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Seçkilərin  Monitorinqi  və Demokratiyanın  Tədrisi  Mərkəzi  (SMDT)  Azərbaycanda  insan hüquqlarının 

durumuna  dair  alternativ və açıq mənbələrdən toplanmış məlumatlar əsasında rüblük Fakt-Xülasəni təqdim 

edir.  

SMDT  Azərbaycanda  insan  hüquqları  və demokratik  institutların  təbliği  yönündə çalışan qeyri-hökumət 

təşkilatıdır.  

 

İnsan hüquqlarına dair rüblük Xülasə 

2019-cu ilin ilk rübü ərzində  qəbul edilən şikayətlər və aparılan müşahidələr göstərib ki, yanvar-mart ayları  

çoxlu sayda insan hüquqları pozuntularının baş verməsi ilə müşahidə olunub. Rüb ərzində 57 nəfər siyasi 

məhbus azadlığa buraxılsa da, bu siyasi məhbus problemini tam həll etməyib. Ölkədə hələ də 70 siyasi 

məhbus var. Müstəqil  media yenə də təzyiq altında saxlanılıb, əvvəlki illərdə müstəqil xəbər saytlarına 

girişə qoyulan qadağa qalmaqda davam edib, ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ictimai və siyasi fəalların sayı 

32-ə yüksəlib, sərbəst toplaşmaq azadlığı daha da məhdudlaşdırılıb.  

Regionlardan gələn şikayətlər və müşahidə edilən pozuntular əsasən məmurların özbaşınalığı, ifadə 

azadlığının daha da məhdudlaşdırılmış vəziyyətdə olması, özbaşınalıqlardan şikayətlənən, açıq etiraz edən 

və ya yuxarı orqanlara məktub yazan vətəndaşların polis bölmələrinə çağırılması, ədalətsiz məhkəmə 

qərarları, siyasi fəalların təqib edilməsi, diskriminasiyaya məruz qalması, qaz, elektrik və su təchizatında 

yaranan fasilələr, aztəminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım almaq üçün qarşılaşdıqları maneələr, adekvat 

tibbi yardımın olmaması və digər oxşar məsələlərlə bağlı olub.   

SMDT 2019-cu ilin ilk rübü ərzində ölkədə insan  hüquqları  ilə bağlı  baş  verən   hadisələrin monitorinqi 

və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 242 fakt əsasında toplam 423 

insan hüquqları pozuntusunu qeydə alıb. Bu rəqəm əvvəlki rüblərlə müqayisədə çox böyükdür. Müqayisə 

üçün bildirək ki, 2018-ci il ərzində bütövlükdə 484 insan hüquqları pozuntusu qeydə alınıb. 

SMDT 2019-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində topladığı 423 insan hüquqları pozuntusunu 10 kateqoriyaya 

ayırıb: 

İfadə azadlığının pozulması halları: 50  

Sosial təminat hüququnun pozulması halları: 90 

Ədalətli mühakimə hüququnun pozulması halları: 62 

Bərabərlik hüququnun pozulması halları: 52 

Sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması halları: 28 

Mülkiyyət hüququnun pozulması halları: 20 

Tibbi yardım hüququnun pozulması halları: 17 

Əmək hüquqlarının pozulması halları: 13 

Təhsil hüququnun pozulması halları:7  



Birləşmək azadlığının pozulması halları: 1 

 

Mülki və siyasi hüquqlar 

Rüb ərzində mülki və siyasi hüquqlarda irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Əksinə bir çox hüquqlara xüsusilə 

sərbəst toplaşmaq azadlığına yeni məhdudiyyətlər gətirilib. Belə ki 2013-cü ildən sonra ilk dəfə olaraq 

paytaxtın mərkəzinə yaxın yerdə mitinq keçirilməsinə qadağa gətirilib.  Siyasi məhbus video-bloger 

Mehman Hüseynova qarşı açılan ikinci cinayət işinə etiraz olaraq müxalif Demokratik Qüvvələrin Mili 

Şurasının təşkilatçılığı ilə 19 yanvarda “Məhsul” stadionunda keçirilən mitinqdən sonra bir daha bu 

məkanda mitinq keçirilməsinə icazə verilmədi. Bununla da şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə mitinq 

keçirilməsi üçün icazə verilən yeganə meydan da vətəndaşların üzünə bağlandı.  

