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Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi 

Azərbaycanda hərəkət etmək azadlığı: Siyasi motivli səyahət qadağaları  

Dəyərləndirmə Sənədi 

 

I. Xülasə 

 

Azərbaycanda ifadə azadlığı, birləşmək və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarına yaradılan hüquqi-

siyasi məhdudiyyətlər son illər siyasi təqiblərin daha da kəskinləşməsi ilə müşayiət olunub. Yerli 

hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə, hazırda ölkədə siyasi motivlərlə həbsdə olan 131 nəfər 

siyasi məhbus1 var. Onlardan 10 nəfər jurnalist və bloqçu, 18 nəfər siyasi və ictimai fəal, 68 

nəfər dini icma fəalları, 14 nəfər sosial etirazlarla bağlı həbs edilən şəxslər və başqa sahələrdə 

çalışan vətəndaşlardır. Siyasi motivli həbslərlə yanaşı hazırda dövlət orqanları ictimai-siyasi 

fəallar, jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinə qarşı yeni siyasi təzyiq forması - xaricə səyahət 

qadağalarının tətbiq olunmasından istifadə edir.  

Səyahət qadağasına məruz qalan fəallar və jurnalistlər dəfələrlə bildiriblər ki, bu təzyiqlər siyasi 

motivli olmaqla onların fəaliyyətinin nəzarət altında saxlanması məqsədi daşıyır və “cəza” 

forması kimi istifadə olunur. Mövcud qadağalarla bağlı yerli məhkəmələrə şikayətlər isə məhz 

siyasi səbəblərdən təmin edilmir. Bununla belə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi indiyədək 

13 ərizəçinin hərəkət azadlığının Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən pozulduğu bəyan edib. 

Ancaq AİHM-in qərarları yerli səviyyədə dövlət orqanları tərəfindən icra edilmir.  

Bu sənəd Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi tərəfindən 30 nəfər şəxslə 

aparılan müsahibə əsasında hazırlanıb və toplanan sənədlər əsasında onların siyasi motivlərlə 

səyahət qadağasına məruz qaldığı müəyyən edilib. Qadağaya məruz qalan şəxslərdən 18 nəfəri 

jurnalist, 5 nəfər siyasi fəal, 4 nəfər hüquqşünas və hüquq müdafiəçisi, 2 nəfər yazar, bir nəfər isə 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı rəhbəridir. Onlardan 26 nəfərə səyahət qadağası qeyri-müəyyən 

müddətə, 4 nəfərə isə müddətli tətbiq edilib. Siyahıda olanlardan 24 nəfərə səyahət qadağası 

məhkəmə qərarı olmadan hüquq mühafizə və istintaq orqanlarının qərarı ilə, 6 nəfərə məhkəmə 

qərarı ilə tətbiq edilib.2 

SMDT-nin araşdırmaları göstərir ki, Azərbaycan dövlət orqanları ictimai-siyasi fəallar, 

jurnalistlər və yazarlara qarşı hərəkət azadlığı qadağalarını tətbiq edərkən, bunu əksər hallarda 

hüquqi əsaslar  göstərmədən, qadağaya məruz qalan şəxsləri məlumatlandırmadan, müddətsiz 

şəkildə həyata keçirir. Bu hallar sırasında son 5 il ərzində keçmiş siyasi məhbuslara və yeni 

açılan siyasi motivli cinayət işləri əsasında tətbiq edilən səyahət qadağaları çoxluq təşkil edir.  

SMDT hesab edir ki, Azərbaycan dövlət orqanlarının ictimai-siyasi fəallar və jurnalistlərə tətbiq 

etdiyi hərəkət etmək azadlığının məhdudlaşdırılması halları həm beynəlxalq, həm də milli 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddəaların pozulması şəraitində baş verib. Yerli məhkəmələr 

                                                             
1 Ətraflı məlumat üçün - https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-hazirlanib/  
2 Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin siyahısı bu sənədin sonuna əlavə edilib.  

https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-hazirlanib/
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səyahət qadağası ilə bağlı şikayətlərin hansı məhkəmənin yurisdiksiyasında olduğunu müəyyən 

edə bilmir, bəzi hallarda isə səyahət qadağaları məhkəmə qərarları olmadan tətbiq edilir. Bununla 

yanaşı Avropa Məhkəməsinin hərəkət etmək azadlığının Azərbaycan tərəfindən pozulması ilə 

bağlı qərarları nəzərə alınmır, ərizəçilərə tətbiq edilən səyahət qadağalarının Avropa 

Konvensiyanın 4 saylı Protokolunun 2-ci maddəsinə uyğun həyata keçirilməsi baş vermir. 

SMDT səyahət qadağaları ilə bağlı hazırkı vəziyyətin həlli üçün ölkə parlamenti tərəfindən milli 

qanunvericliyin təkmilləşdirilməsini zəruri sayır. Eyni zamanda səyahət qadağasının Azərbaycan 

höküməti tərəfindən siyasi təzyiq metodu kimi istifadə edilməsinə son qoyulmasını, qadağalar 

beynəlxalq hüququn tələblərinə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun tətbiq edilməsini tövsiyyə edir.  

SMDT Azərbaycan hakimiyyətindən ölkə vətəndaşlarına səyahət qadağaları tətbiq edilərkən 

BMT və Avropa Şurasının bu sahədə sənədlərinin tələblərini nəzərə almağa, Avropa İnsan 

Hüquqları Məhkəməsinin hərəkət etmək azadlığı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara istinad etməyə 

çağırır.  

II. Giriş 

 

Son illər Azərbaycanda ifadə azadlığı, birləşmək və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarına yaradılan 

məhdudiyyətlər mövcud qanunların daha da mürtəceləşməsi, siyasi təqiblərin kəskin şəkildə 

artması ilə müşayiət olunub. Yerli hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə, hazırda ölkədə 

siyasi motivlərlə həbsdə olan 129 nəfər siyasi məhbus3 var. Onlardan 10 nəfər jurnalist və 

bloqçu, 18 nəfər siyasi və ictimai fəal, 68 nəfər dini icma fəalları, 14 nəfər sosial etirazlarla bağlı 

həbs edilən şəxslər və başqa sahələrdə çalışan vətəndaşlardır. Siyasi motivli həbslərlə yanaşı son 

5 il ərzində ictimai-siyasi fəallar, jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinə qarşı siyasi təzyiq forması 

kimi xaricə səyahət qadağalarının kütləvi şəkildə tətbiq olunması müşahidə olunur.  

Səyahət qadağasına məruz qalan fəallar və jurnalistlər dəfələrlə bu təzyiqlərin siyasi motivli 

olduğunu, onların fəaliyyətinin nəzarət altında saxlanması məqsədi daşıdığını və onlara qarşı 

“cəza” forması kimi istifadə olunduğunu bəyan ediblər. Mövcud qadağalarla razılaşmayan bəzi 

fəallar yerli məhkəmələrə müraciət etsələr də, indiyədək onlarla bağlı qadağaların aradan 

qalxmasına nail ola bilməyiblər. Bununla belə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin (Avropa 

Məhkəməsi) 13 dekabr 2018-ci ildə qəbul etdiyi qərarda jurnalist və siyasi fəallar da daxil 

olmaqla 11 ərizəçinin hərəkət azadlığının Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən pozulduğu bəyan 

edilir.4 Bu cür hallar tətbiq edilən səyahət qadağalarının diskriminativ xarakterə malik olması 

təsdiqləməklə yanaşı, yerli məhkəmə hökmlərinin hüquqi cəhətdən əsaslı olmadığını göstərir. 

Qadağalarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları isə yerli səviyyədə hüquq-

mühafizə orqanları tərəfindən icra edilmir.  

Hərəkət azadlığı Azərbaycan vətəndaşlarının milli qanunvericilik və ölkənin qoşulduğu 

beynəlxalq sənədlərdə qorunan əsas fundamental azadlıqlarından biridir. Bu hüquq ölkə 

                                                             
3 Ətraflı məlumat üçün - https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-hazirlanib/ 
4 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (8051/17, 12870/17), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262  

https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-hazirlanib/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
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ərazisində bir yerdən digər yerə sərbəst hərəkət etmək, ölkə ərazisini tərk etmək və ya ölkəyə 

geri dönmək hüquqlarını əhatə edir. Bu baxımdan hazırkı sənəddə hərəkət azadlığı ilə bağlı 

mövcud məhdudiyyətləri həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq sənədlər prizmasından 

araşdırılıb.  

Sənəd hazırlanarkən həqiqiliyi təsdiq edilmiş faktlardan, məhkəmə qərarlarından, səyahət 

qadağasına məruz qalmış şəxslərin verdiyi məlumatlardan istifadə olunub. Sənəddə beynəlxalq 

qanunvericilik kimi Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə, Mülki və Siyasi  Hüquqlar 

haqqında Beynəlxalq Pakta, Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqları haqqında 

Konvensiyaya (Avropa Konvensiyası), Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad edilib.  

Səyahət qadağasının yerli qanunvericilikdə hüquqi əsası kimi Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına, Miqrasiya Məcəlləsinə,  Ölkədən Getmək, Ölkəyə Gəlmək və Pasportlar 

haqqında qanuna, Cinayət Prosessual Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına istinad edilib.  

 

Sənəddə 30 nəfər şəxsin siyasi motivlərlə səyahət qadağasına məruz qaldığı faktlarla sübut 

edilib. Ancaq bu cür şəxslərin sayının 30-dan artıq olduğu istisna edilmir. Qadağaya məruz qalan 

şəxslərdən 18 nəfəri jurnalist, 5 nəfər siyasi fəal, 4 nəfər hüquqşünas və hüquq müdafiəçisi, 2 

nəfər yazar, bir nəfər isə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsidir. Onlardan 26 nəfərə səyahət 

qadağası qeyri-müəyyən müddətə, 4 nəfərə isə müddətli tətbiq edilib. Siyahıda olanlardan 24 

nəfərə səyahət qadağası məhkəmə qərarı olmadan hüquq mühafizə və istintaq orqanlarının qərarı 

ilə, 6 nəfərə məhkəmə qərarı ilə tətbiq edilib5. 

Bu sənədin məqsədi diskriminativ şəkildə tətbiq edilən səyahət qadağalarının yaratdığı hüquqi 

problemlər və nəticələri barədə ictimaiyyəti, dövlət orqanları və Azərbaycan Respublikasının 

üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq, mövcud  pozuntuların ortadan 

qaldırılması üçün tövsiyələr təqdim etməkdir. 

III. Hərəkət etmək azadlığı üzrə beynəlxalq öhdəliklər 

 

Hərəkət etmək azadlığı ilə bağlı öhdəliklərinin əsasını BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları 

Bəyannaməsi və Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktı təşkil edir. Beynəlxalq 

Paktın 12-ci maddəsində deyilir: 

“Hansısa  dövlətin ərazisində  olan  hər  bir  kəs  bu  ərazinin  hüdudları  daxilində sərbəst 

hərəkət etmək və yaşayış yerini sərbəst seçmək hüququna malikdir. Hər bir insan, öz ölkəsi də 

daxil olmaqla, istənilən ölkəni tərk etmək hüququna malikdir. Yuxarıda  xatırlanan  hüquqlar,  

dövlət  təhlükəsizliyinin,  ictimai  asayişin, əhalinin  sağlamlığıvə mənəviyyatının  mühafizəsi  

üçün  və  yaxud  başqalarının  hazırkı  Paktda  qəbul  edilən  digər hüquqlarla  bir  araya  sığan  

hüquq  və  azadlıqları  üçün  zəruri  olan,  qanunla  nəzərdə  tutulan  məhdudiyyətlərdən başqa 

heç bir məhdudiyyət obyekti ola bilməz...” 

                                                             
5 Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin siyahısı bu sənədin sonuna əlavə edilib.  
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Azərbaycan bu Paktla yanaşı ona əlavə edilən Birinci Fakultativ Protokola da qoşulub. Sonuncu 

sənədə əsasən hər kəs Paktda öz əksini tapmış hüquqların pozulması ilə bağlı BMT İnsan 

Hüquqları Komitəsinə şikayət verə bilər.  

BMT-nin sənədləri ilə yanaşı 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Konvensiyasına qoşulmaqla bu 

sənədə əlavə olunan 4 saylı Protokol çərçivəsində hərəkət azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı 

beynəlxalq öhdəlik daşıyır.  

Avropa Məhkəməsinin hərəkət etmək azadlığı ilə bağlı qərarlarına president hüququ əsasında 

Azərbaycanla bağlı oxşar işlərdə məhkəmənin özü və yerli müvafiq orqanlar tərəfindən istinad 

edilir.6  Avropa Məhkəmənin artıq hərəkət etmək azadlığının pozuntusu ilə bağlı Azərbaycana 

qarşı 3 qərarı var. Azərbaycan Avropa Konvensiyasını ratifikasiya etdikdən sonra Avropa 

Məhkəməsinin hərəkət etmək azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycana qarşı ilk 

qərarı 10 iyul 2018-ci ildə Hacıbəyli Azərbaycana qarşı işlə bağlı qəbul olunub.7 Vaqif 

Hacıbəyli müxalif siyasətçi olub. 2000-ci ilin 29 aprelində müxalifətin təşkil etdiyi 

razılaşdırılmamış nümayişdə iştirak etdikdən sonra onun haqqında dövlət rəsmilərinə qarşı hədə-

qorxu gəlmək və zordan istifadə etmək ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Amma iş üzrə 

təqsirləndirilən şəxslərdən birinin gizlənməsi səbəbindən cinayət işi dayandırılıb. 14 sentyabr 

2005-ci ildə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti keçdiyi üçün cinayət işinə xitam verilib. 

Amma Hacıbəyli 5 il ölkədən çıxa bilməyib. Avropa Məhkəməsi bildirib ki, prokurorluq 

orqanları hər hansı bir istintaq aparmadan mürəkkəb olmayan bir işə görə Hacıbəylinin ölkədən 

çıxışına bu qədər müddətə qadağa qoya bilməz.8 Məhkəmənin hərəkət etmək azadlığının 

pozuntusu ilə bağlı Azərbaycana qarşı ikinci qərarı Əli Kərimli Azərbaycana qarşı işlə bağlı 

qəbul etdiyi 16 iyul 2015-ci il tarixli qərarıdır.9   

Nəhayət, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı sonuncu - 13 dekabr 2018-ci il tarixli 

Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı işlə bağlı qərarı ilə 11 ictimai fəalın və jurnalistin 

hərəkət etmək azadlığının hakimiyyət orqanları tərəfindən pozuntusu məhkəmə tərəfindən 

tanınıb.10 Bu işdə Avropa Məhkəməsi müəyyən edib ki, fəalların hərəkət etmək azadlığına 

səyahət qadağası formasında edilən müdaxilə  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığı üçün 

Avropa Konvensiyanın 4 saylı Protokolunun 2-ci maddəsinin pozuntusuna səbəb olub.     

