
 

 



Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının vəziyyətinə dair rüblük xülasə - İyul-Sentyabr 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 

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

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 357 fakt əsasında 

toplam 474 insan hüquqları pozuntusu qeydə alıb. Bu rəqəm əvvəlki rüblərlə müqayisədə daha yüksəkdir. 

İnsan hüquqları pozuntularının  sayında hər rüb digər rüblərlə müqayisədə artım tendensiyası bu rübdə də 

müşahidə olunub. Müqayisə üçün bildirək ki, 2019-cu ilin ilk rübündə 428, ikincü rübündə 437 hüquq 

pozuntusu qeydə alınıb. Xüsusilə ədalətli məhkəmə araşdırması, birləşmək hüququ, və sosial hüquqlarla 

bağlı pozuntuların sayında daha böyük artım qeydə alınıb.  

 

Mülki və siyasi hüquqlar 

2019-cu ilin üçüncü rübü ərzində əvvəlki illərdə mülki və siyasi hüquq və azadlıqlara gətirilən 

məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması  yönündə hər hansı önəmli irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Atılan 

addımlar isə səthi və kosmetik olub, pozulan insan hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsinə töhvə 

verməyib.  

Rüb ərzində  daha çox qeydə alınan pozuntu ədalətli məhkəmə araşdırması ilə bağlı olub. Belə ki, ötən rübdə 

bu kateqoriya ilə bağlı 65 pozuntu qeydə alınsa da üçüncü  rübdə bu rəqəm 83 olub. Siyasi motivli 



məhkəmələrin yol verdikləri pozuntular  üçüncü rüb ərzində də müşahidə edilib. Məhkəmələrin qəbul 

etdikləri qərarların ağlabatan izahını verməməsi, təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən irəli sürülən vəsatətlərin 

araşdırılmadan rədd edilməsi, istintaq orqanlarının gəldikləri nəticələrin məhkəmələr tərəfindən tərəddüdsüz 

qəbul edilməsi, məhkəmələrdə irəli sürülən işgəncə iddialarının araşdırılmaması müşahidə edilən əsas 

pozuntular olub. Rüb ərzində ən çox pozuntuya yol verən məhkəmələr Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi və 

Gəncə Apelyasiya Məhkəməsi olub.   Belə ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi “Gəncə işi”  kimi tanınan 

Gəncə icra başçısınının güllələnməsi və iki polis zabitinin öldürülməsi ilə nəticələnən hadisələrlə bağlı 57 

nəfəri ağlabatan sübutlar olmadan və çoxsaylı prosedural pozuntularla müşayiət olunan məhkəmə prosesləri 

nəticəsində ağır cəzalarla cəzalandırıb.   

İfadə azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər bu rüb ərzində də qalmaqda davam edib. Sentyabrın 10-da Ali 

Məhkəmə Azadlıq radiosu, Azadlıq qəzeti "Meydan" TV, "Turan" telekanalı və "Azərbaycan Saatı"nın veb 

saytların bloklanması ilə bağlı şikayətə baxaraq, Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edib və işə 

yenidən baxılması üçün geriyə göndərib. Adı çəkilən saytlara girişə qoyulan məhdudiyyət hələ də 

qalmaqdadır. Rüb ərzində sosial şəbəkələrdə yazılan fikirlərə görə fəalların polis idarələrinə çağırılması, 

inzibati həbslərlə cəzalandırılması, jurnalistlərin hadisə yerini işıqlandırdığı zaman hüquq mühafizə 

orqanlarının əməkdaşlarının zorakılığına məruz qalması faktları da qeydə alınıb. İfadə azadlığına 

müdaxilədə əsas rol oynayan strukturlar polis şöbələri olub. Ancaq prokurorluq orqanlarının da belə 

müdaxiləsinə rast gəlinir. Müsavat Partiyasının Divan üzvü Tofiq Yaqublu Baş Prokurorluğa çağırılaraq 

Facebook sosial şəbəkləsində yazdığı fikirlərə görə rəsmi xəbərdərlıq edilib. 

Rüb ərzində siyasi məhbusların sayı yenidən yüksəlib. Siyasi məhbusların siyahısı üzrə İşçi Qrupun 

siyahısına görə hal-hazırda ölkədə 5-i jurnalist olmaqla 112 siyasi məhbus var. Ötən rübdə bu rəqəm 81 idi.  

