mustafayev 
və Fəxrəddin Mehdiyevə isə xəbərdarlıq edilib, onların da vəkillik fəaliyyətləri 
dayandırıla bilər. 
Noyabr ayında qanunveriliyə edilən dəyişikliyə görə Vəkillər Kollegiyasına üzv 
olmayan hüquqşünaslar məhkəmədə təmsilçilik edə bilməzlər. Hazırda 10 
milyon əhalisi olan Azərbaycanda Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan 900 vəkil 
var. Bununlada əhalinin sayına düşən vəkillərin azlığına görə ölkə Avropa 
Şurasında sonuncu yeri tutur. Dəyişiklik nəinki siyasi məhbusları, yüz minlərlə 
sıravi vətəndaşı hüquqi müdafiədən məhrum edir. Digər tərəfdən isə Avropa 
Şurası İnsan hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərə birbaşa olaraq 
təsir edir. Vəkillər Kollegiyasının yeni rəhbərliyi mütəmadi olaraq imtahanların 
keçiriləcəyinə və vəkillərin sayının artırılacağına söz versə də, əvvəlki illərin 
təcrübəsinə görə müstəqil siyasi baxışları olan hüquqşünasların vəkilliyə 
qəbul olunmasına əngəllər yaradılır. 

Cinsi azlıqlara təzyiqlər

 Sentyabr ayında hakimiyyət orqanları LGBT şəxslərin kütləvi həbsinə 
və təzyiqlərə başladı. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 56 nəfər 
xırda xuliqanlıq və polisin qanuni əmrlərinə qarşı çıxmaq maddələri ilə inzibati 
həbs cəzasına məhkum edildi. 
 Hakimiyyətin iddiasına əsasən ümumilikdə 83 nəfər saxlanılıb, 
onlardan 18 nəfər cərimə, 9 nəfərə isə xəbərdarlıq edilib. İnsan hüquqları 
müdafiəçilərinin verdiyi məlumatda isə yüzdən çox şəxsin polis tərəfindən 
saxlandığı, döyüldüyü, təhqir edildiyi və məcburi tibbi müayinəyə məruz 
qaldığı bildirilir. Hökumətin rəsmi bəyanatında kütləvi həbslər fahişəlik və cinsi 
yolla ötürülən xəstəliklərə qarşı mübarizə kimi təsvir edilsə də, LGBT fərdləri 
bu bəyanatı təkzib ediblər. 
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Iqtisadi və sosial hüquqlar

Son illər artan iqtisadi böhran vətəndaşların iqtisadi və sosial hüquqlarının 
müdafiəsinə də təsir edərək, bu sahədə şikayətlərin sayını artırıb. SMDT-nin 
müşahidələri göstərir ki, ölkədəki hüquq pozuntularının əksəriyyəti iqtisadi və 
sosial hüquqlarla bağlıdır. Pozuntularının üçdə bir hissəsi yerli icra 
hakimiyyətlərinin özbaşınalığı, bank kreditlərinin ödənilməsi ilə bağlı inzibati 
təzyiqlər, vəzifədən sui-istifadə, dövlət müəssisələrində əmək haqlarının 
ödənilməsinin gecikməsi kimi sosial hüquqlara daxildir. 
Vətəndaşlardan il ərzində daxil olan şikayətlər arasında yerli icra hakimiyyəti 
orqanları tərəfindən fermer, kiçik və orta sahibkarların hüquqlarının pozulması 
halları, sahibkarların torpaqlarının qanunsuz ələ keçirilirməsi, tələbə və 
işçilərinin məcburi əməyə cəlb edilməsi və özəl mülkiyyətin sökülməsi halları 
üstünlük təşkil edir.
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