 

IV. Milli qanunvericilik 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 28-ci maddəsində göstərilir ki, qanuni surətdə 

ölkə ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə, özünə yaşayış yeri seçə və Azərbaycan 

ərazisindən kənara gedə bilər. Bu maddə həmçinin hərəkət azadlığı hüququnun tutulma, həbsə 

                                                             
6 Avropa Məhkəməsinin bu qərarları  hərəkət etmək azadlığının, eləcə də səyahət qadağasının tətbiqi ilə bağlı istinad 

edilən əsas qərarlardır: Baumann Fransaya Qarşı (33592/96), İvanov Ukraynaya qarşı (15007/002), Raimondo 

Italyaya qarşı (12954/87, Vlasov və Benyaş Rusiyaya qarşı  (51279/09 32098/13), Xlyustov Rusiyaya qarşı 
(28975/05).   
7 Vaqif Hacıbəyli Azərbaycana qarşı (6528/05, 2008), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87412 . 
8 İbid, §66 
9 Əli Kərimli Azərbaycana qarşı (3967/09, 2015), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070 . 
10 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (66650/13, 24749/16, 43327/16, 62775/16, 68722/16, 76071/16, 

8051/17, 8702/17, 12870/17, 21246/17 və 37696/17) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87412
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070
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alma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bildiyini qeyd edir. Azərbaycan 

Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 9-cu maddəsində isə ölkədən getmək hüququnun hansı 

hallarda məhdudlaşdırıla biləcəyi sadalanıb: 

 Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq tutulduqda və ya 

barəsində hər hansı qətimkan tədbiri seçildikdə - azad edilənədək, qətimkan tədbirinin 

müddəti bitənədək və ya qətimkan tədbiri ləğv edilənədək; 

 

 məhkum edildikdə – Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş əsas 

cəzasını çəkib qurtaranadək və ya bu Məcəllənin 9.3.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hal 

istisna olmaqla, cəzadan azad edilənədək; 

 

 Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq barəsində tibbi 

xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edildikdə – tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi ləğv 

edilənədək; 

 

 üzərinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vəzifələr 

qoyulmaqla şərti məhkum edildikdə və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad 

edildikdə – müvafiq olaraq sınaq müddəti və ya cəzanın çəkilməmiş hissəsi başa çatanadək 

və ya şərti məhkumetmə, yaxud üzərinə qoyulmuş vəzifələr vaxtından əvvəl tamamilə ləğv 

edilənədək; 

 

 hamilə qadınlar və azyaşlı uşaqları olan şəxslər barəsində cəzanın çəkilməsi təxirə 

salındıqda - məhkəmə məhkum edilmiş şəxsi cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edənədək 

və ya məhkum edilmiş şəxs əsas cəzasının qalan hissəsini çəkib qurtaranadək; 

 

 müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda – müddətli həqiqi hərbi xidmət keçənədək və ya 

qanuna uyğun olaraq ondan azad edilənədək; 

 

 məhkəmə qərarları, əmrləri və vergi orqanlarının pul tələblərinin ödənilməsi ilə bağlı 

inzibati aktları əsasında verilmiş icra sənədinin könüllü icra üçün müəyyən olunmuş vaxtda 

üzrsüz səbəbdən icra edilməməsinə görə vətəndaşın ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti 

məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda; 

 

 vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə, hesablanmış vergilər üzrə borcları və faizləri, tətbiq 

edilmiş maliyyə sanksiyalarını dövlət büdcəsinə ödəməməsinə görə vətəndaşın ölkədən 

getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə 

minmiş qərarı olduqda - məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul edilənədək və 

sair; 

 

 beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarına və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq profilaktik peyvəndlər tələb olunan ölkələrə gediş-

gəliş zamanı - profilaktik peyvəndlər edilənədək; 
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Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanununda11 Miqrasiya Məcəlləsinə 

oxşar şəkildə hərəkət etmək azadlığı ilə bağlı müddəalar yer alır. Amma Miqrasiya Məcəlləsində 

tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin dairəsi daha genişdir. 

İcra haqqında qanun12 isə müəyyən olunmuş müddət ərzində borcunu ödəyə bilməyən şəxslərin 

ölkədən çıxışı icra məmurunun əsaslandırılmış təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə 

müvəqqəti məhdudlaşdırıla biləcəyini deyir. Müki Prosesual Məcəllə13 isə borca görə ölkədən 

getmək hüququnun ətraflı izahını verir və şəxslərin bu hüququn məhdudlaşdırılmasından 

məhkəməyə şikayət etmək hüququnun olduğunu göstərir. 

Bundan başqa Vergi Məcəlləsi,14 Hərbi Qulluqçuların Statusu haqqında Qanun15 və Dövlət Sirri 

haqqında Qanun16 əsasında şəxslərin ölkədən çıxışına məhdudiyyətlər gətirilə bilər.  

Hərəkət etmək azadlığı mütləq hüquq olmadığı üçün müəyyən hallarda məhdudiyyətlərə məruz 

qala bilir. Ancaq bu hallarda məhdudlaşdırma ictimai maraqları qorumaq məqsədilə tətbiq 

edilməli və qarşıya qoyulan qanuni məqsədə mütənasib olmalıdır. Məhdudiyyətlər müxtəlif 

formalarda tətbiq edilə bilir: ölkə ərazisində bir yerdən digər yerə getməyə qoyulan 

məhdudiyyətlər; ölkə ərazisini tərk etməyə və ya ölkə ərazisinə geri dönməyə qoyulan qadağalar 

(buna səyahət qadağası da deyilir).  

 

 

V. Siyasi motivlərlə tətbiq edilən səyahət qadağaları 

 

Azərbaycan dövlət orqanları tərəfindən ictimai-siyasi fəallar, jurnalistlər və yazarlara qarşı tətbiq 

edilən hərəkət azadlığı qadağalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

 

5.1. Hüquqi əsas göstərilmədən tətbiq edilən qadağalar  

 

Səyahət qadağasına məruz qalan bəzi şəxslər müxtəlif cinayət işlərinə rəsmi olaraq şahid 

qismində cəlb olunsalar da, əsassız olaraq belə məhdudiyyətlə üzləşiblər. Çünki milli 

qanunvericilikdə şahidlərə qarşı belə bir prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsini 

göstərən müddəa yoxdur. 2015-ci ildə müstəqil Meydan TV-yə qarşı Baş Prokurorluğun Ağır 

Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi tərəfindən açılan cinayət işində bu qurumun 15 

nəfərdən artıq əməkdaşı şahid qismində istintaqa cəlb edilib. Onlardan 13 nəfərin ölkədən 

çıxışına qadağa qoyulub. Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən 3 jurnalist – İzolda Ağayeva, Sevinc 

Vaqifqızı və Aytən Ələkbərova 2015-ci ilin 20 sentyabrında Ukraynadan qayıdarkən, Bakı 

Hava Limanında saxlanılıb, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılıblar. 

