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Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının vəziyyətinə dair rüblük xülasə - Aprel-İyun 2019-cu il 

 

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 ikinci rübündə qəbul edilən şikayətlər və aparılan müşahidələr göstərib ki, rüb ərzində insan 

hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün vacib olan hər hansı önəmli addım atılmayıb. Görülən tədbirlər 

səthi olub, insan hüquqları pozuntularının ortadan qaldırılmasına töhfə verməyib. Ölkə ərazisində siyasi 

məhbus problemi həll edilməmiş qalıb. Hazırda ölkədə Siyasi Məhbusların Siyahısı üzrə İşçi Qrup 

tərəfindən 81 siyasi məhbus  qeydə alınıb. Müstəqil  media yenə də təzyiq altında saxlanılıb, əvvəlki illərdə 

müstəqil xəbər saytlarına girişə qoyulan qadağa qalmaqda davam edib.  Ölkədən çıxışına qadağa qoyulan 

Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən 13 jurnalist və yazarın ölkədən çıxışına qoyulan qadağa götürülüb.  

Regionlardan gələn şikayətlər və müşahidə edilən pozuntular içərisində  yenə də məmur özbaşınalığı, 

məhkəmələrin  çıxardığı ədalətsiz qərarlar, siyasi fəalların təqib edilməsi, diskriminasiyaya məruz qalması 

ilə bağlı narazılıqlar çoxluq  təşkil edib. İqtisadi və sosial hüquqların pozulması ilə bağlış şikayətlər isə daha 

çox  qaz, elektrik və su təchizatında yaranan fasilələr, aztəminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım almaq üçün 

qarşılaşdıqları maneələr, adekvat tibbi yardımın olmaması, bir çox yerdə, xüsusilə regionlarda və ucqarlarda 

kanalizasiya sistemlərinin işləməməsi, bu səbəbdən antisanitariya şəraitinin yaranaması, dövlət orqanlarının 

bununla bağlı heç bir addım atmaması  və digər oxşar məsələlərlə bağlı olub.   

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

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 328 fakt əsasında 

toplam 437 insan hüquqları pozuntusunu qeydə alıb. Bu rəqəm əvvəlki rübdən daha yüksəkdir. Müşahidələr 

göstərir ki, insan hüquqlarının pozuntusunun sayında hər rüb digər rüblərlə müqayisədə artım müşahidə 

olunur. Müqayisə üçün bildirək ki, 2018-ci il ərzində bütövlükdə 484, 2019-cu ilin yalnız ilk rübündə isə 

428 hüquq pozuntusu qeydə alınıb.  

SMDT 2019-ci ilin aprel-iyun ayları ərzində topladığı 437 insan hüquqları pozuntusunu 16 kateqoriyaya 

ayırıb: 

 

 

 

 



 

 

 

Mülki və siyasi hüquqlar 

Mülki və siyasi hüquqlarla bağlı əvvəlki rüblərdə müşahidə olunan məhdudiyyətlər qalmaqda davam edib. 

2019-cu ilin yanvar ayında sərbəst toplaşmaq azadlığına gətirilən yeni məhdudiyyətlər ilin ikinci rübündə də 

qalmaqda davam edib. Faktiki olaraq ölkə ərazisində sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan edilib. 2013-cü 

ildən müxalifətin mitinqlər keçirdiyi şəhərin mərkəzinə yaxın “Məhsul” stadionunda mitinqlərin keçirilməsi 

üçün müxalif təşkilatlar – Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası və Qarabağ Komitəsi tərəfindən Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyətinə göndərilən müraciətlərə mənfi cavab verilib. Əsas təzyiq metodlarından biri kimi 

istifadə olunan  siyasi motivli inzibati həbslərdə ilin I rübü ilə müqayisədə azalma müşahidə olunub.  

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

siyahısı üzrə İşçi Qrupun açıqlamasına görə hal-hazırda ölkədə 81 siyasi məhbus var. Bundan başqa İşci 

Qrup işlərində siyasi motiv olduğu ehtimal edilən, ancaq siyasi məhbus hesab edilməsi üçün zəruri sənədləri 

əldə edilməyən 54 nəfəri monitorinq altına alıb. 

İctimai və siyasi fəallara qarşı təzyiq metodu kimi istifadə edilən ölkədən çıxış qadağası ilə bağlı əvvəlki 

rüblə müqayisədə nisbi irəliləyiş müşahidə olunub. Belə ki, SMDT-nin siyasi motivli səyahət qadağasına 

məruz  qalan şəxslərlə bağlı hazırladığı Hesabatda səyahət qadağasına məruz qalan 31 fəaldan 13-ü jurnalist 

olmaqla 15 fəalın ölkədən çıxış qadağası götürülüb. Bununla belə rüb ərzində daha 4 fəal qadağaya məruz 

qalıb. Hal-hazırda siyasi motivli qadağaya məruz qalan fəalların sayı 20-dir.  