2018-ci ilin ilk rübü siyasi və ictimai fəalların kütləvi inzibati həbsi ilə müşahidə olunub. Rüb ərzində 60-

dan artıq fəal müxtəlif bəhanələrlə inzibati həbslə cəzalandırılıb. Həbslər daha çox etiraz aksiyaları ilə 

əlaqədar həyat keçirilib. Fəalların keçirilməsi ehtimal olunan mitinqdən öncə kütləvi şəkildə polis 

idarələrinə çağırılması, onlara xəbərdarlıq edilməsi, məhkəmə vasitəsilə cərimələnməsi və ya inzibati həbslə 

cəzalandırılması halları müşahidə edilib.  

Rüb ərzində siyasi məhbus problemi ilə bağlı narahatlıqlar  qalmaqda davam edib. Siyasi məhbusların 

siyahısı üzrə İşçi Qrupun 20 fevralda yayımladığı yenilənmiş siyahısında 127 siyasi məhbusun adı keçir. 

Onlardan 52 nəfər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 mart 2018-ci il tarixli əfv sərəncamı ilə, 5 

nəfər isə məhkəmə qərarı və ya cəzasının müddəti bitdiyi üçün azadlığa buraxılsa da, ölkədə hələ də 70 nəfər 

siyasi məhbus var. Bundan başqa İşci Qrupun monitorinqi altında  54 nəfər məhbus var. 

 

İqtisadi və sosial hüquqlar 

Rüb ərzində aparılan müşahidələr və göndərilən şikayətlərin 42- % -i sosial və iqtisadi hüquqların pozuntusu 

ilə bağlı olub. Bu kateqoriya pozuntular içərisində sosial təminat hüququ ilə bağlı şikayətlər üstünlük təşkil 

edir. Vətəndaşların daha çox şikayət etdiyi məsələr, ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan 

göstəricilərə cavab vermələrinə baxmayaraq, aşağı təminatlı ailələrin müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə 

bürokratiya üzündən bu müavinətdən faydalana bilməmələridir.  

Mülkiyyət hüququ ilə bağlı pozuntulara əsasən yaşayış evlərinin və ya digər obyektlərin söküntüsü, 

sakinlərin zorla evlərindən çıxarılması, kompensasiyaların ədalətli şəkildə ödənilməməsi, regionlarda 

vətəndaşların  öz torpaq sahələrini zorla satmağa məcbur edilməsi, torpaq sahələrinin satın alınması zamanı 

bələdiyyə strukturlarının özbaşınalığı halları müşahidə edilib.  Gələn şikayətlər içərisində maldarlıq üçün 

uzun illər istifadə edilən örüşlərin fermerlərin əllərindən alınması və ayrı ayrı şəxslərə satılması xüsusilə 

çoxluq təşkil edib.  

Əmək hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı göndərilən şikayətlər əsasən əmək müqaviləsi olmadan işçilərin işə 

cəlb edilməsi, əmək haqqlarının aylarla verilməməsi, işçi kimi adı yazılan şəxslərin əmək haqqlarının 

müvaifq orqanlar tərəfindən mənimsənilməsi ilə bağlı olub. Bundan başqa işçilərin səbəbsiz yerə 

qanunazidd olaraq özbaşına qərarlarla işdən çıxarılması hallarına da rast gəlinib. Məsələn, Şəki Dövlət 

Xəstəxanasında 5 nəfər işçinin nahar fasiləsi zamanı çəkib sosial şəbəkədə paylaşdıqları sıradan bir video 

onların işdən azad edilməsi üçün yetərli olub. Bəzən dövlət orqanlarına, yerli icra strukturlarına göndərilən 

şikayətlər də vətəndaların işdən azan edilməsi üçün yetərli olub.  



Tibbi yardım hüququ ilə bağlı şikayətlər içərisində regionlarda həkimlərin səriştəsizliyi nəticəsində ölüm 

halları, pulsuz tibbi yardıma görə ödənişin tələb edilməsi, eləcə də pulsuz verilməli olan dərmanların 

xəstələrə satılması halları müşahidə edilib.    