İstintaq zamanı onlara ölkədən çıxışlarına qadağa qoyulduğu bildirilib və jurnalistlər daha sonra 

sərbəst buraxılıb. Meydan TV-nin başqa bir əməkdaşı Natiq Cavadlı şahid qismində istintaqa 

                                                             
11 Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci maddəsi. 
12 İcra Haqqında Qanunun 84-1-ci maddəsi. 
13 Mülki Prosesual Məcəllənin 231-ci maddəsi. 
14 Vergi Məcəlləsinin 23-24-cü maddələri. 
15 Hərbi Qulluqçuların Status Haqqında Qanunun 23-cü maddəsi. 
16 Dövlət Sirri Haqqında Qanunun 25-ci maddəsi. 
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ifadə verməyə çağırılarkən barəsində səyahət qadağasının tətbiq edilməsi barədə 

məlumatlandırılıb. Kanalla əməkdaşlıq etmiş jurnalistlərdən Aytac Əhmədova, Səlimə Cəlilova 

və Tural Əsədov da istintaqa şahid qismində cəlb edilmələrinə baxmayaraq, səyahət qadağasına 

məruz qalan şəxslər arasındadır.  

 

 
Jurnalistlər Sevinc Vaqifqızı, İzolda Ağayeva və Aytən Ələkbərova Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla  Mübarizə 

İdarəsindən çıxarkən ( Foto sosial mediada paylaşılıb)  

 

Yazıçı Rasim Qaracanın 2015-ci ildə Meydan TV-də  ədəbiyyat mövzusunda iki yazısı dərc 

olunub. O, Meydan TV ilə müqavilə əsasında əməkdaşlıq etməyib, bu yazılar daha öncə başqa 

veb portalda dərc olunub. Bununla belə, onun adı şahid kimi cinayət işinə salınaraq ölkədən 

çıxışına qadağa qoyulub.  

 

Cinayət Prosessual Məcəllədə şahidlərə tətbiq edilə bilən səyahət qadağası adlı məcburiyyət 

tədbiri yoxdur. Yerli məhkəmələr sözügedən cinayət işlərinə hələ də mahiyyəti üzrə baxmaqdan 

imtina etdikləri üçün, onların hüquqi əsası kimi nəyə istinad edəcəkləri qeyri-müəyyəndir.  

Jurnalist İzolda Ağayeva ona tətbiq edilən səyahət qadağası ilə bağlı ümumi məhkəməyə -Nəsimi 

Rayon Məhkəməsinə şikayət edib. Nəsimi Rayon Məhkəməsi 21 iyun 2016-cı il tarixli qərarında 

bu işin onun yurisdiksiyasında deyil, inzibati məhkəmənin yurisdiksiyasında olduğunu bildirib, 

by səbəbdən işə baxmaqdan imtina edib. İnzibati məhkəmə isə şahidlərin istintaq müddətində 

ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasına dair qərarin inzibati akt deyil, prosesual akt olduğundan 

inzibati məhkəmədə deyil, ümumi məhkəmədə baxılmalı olduğunu bildirib. Ancaq başqa bir 

jurnalist - Aytən Ələkbərovanın işi ilə bağlı Ali Məhkəmənin 28 dekabr 2016-cı il tarixli 

qərarında səyahət qadağasının məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verilə bilən prosesual 

hərəkət olduğuna qərar verərək, işin ümumi məhkəmələrin yurisdiksiyasına aid olduğunu 

bildirib. Bu qərardan sonra jurnalist Ağayeva Ali Məhkəmənin sözügedən qərarına istinad 

edərək, səyahət qadağası ilə bağlı yenidən ümumi məhkəməyə şikayət verib. Ancaq ümumi 
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məhkəmə yenə də əvvəlki mövqeyini təkrarlayıb və bu işin inzibati məhkəmənin 

yurisdiksiyasında olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 13 dekabr 2018-ci ildə AİHM səyahət 

qadağasına məruz qalan jurnalistlərdən İzolda Ağayeva və Aytən Ələkbərovanın hərəkət etmək 

azadlığına müdaxilənin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığı və jurnalistlərin yerli orqanlar 

qarşısında səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinə malik olmadıqları qənaətinə gəlib.17  

Göründüyü kimi, Meydan TV ilə bağlı istintaq prosesinə şahid qismində cəlb edilən şəxslərə 

qarşı səyahət qadağasının tətbiq edilməsinin hüquqi əsasları göstərilməyib. Bununla yanaşı 

qadağalarla bağlı şikayətlərin hansı məhkəmənin yurisdiksiyasında olduğu qeyri-müəyyən qalıb 

və bu işlər üzrə şikayətə məhkəmələrdə mahiyyəti üzrə baxış prosesi keçirilməyib.  

 

5.2. Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin məlumatlandırılmaması  

 

Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin əksəriyyətinin qarşılaşdığı əsas problem onlara 

qadağanın tətbiq edilməsi haqqında öncədən informasiyanın verilməməsidir. Avropa Məhkəməsi 

hüquqi müəyyənlik prinsipindən yanaşmaqla səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin əvvəldən 

məlumatlandırılmamasının Konvensiya prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirir. Avropa 

Məhkəməsi standartlarına görə, qanun  kifayət  qədər  anlaşılan  olmalı,  hər bir şəxs tətbiq  

olunan  hüquqi  qaydalar  haqqında zəruri məlumatları almaq  imkanına  malik  olmalıdır. 

Azərbaycanda isə səyahət qadağasına məruz qalan ictimai-siyasi fəalların bir çoxu ölkədən 

çıxışlarına qadağanın tətbiqi ilə bağlı öncədən məlumatlı olmurlar. Onlar yalnız təsadüf 

nəticəsində və ya sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçərkən barələrində ölkədən çıxış qadağası 

tətbiq edildiyini öyrənirlər. Səyahət qadağasına məruz qalan, daha sonra qadağası götürülən 

müstəqil jurnalist Gülər Mehdizadə ölkə ərazisini tərk edərkən barəsində səyahət qadağası 

tətbiq edildiyini yalnız sərhəd məntəqəsində öyrənə bilib.18 Bu da səyahət üçün çəkilən xərclərin 

boşuna getməsi deməkdir. Meydan TV-nin əməkdaşları - jurnalistlər Aynur Qənbərova İsveçə 

gedərkən hava limanında19, Şirin Abbasov və Elnur Muxtar isə Gürcüstana  gedərkən sərhəd 

keçid məntəqəsində onlar barəsində səyahət qadağası tətbiq edildiyini öyrənib.20  

Bəzi hallarda ictimai fəllar onlara tətbiq edilən səyahət qadağası haqqında sərhəd keçid 

məntəqəsində və ya hava limanında öyrənsələr də, qadağanın hansı səbəbdən tətbiq edildiyi ilə 

bağlı məlumat əldə edə bilmirlər. 2016-cı ilin sentyabrında REAL Partiyasının sədr müavini 

Azər Qasımlıya Gürcüstana gedərkən, sərhəd keçid məntəqəsində ölkədən çıxışına qadağa 

qoyulduğu bildirilib, amma qərarı hansı orqanın verdiyi haqda məlumat verilməyib. Onun 

məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa göndərdiyi məktuba cavab olaraq bildirilib ki, qadağa müvafiq 

saylı cinayət işi ilə əlaqədar tətbiq edilib. Amma bu cinayət işinin kimlə bağlı olduğu, nədən 

ibarət olduğu, onun bu cinayət işinə hansı statusda cəlb edildiyi haqqında məlumat verilməyib. 