Rüb ərzində gələn şikayətlər və aparılan müşahidələr göstərir ki, hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə və 

pis rəftar siyasi təzyiq və etiraf əldə etmək vasitəsi kimi hələ də geniş istifadə olunur. Pis rəftarla bağlı 

hüquq mühafizə orqanlarına qarşı məhkəmələrdə qaldırılan iddialar heç bir effektiv araşdırma aparılmadan 

bir qayda olaraq hüquq mühafizə orqanlarının xeyrinə qərər verilməsi ilə nəticələnib.   

 



İqtisadi və sosial hüquqlar 

Rüb ərzində iqtisadi və sosial hüquqlarla bağlı baş verən pozuntular içərisində yenə də sosial təminat 

hüququ ilə bağlı şikayətlər üstünlük təşkil edib. Göndərilən şikayətlər və müşahidələr göstərir ki, çox sayda 

az təminatlı ailənin yaşayış standartları  ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan göstəricilərə cavab 

verməsinə baxmayaraq, onlar müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə bürokratiya, müvafiq orqanların özbaşına 

qərarı və rüşvət tələb etməsi səbəbindən bu müavinətdən faydalana bilmirlər. Vətəndaşlara əlillik statusunun 

verilməsində çətinliklər yaradılması, bunun üçün rüşvət tələb edilməsi ilə bağlı hallar da müşahidə edilib. 

Rüb ərzində aztəminatlı ailələrin və əlilliyə, sağlamlıq vəziyyətinə görə  sosial yardım alan şəxslərə verilən 

müavinətlərin ağlabatan səbəb olmadan kəsilməsi ilə bağlı şikayətlər artıb.  

Mülkiyyət hüququ ilə bağlı pozuntular içərisində yenə də  icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yaşayış 

evlərinin və ya digər obyektlərin söküntüsü, sakinlərin zorla evlərindən çıxarılması, kompensasiyaların 

ödənilməsində ədalətlilik prinsipinin pozulması, regionlarda vətəndaşların  öz torpaq sahələrini zorla 

satmağa məcbur edilməsi, bu məsələ ilə bağlı məhkəmələrə edilən şikayətlərin dövlət orqanlarının xeyrinə 

qərar qəbul edilməsi ilə nəticələnməsi halları müşahidə edilib.  Fermerlər tərəfindən uzun illər maldarlıq 

üçün istifadə edilən örüşlərin onların əllərindən alınması və özəlləşdiriməsi nəticəsində fermerlərin külli 

miqdarda maddi itkiylə qarşılaşması ilə bağlı şikayətlər ikinci rüb ərzində də gəlməkdə davam edib. 

Tibbi yardım hüququnun pozuntusu ilə bağlı şikayətlər ötən rüblə müqayisədə daha da artıb. Pozuntular 

əsasən əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi həkimlərin təcrübəsizliyi və etinasızlığı nəticəsində əməliyyat və 

doğuş zamanı ölüm hallarının baş verməsi, pulsuz təmin edilməli olan tibbi yardıma görə ödənişin tələb 

edilməsi, əks halda xidmət göstərməkdən imtina edilməsi, pulsuz verilməli olan dərmanların xəstələrə 

satılması və ya bu dərmanların hər hansı səbəb göstərilmədən verilməsinin dayandırılması halları müşahidə 

edilib. Regionlarda, xüsusilə kənd yerlərində, inkişaf etməmiş rayonlarda  və ucqarlarda yaşayan qadınlar 

üçün reproduktiv tibbi xidmətin adekvat olmaması ilə bağlı şikayətlər də qeydə alınıb.      

Əmək hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı əmək müqaviləsi olmadan işçilərin işə cəlb edilməsi, işçi kimi adı 

yazılan şəxslərin əmək haqlarının müvafiq orqanlar tərəfindən mənimsənilməsi, əmək haqlarından müxtəlif 

bəhanələrlə tutulma halları müşahidə edilib. İşçilərin əmək haqlarını aylarla ala bilməməsi ilə bağlı 

şikayətlər öncəki rüblə müqayisədə daha da artıb. Şikayətçilər bununla bağlı etiraz aksdiyaları keçirdiklərini, 

bununla belə problemin ortadan qaldırılması yönündə hər hansı addım atılmadığını bildiriblər. Məsələn, 

toplanan əmək haqqını ala bilməyən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 8 saylı Xüsusi 

Təyinatlı Yol İstismar idarəsində müqaviləsiz işləyən fəhlə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirmək 

məcburiyyətində qalıb. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların sosial şəbəkələrdə hakim 

partiyanı dəstəkləyən paylaşımlar etmələri, belə paylaşımların bəyənilməsinin tələb edilməsi ilə bağlı 

şikayətlər də daxil olub.  

 

 

 

 

Əlaqə:  

E-poçt: emc.az2001@gmail.com  

Telefon: +994503334674  

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

Tvitter: SMDT_EMDS 

 

mailto:emc.az2001@gmail.com
http://www.smdtaz.org/