Avropa Məhkəməsi Azərbaycanda səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərlə bağlı çıxardığı son 

                                                             
17 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (8051/17, 12870/17, §36 və 47 ), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

188262  
18 https://bit.ly/2S65Vng  
19 Forced limbo: how Azerbaijan prevents journalists from leaving the country, ODR, https://bit.ly/2PDiuUZ  
20 https://bit.ly/2PJeLW1  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
https://bit.ly/2S65Vng
https://bit.ly/2PDiuUZ
https://bit.ly/2PJeLW1
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qərarında Azər Qasımlının səyahət qadağasına məruz qalmasının hüquqi əsasının olmadığı 

qənaətinə gəlib.21 

 

2018-ci ilin iyulunda hüquqşünas Emin Aslan Gürcüstana gedərkən sərhəd keçid məntəqəsində 

saxlanılıb. Ona Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilib. 

Amma o, qadağanın hansı səbəbəbdən tətbiq edildiyini indiyədək öyrənə bilmir.  

 

 
Emin Aslan ABŞ-ın Sirakuz Unversitetinin məzunudur. © Emin Aslanın twitter hesabı 

 

Gənc fəal Fatimə Mövlamlı da oxşar halla qarşılaşıb. O, da Gürcüstana keçmək istəyərkən 

sərhəd keçid məntəqəsindən buraxılmayıb və qadağanın hansı səbəbdən qoyulmasından 

məlumatsızdır. 

2018-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Rəyasət Heyətinin üzvü 

Ayaz Məhərrəmov Balakən rayonu ərazisində Gürcüstana keçmək istəyərkən sərhəd keçid 

məntəqəsindən buraxılmayıb. Partiyanın başqa bir üzvü Elşən Təhməzov isə Çinə gedərkən 

Bakı Hava limanında saxlanılıb. Hər ikisinə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən ölkədən 

çıxışlarına qadağa qoyulduğu bildirilib, amma səbəb göstərilməyib. Siyasi fəallar qadağanın 

səbəbini öyrənmək üçün DİN-ə sorğu göndərsələr də, hələ də cavab ala bilməyiblər. 

Belə hallar həm ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun, həm də hərəkət etmək azadlığı üzrə 

beynəlxalq öhdəliklərin pozulması ilə nəticələnir. Çünki qadağaya məruz qalan şəxslər tətbiq 

edilən məcburiyyət tədbiri haqqında məlumat almadıqları üçün qadağaları məhkəmə qarşısında 

mübahisələndirmək imkanından məhrum olurlar.   

5.3. Səyahət qadağalarının müddətsiz tətbiqi 

 

                                                             
21 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (21246/17), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
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Səyahət qadağası ilə bağlı yaşanan problemlərdən biri onların ağlabatan müddətə tətbiq 

edilməməsidir. Müşahidələr göstərir ki, məhkəmə qərarı olmadan - istintaq və hüquq mühafizə 

orqanları tərəfindən tətbiq edilən səyahət qadağaları qeyri-müəyyən müddətə tətbiq edilir. 

Səyahət qadağasına məruz qalan ictimai fəalar və jurnalistlər haqqında qəbul edilən bu qərarın 

hüquqi əsası olmadığı üçün onun hansı müddətə tətbiq edildiyini də aydınlaşdırmaq mümkün 

olmur.  

 

Jurnalist Şahvələd Çobanoğlu 2014-cü ildə Azadlıq Radiosu ilə bağlı cinayət işi üzrə Baş 

Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin göstərişi əsasında səyahət 

qadağasına məruz qalıb. Qadağa tətbiq olunmadan öncə o, müalicə üçün tez-tez Türkiyəyə gedib. 

Ancaq tətbiq edilən səyahət qadağasından sonra ölkə ərazisini tərk edə bilməyib, müalicəsi 

yarımçıq qalıb. O, 2018-ci ilin sentyabrında Xaçmaz rayonu ərazisində sərhəd keçid 

məntəqəsində onunla bağlı səyahət qadağasının hələ də qüvvədə olduğunu öyrənib. Qadağanın 

nə zaman qaldırılacağı isə hələ də qeyri-müəyyəndir. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir 

də eyni cinayət işi ilə əlaqədar uzun müddətdir ki, səyahət qadağası ilə üzləşib. 

 

 
Şahvələd Çobanoğlu Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində © Azadlıq Radiosu 

 

2014-cü ildə QHT-lərə qarşı açılan cinayət işi ilə əlaqədar Azərbaycan Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası Bakı Vergilər Departamenti tərəfindən aparılan tədqiqatdan sonra cərimələnib, 

təşkilatın rəhbəri Ənnağı Hacıbəylinin bank hesabları dondurulub, 2014-cü ilin iyulunda Baş 

Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi tərəfindən ölkədən çıxışına 

qadağa qoyulub. Təşkilat vergi cəriməsini ödəsə də,  tətbiq olunan qadağa hələ də aradan 
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qaldırılmayıb. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı son qərarında Ənnağı Hacıbəylinin 

Konvensiya ilə təminat altına alınan hərəkət etmək azadlığının pozulduğunu bildirib.22 

 

2015-ci ildə Meydan TV-yə açılan cinayət işi ilə əlaqədar səyahət qadağasına məruz qalan 

jurnalist Sevinc Abbasovanın (Vaqifqızı) həmin tarixdən ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.23 Son 

üç il ərzində çoxsaylı təlimlərə, ixtisas kurslarına dəvətlər alsa da, bu dəvətlərin heç birinə qatıla 

bilməyib. Abbasova dəfələrlə Baş Prokurorluğa müraciət edərək, qadağanın müddətini 

araşdırmağa çalışıb. Ancaq Baş Prokurorluq onun müraciətlərinə konkret münasibət 

bildirməyərək, "sizin ölkədən çıxışınız məqsədəuyğun hesab edilmir" tipli cavablar verib.  

 

Meydan TV ilə əməkdaşlıq etmiş jurnalist Aynurə Heydərova isə səyahət qadağasına məruz 

qaldığı üçün təhsil aldığı ölkədən geri qayıdıb yaxınlarını görə bilmir. Çünki ölkəyə qayıdacağı 

təqdirdə qeyri-müəyyən müddətə ölkə ərazisini yenidən tərk edə bilməyəcəyi, bununla da ali 

təhsilinin yarımçıq qalacağı üçün narahatdır. Avropa Məhkəməsi Heydərovanın da səyahət 

qadağasına məruz qalmasının yerli qanunvericiliyə və Avropa Konvensiyasına zidd olduğu 

qənaətinə gəlib.24 

 

Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi əvvəlki iki qərarında göstərir ki, ağlabatan 

səbəb olmadan uzun və qeyri-müəyyən müddətə hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması 

Konvensiyaya ziddir.25 Məhkəmə hesab edir ki, belə durumda qadağaya məruz qalan şəxs qeri-

müəyyənlik hissindən əziyyət çəkir.  Məhkəmə qeyd edir ki, səlahiyyətli orqan hərəkət 

azadlığına qoyulan məhdudiyyətin əsaslı olub-olmadığını müntəzəm araşdırmadan qadağanı 

uzun müddətə saxlaya bilməz.26 Çünki tətbiq edilən qadağa əsaslı olsa belə, onun uzun müddət 

saxlanması qadağanın proporsionallığının itirilməsi ilə nəticələnə, bununla da hərəkət etmək 

azadlığına verilən təminat pozula bilər. 

  

5.4. Keçmiş siyasi məhbuslara tətbiq olunan səyahət qadağaları  

 

Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslər arasında azadlıqdan məhrum etmə cəzası şərti cəza ilə 

əvəz edilən keçmiş siyasi məhbusların durumu spesifik səciyyə daşıyır.  

Məsələn, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev 2014-cü ildə həbs edilib, 7 il 6 ay müddətinə 

azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.  2016-cı ildə Ali Məhkəmə hüquq 

müdafiəçisinə 5 il şərti cəza verməklə azadlığa buraxıb. Sumqayıt Rayon Məhkəməsi 2 iyun 

2016-cı il tarixli qərarı ilə onun Avropa Şurasına üzv ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi 

problemlər mövzusunda Fransada keçirilən konfransda iştirakı üçün 10 gün müddətinə ölkədən 

çıxışına icazə verib.  Ancaq həmin tədbirdən sonra hüquq müdafiəçisinin bir daha başqa bir 

tədbirdə iştirak üçün ölkədən çıxışına icazə verilməyib. Avropa Məhkəməsi 20 sentyabr 2018-ci 

                                                             
22 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (76071/16), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262  
23 Məlumat Sevinc Abbasovadan əldə edilib. 
24 Mürsəliyev və başqaları Azərbaycana qarşı, (8051/17, 12870/17), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262  
25 Vaqif Hacıbəyli Azərbaycana qarşı (6528/05, §66, 2008), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87412 , 

Əli Kərimli Azərbaycana qarşı (3967/09, §66, 2015),  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070 . 
26 Földes və Földesné Hajlik Macarıstana qarşı, (41463/02, § 36, 2006). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87412
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070
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il tarixli qərarında İntiqam Əliyevin həbsinin siyasi motivli olduğu, əsas məqsədin onun insan 

hüquqları sahəsindəki aktivliyinə görə cəzalandırmaq və onun bu fəaliyyətinin qarşısını almaq 

məqsədi daşıdığı qənaətinə gəlib.27  

 

Siyasi motivlərlə həbsdə olmuş araşdırmaçı-jurnalist Xədicə İsmayıl, Kanal 13 internet 

televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov və Respublikaçı Alternativ Partiyasının sədri İlqar 

Məmmədovun da işi İntiqam Əliyevin işinə oxşardır.   

Xədicə İsmayıl 2015-ci ildə siyasi motivli ittihamlarla 7,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum 

edilib. 2016-cı ilin mayında 5 il sınaq müddəti olmaqla, üç il yarım şərti həbs cəzası təyin 

edilməklə azadlığa buraxılıb, 5 il müddətinə ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.  

 

 
Xədicə İsmayıl məhkəmə zalına gətirilir © Amerikanın səsi 

 

Əziz Orucov 2017-ci ildə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, 2018-ci ildə Ali Məhkəmədə 

kassasiya şikayətinə baxılıb və 3  il şərti cəza verməklə həbsdən buraxılmasına qərar verilib. O, 

bu müddət ərzində ölkədən çıxış qadağası altındadır.  

İlqar Məmmədov isə 2013-cü il yanvarında həbs olunub, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum 

edilib.28 İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin iki mühüm qərarı var. 22 may 

2014-ci ildə qəbul etdiyi qərarda Avropa Məhkəməsi bildirib ki, İlqar Məmmədovun həbsi siyasi 

məqsədlərlə həyata keçirilib, əsas məqsəd höküməti tənqid etdiyinə görə onu susdurmaq və 

hökümətin ictimailəşməsini istəmədiyi informasiyanın yayılmasının qarşısını almaq olub.29 

Avropa Məhkəməsinin qərarlarına nəzarət edən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin 

                                                             
27 İntiqam Əliyev Azərbaycana qarşı (68762/14 və 71200/14),  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186126  
28 İlqar Məmmədov Azərbaycana qarşı (15172/13), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144124  
29 İbid, § 143.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186126
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144124
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tələblərinə baxmayaraq, İ.Məmmədov 4 il azadlığa buraxılmayıb. 16 noyabr 2017-ci ildə Avropa 

Məhkəməsi İ.Məmmədov haqqında ikinci qərarını elan edib.30 Qərarda Məhkəmə 

İ.Məmmədovun ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğunu bildirib. İkinci qərardan 

sonra da İ.Məmmədov həbsdən azad edilməyib.  Bu səbəbdən Nazirlər Komitəsi 5 dekabr 2017-

ci il tarixdə aralıq qətnamə qəbul edib.31 Qətnamədə Avropa Məhkəməsindən Azərbaycanın 

Konvensiya ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri əməl edib-etməməsini araşdırmaq və bununla bağlı 

qərar qəbul etmək istənilib. Nəhayət, 13 avqust 2018-ci ildə İ.Məmmədov barəsində iki il sınaq 

müddəti təyin olunmaqla şərti azadlığa buraxılıb.  

Avropa Məhkəməsi bildirir ki, məhkum edilmiş şəxslərin hərəkət etmək azadlığı bir şərtlə 

məhdudlaşdırıla bilər ki, ictimai maraqlar həmin şəxslərin hərəkət etmək azadlığı hüququnu 

üstələsin32. Digər tərəfdən səlahiyyətli orqanlar göstərməlidirlər ki, şəxsin hərəkət azadlığnı 

məhdudlaşdırmaqla onlar hansısa təhlükənin qarşısını alırlar. Şəxsin məhkum edilmiş və hələ 

bəraət almamış olması səyahət qadağasının tətbiq edilməsinə haqq qazandıra bilməz. İşin 

spesifik hallarına diqqət yetirmədən yalnız formal olaraq qanuna istinad etməklə səyahət 

qadağası tətbiq edilə biməz. Belə formallıq və bu formallığa əməl etməklə avtomatik olaraq 

səyahət qadağasının tətbiq edilməsi Konvensiya ilə təminat verilən hərəkət etmək azadlığı ilə 

ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, 2016-cı ildə İntiqam Əliyevə 10 günlük ölkədən çıxış izninin  

verilməsi göstərir ki, onun cəmiyyətə hər hansı təhlükə yaratmadığı məhkəmə orqanı tərəfindən 

etiraf edilib. Bu baxımdan onun yenidən səyahət qadağasına məruz qalması Konvensiyaya 

ziddiyyət təşkil edir. 

 

5.5. Vergi cərimələri əsasında tətbiq olunan səyahət qadağaları  

 

2014-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə qarşı ağır təzyiqlər başlayıb. İstintaq İdarəsi 

tərəfindən açılan cinayət işi nəticəsində bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbsə atılıb, bank 

hesabları dondurulub, ölkədən çıxışlarına qadağa qoyulub. Demokratiya və İnsan Hüquqları 

Resurs Mərkəzinin rəhbəri, vəkil və hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayevin ölkədən çıxışına 

iki müxtəlif orqan tərəfindən səyahət qadağası tətbiq edilib. Onun ölkədən çıxışına öncə Baş 

Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin 19 iyul 2014-cü il, daha sonra 

Vergilər Nazirliyinin təqdimatı ilə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 8 iyul 2016-cı il tarixli 

qərarları ilə qadağa qoyulub. Vergilər Nazirliyi təqdimatı onunla əsaslandırıb ki, vəkil ATƏT-

dən əldə etdiyi qrantların Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməsi haqqına Vergilər 

Nazirliyinin müvafiq qurumuna bildiriş verməyib. Halbuki qrantın qeydiyyatdan keçirildiyi 

haqqında məlumat nazirliyin saytında yerləşdirilib.  

 

                                                             
30 İlqar Məmmədov Azərbaycana qarşı (№ 2) (919/15 ), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178631  
31 Interim Resolution CM/ResDH(2017) 429, Execution of the judgment of the ECHR, Ilgar Mammadov against 

Azerbaijan, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168076f1fd  
32 Vlasov və Benyaş Rusiyaya qarşı  (51279/09 32098/13), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166738  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178631
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168076f1fd
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166738


 15 

 
Əsabəli Mustafayev məhkəmə zalında © Amerikanın səsi 

 

Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva da oxşar situasiya ilə 

qarşılaşıb. Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 13 iyun 2014-cü il tarixli qərarı ilə onun rəhbərlik etdiyi 

təşkilatın bank hesabları dondurulub, özü səyahət qadağasına məruz qalıb.  

 

 

5.6. Siyasi motivli cinayət işləri əsasında tətbiq edilən səyahət qadağaları  

 

Praktikada qarşılaşılan hallardan biri rəsmi olaraq hər hansı bir səlahiyyətli orqan və ya 

məhkəmə tərəfindən səyahət qadağası tətbiq edilmədən şəxsin faktiki olaraq bu qadağaya məruz 

qalmasıdır. Məsələn, müxalif  Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 1994-cü ildə ona 

qarşı açılan, bir il sonra dayandırılan siyasi motivli cinayət işinə görə 2006-cı ildən Daxili İşlər 

Nazirliyin Pasport Qeydiyyat Departamentindən milli pasport əldə edə bilmir. AXCP sədrinə bu 

iş üzrə rəsmi olaraq heç bir səyahət qadağası tətbiq edilməyib. Ancaq o ölkə xaricinə getmək 

üçün pasport əldə edə bilmir və pasport üçün müraciət ediləndə ona imtinanın rəsmi səbəbi 

göstərilmir. Bununla bağlı durumu Avropa Məhkəməsi de fakto səyahət qadağası adlandırıb və 

bu işlə bağlı verdiyi qərarda qadağanı Avropa Konvensiyası ilə təminat verilən hərəkət etmək 

azadlığının pozuntusu kimi qiymətləndirib.33 Avropa Məhkəməsi bu işlə bağlı 2015-cı ilin 16 

oktyabrında siyasətçinin hərəkət etmək azadlığının  pozuntusunu tanıyan qərar çıxarmasına 

baxmayaraq, məhkəmənin qərarı üç ildən artıqdır ki, icra olunmur.       

 

Yerli hüquq müdafiəçiləri ifadə azadlığından yararlanan yazar və jurnalistlərə qarşı başlanan bəzi 

cinayət işlərinin həmin şəxslərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bəyan ediblər.  

                                                             
33 Əli Kərimli Azərbaycana qarşı(3967/09, §66, 2015), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156070
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Məsələn, yazıçı Əkrəm Əylisli müəllifi olduğu “Daş Yuxular” romanından sonra dövlət 

rəsmiləri tərəfindən ağır qınaqlara məruz qalıb, dövlət tərəfindən ona verilən bütün mükafatlar 

geri alınıb. O, 30 mart 2016-cı ildə İtaliyaya kitab festivalına gedərkən Bakı Aeroportunda polis 

tərəfindən saxlanılıb, ölkədən çıxışına icazə verilməyib.34 Daxili İşlər Naziliyi buna səbəb kimi 

yazıçının  polis və sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə münaqişə yaratmasını əsas göstərib. 

Bununla bağlı Əylisliyə qarşı “xuliqanlıq” ittihamı ilə cinayət işi açılsa da, daha sonra ittiham 

“hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə” maddəsi ilə dəyişdirilib. Ə.Əylislinin təkcə 

ölkədən çıxışına qadağa qoyulmayıb, onun şəxsiyyət vəsiqəsi Bakı Şəhər Prokurorluğunda 

saxlanıldığı üçün ölkə daxilində də sərbəst hərəkət edə bilmir.35 Yazar bildirib ki, şəxsiyyət 

vəsiqəsinin geri qaytarılmaması səbəbindən son illər doğulduğu Naxçıvanın Əylis kəndinə də 

gedə bilmir. O, bu səbəbdən 2018-ci ilin sentyabrında Baş Prokurora məktub yazaraq yaşını, 

sağlamlıq durumunu və haqqında açılan cinayət işinin əsassız olduğunu nəzərə alıb  işə xitam 

verilməsi üçün tədbirlər görülməsini xahiş etsə də, məktub cavabsız qalıb.36   

 

 
Əkrəm Əylisli © Azadlıq Radiosu 

 

Müxalif yönlü “basta.info” veb portalının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli  31 oktyabr 2018-ci 

ildə Gürcüstana getmək istəyərkən Bakı hava limanında saxlanılıb və ölkədən çıxışına qadağa 

qoyulduğu məlum olub.37. Noyabrın 30-da Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağırılan jurnalistə 

haqqında cinayət işi açıldığı bildirilib. Eyni gündə  “criminal.az” saytının baş redaktoru Anar 

Məmmədov da prokurorluğa çağırılaraq haqqında cinayət işi açıldığı ilə bağlı məlumatlandırılıb. 

                                                             
34 https://bit.ly/2SPvQPL  
35 https://bit.ly/2TiWK2S  
36 ‘Əkrəm Əylisli baş prokurora müraciət edib’, Azadlıq Radiosu, https://www.azadliq.org/a/29498277.html  
37 ‘One more journalist banned from leaving the country’, Turan IA, https://bit.ly/2ULcPjk  

https://bit.ly/2SPvQPL
https://bit.ly/2TiWK2S
https://www.azadliq.org/a/29498277.html
https://bit.ly/2ULcPjk
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Hər iki jurnalist Gəncə icra başçısına edilən sui-qəsdlə bağlı həqiqətəuyğun olmayan, təxribat 

xarakterli informasiyalar yaymaqda ittiham edilir.  

 

 

VI. NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

 

Səyahət qadağasına məruz qalan ictimai-siyasi fəallar, jurnalistlər və keçmiş siyasi məhbuslarla 

bağlı halların bu sahədə mövcud olan beynəlxalq öhdəliklər və milli qanunvericlik müstəvisində 

təhlili aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir:  

 Azərbaycan dövlət orqanlarının ictimai-siyasi fəallar və jurnalistlərə tətbiq etdiyi hərəkət 

etmək azadlığının məhdudlaşdırılması halları həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulan müddəaların pozulması ilə müşayiət olunur, bu sahədə hüquqi normalara 

əməl edilmir; 

 Avropa praktikasının ziddinə olaraq, səyahət qadağaları əksər ictimai-siyasi fəallara uzun 

müddətə tətbiq edilir, qadağaya məruz qalan şəxslərin bu barədə dərhal məlumatlandırılması 

baş vermir;  

 Yerli məhkəmələr səyahət qadağası ilə bağlı şikayətlərin hansı məhkəmənin 

yurisdiksiyasında olduğunu müəyyən edə bilmir, bəzi hallarda isə səyahət qadağaları 

məhkəmə qərarları olmadan tətbiq edilir. Bununla yanaşı Avropa Məhkəməsinin hərəkət 

etmək azadlığının Azərbaycan tərəfindən pozulması ilə bağlı qərarları nəzərə alınmır, 

ərizəçilərə tətbiq edilən səyahət qadağalarının Avropa Konvensiyanın 4 saylı Protokolunun 

2-ci maddəsinə uyğun həyata keçirilməsi baş vermir.  

 Keçmiş siyasi məhbuslara onlar şərti azadlığa buraxıldıqdan sonra tətbiq edilən səyahət 

qadağaları Avropa Məhkəməsinin öz qərarlarında təsbit etdiyi “qanunun keyfiyyəti” prinsipi 

ilə zidiyyət təşkil edir. Belə ki, bu qadağalar tətbiq edilərkən ictimai maraqların həmin 

şəxslərin hərəkət etmək azadlığı hüququnu üstələməsi və şəxsin hərəkət azadlığını 

məhdudlaşdırmaqla hansısa təhlükənin qarşısının alınması prinsipi əsas götürülmür.  

 

İctimai-siyasi fəallara və jurnalistlərə səyahət qadağaları ilə bağlı hazırkı vəziyyətin həlli üçün 

aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi tövsiyə edilir: 

 

Milli Məclisə tövsiyyələr: 

 

 Səyahət qadağasına məruz qalan şəxslərin tətbiq edilən qadağa haqqında 

məlumatlandırılması ilə bağlı müddəalar Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual 

Məcəlləsinə, eləcə də Miqrasiya Məcəlləsinə daxil edilsin; 

 Səyahət qadağasının ciddi və əsaslandırılmış səbəb olmadan qeyri-müəyyən və uzun müddətə 

tətbiq edilməsinin qarşısını alan müddəalar Cinayət Prosessual Məcəlləsinə daxil edilsin; 

 

Mərkəzi icra hakimiyyəti və prokurorluq orqanlarına:  
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 Səyahət qadağasının Azərbaycan höküməti tərəfindən siyasi təzyiq metodu kimi istifadə 

edilməsinə son qoyulsun, qadağalar beynəlxalq hüququn tələblərinə və beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun tətbiq edilsin; 

 Səyahət qadağası ağlabatan müddətə qüvvədə qalsın, uzun müddət tətbiq edilən qadağalar 

onu tətbiq edən prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi əsaslandırılsın; 

 De fakto səyahət qadağasına son verilsin, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən pasport 

verilməsindən imtina qanunvericiliyə uyğun olsun və imtinanın səbəbləri əsaslandırılsın, 

Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan höküməti tərəfindən icra edilsin; 

 

Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarına 

 

 Səyahət qadağası tətbiq edilərkən Paktın və BMT-nin digər əlaqədar anlaşmalarının və 

sənədlərinin, o cümlədən Avropa Konvensiyanın tələbləri nəzərə alınsın, Avropa 

Məhkəməsinin hərəkət etmək azadlığı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara istinad edilsin; 

 Şərti azadlığa buraxılmış ictimai fəalların avtomatik olaraq səyahət qadağasına məruz 

qalması praktikası aradan qaldırılsın və ya məhkəmələr bu şəxslərin məruz qaldığı səyahət 

qadağasının  hansı səbəblərdən zəruri olduğunun ağlabatan izahını versin; 

 Cinayət işi ilə əlaqədar hüquq mühafizə və istintaq orqanları tərəfindən tətbiq edilən səyahət 

qadağası ilə bağlı şikayətlərə ümumi məhkəmələr tərəfindən mahiyyəti üzrə baxılmasından  

imtina edilməsi təcrübəsi ortadan qaldırılsın. 

 

 

Əlaqə:  

E-poçt: emc.az2001@gmail.com  

Telefon: +994503334674 

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

Tvitter: SMDT_EMDS  

 

Siyasi motivlərlə ölkədən çıxışına qadağa qoyulan jurnalistlər və ictimai-siyasi fəalların  

SİYAHISI 

Sıra Adı, Soyadı Peşəsi/Vəzifəsi  

1.  Şahvələd Namazov Müstəqil jurnalist 

2.  Xədicə İsmayılova Müstəqil jurnalist 

3.  Babək Bəkir Müstəqil jurnalist 

4.  Natiq Cavadlı Müstəqil jurnalist 

5.  Sevinc Abbasova Müstəqil jurnalist 

6.  İzolda Ağayeva Müstəqil jurnalist 

7.  Aytən Ələkbərova Müstəqil jurnalist 

8.  Aynurə Heydərova Müstəqil jurnalist 

mailto:emc.az2001@gmail.com
http://www.smdtaz.org/
https://twitter.com/SMDT_EMDS
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9.  Aynur Qənbərova Müstəqil jurnalist 

10.  Aytac Əhmədova Müstəqil jurnalist 

11.  Elnur Muxtar Müstəqil jurnalist 

12.  Şirin Abbasov Müstəqil jurnalist 

13.  Səlimə Cəlilova Müstəqil jurnalist 

14.  Tural Əsədov “Report.az” xəbər portalının redaktoru 

15.  Əziz Orucov  “Kanal 13” internet televiziyasının əməkdaşı 

16.  Mustafa Hacıbəyli  “Basta.info” xəbər portalının redaktoru 

17.  Anar Məmmədov  “Criminal.az” xəbər portalının redaktoru 

18.  İntiqam Əliyev Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri 

19.  Əsabəli Mustafayev Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin 

rəhbəri 

20.  Ənnağı Hacıbəyli Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri  

21.  Emin Aslan İnsan hüquqları üzrə vəkil  

22.  Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri  

23.  Ayaz Məhərrəmli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü  

24.  Elşən Təhməzov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü 

25.  Azər Qasımlı Respublikaçı Alternativ Partiyasının İdarə heyəti üzvü 

26.  Əkrəm Əylisli Yazar 

27.  Rasim Qaraca  “Alatoran” jurnalının redaktoru, yazar 

28.  Leyla Əliyeva Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri  

29.  Fatima Mövlamlı Obyektiv TV əməkdaşı  

30.  Vüqar Əli Təhsil meneceri (mühacirətdə olan reper Camal Əlinin 

qardaşı) 

31.  Əbülfəz Sadıqov Müsavat Partiyasının GənclərTəşkilatının sədri 

 

Qeyd: Siyahı sonuncu dəfə 26 aprel 2019-cu ildə yenilənib. Siyahıda olan İlqar Məmmədova 

tətbiq edilən səyahət qadağası götürülüb, yeni iki nəfərə - Vüqar Əli və Əbülfəz Sadıqova 

qadağanın tətbiq edildiyi müəyyən edilib.  

 

 

 

 

 

Əlaqə:  

E-poçt: emc.az2001@gmail.com  

Telefon: +994503334674 

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

Tvitter: SMDT_EMDS  
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