Sərbəst toplaşmaq azadlığına yanvar ayından etibarən gətirilən daha ağır məhdudiyyətlər qalmaqda davam 

edib. Qanunvericilikdə yürüş, mitinq və piketlərin keçirilməsi üçün icra orqanlarının öncədən xəbərdar 

edilməsi şərti nəzərdə tutulsa da, bu müddəa təcrübədə hələ də müvafiq orqanlardan “öncədən razılıq 

alınması”  kimi yalnış şərh edilir. Bunun nəticəsidir ki, mitinq üçün edilən müraciətlərin tamamına ya razılıq 

verilməyib, ya da şəhər mərkəzindən çox uzaq yerlər təklif edilib. Rüb ərzində sərbəst toplaşmaq azadlığının 

daha çox Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən pozulduğu qeyd edilib. Belə ki bu qurum mitinq üçün 

edilən müraciətləırin hamısına mənfi cavab verib. 

Pis rəftar və işgəncə ilə bağlı iddialar üçüncü rüb ərzində də müşahidə edilib. Bu iddialar daha çox “Gəncə 

işi” ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində səsləndirilib, işgəncə və pis rəftarın ünvanı oalaraq, Gəncə 

Baş Polis İdarəsi və DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətlkarlıqla Mübarizə İdarəsi göstərilib. 

Rüb ərzində 5 ictimai, siyasi və vətəndaş cəmiyyəti fəalının ölkədən çıxışına tətbiq edilən qadağa qaldırılıb. 

Bununla belə ölkədən çıxış qadağasının siyasi təzyiq metodu kimi istifadə edilməsi təcrübəsindən hələ də 

imtina edilməyib. Hal-hazırda 16 şəxs siyasi motivlərlə ölkədən çıxış qadağası altındadır.   

 

İqtisadi və sosial hüquqlar 

İqtisadi və sosial hüquqlarla bağlı qeydə alınan pozuntular arasında sosial təminat hüququ ilə bağlı 

pozuntular yenə də üstünlük təşkil edib. Öncəki rübdə baş verən pozuntulara səbəb olan halların aradan 

qaldırılmasında hər hansı önəmli addım atılmadığı üçün gələn şikayətlər yenə də eyni və ya oxşar 

problemlərlə əlaqədar olub. Əlillik statusunun  verilməsindən bürokratik əngəllər və özbaşına qərarlar yolu 

ilə imtina edilməsi və ya belə statusun verilməsi üçün rüşvət tələb edilməsi, ünvanlı sosial yardım ala 

biləcək ailələrin, xüsusilə əsas çörək qazananını itirmiş çoxuşaqlı ailələrin ünvanlı sosial yardım əldə edə 

bilməməsi və ya müəyyən olunmuş məbləğdən daha az yardımla təmin edilməsi, şəhid ailələrinin onlara 



təyin edilmiş birdəfəlik müavinəti ala bilməməsi halları müçahidə edilib. Şikayətçilər bu pozuntulara görə 

məsul qurum kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini ünvan olaraq göstəriblər.     

Adekvat yaşayış şərtlərinin təmin edilməməsindən qaynaqlanan hüquq pozuntularının sayında ötən rüblə 

müqayisədə çoxalma müşahidə edilib. Qaz,  su, işıq verilməsində yaranan çoxsaylı fasilələlər, hətta bəzi 

ucqarlarda qazın və suyun tamamilə olmaması,  zəlzələ və digər fəlakətlər nəticəsində evlərin qəzalı 

vəziyyətə düşməsinə baxmayaraq gərəkən köməyin göstərilməməsi, bir çox kəndlərdə nəqliyyat problemi ilə 

bağlı qeydə alınan şikayətlər çoxluq təşkil edib. Şikayətçilərin əsas hədəfləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 

Nəqliyyat Nazirliyi, Azərsu, Azərişıq, Azəriqaz və digər məsul qurumlardır.    

Tibbi yardımla bağlı gələn şikayətlərin də sayında ötən rüblə müqayisədə artım olub. Qeydə alınan 

şikayətlər içərisində ödənişsiz təmin edilməli olan tibbi xidmətin göstərilməsi üçün rüşvət tələb edilməsi, 

pulsuz verilməli olan dərmanların verilməsindən imtina edilməsi və ya  pulla satılması, təcili yardım 

xidmətinin operativ olmaması və həkim ehtiyatsızlığından ölüm hallarının baş verməsi ilə bağlı şikayətlər  

xüsusi seçilir. Qeyd edilən hallar əsasən dövlət xəstəxanalarında yaşandığı üçün şikayətçilər pozuntuların 

ünavnı kimi Səhiyyə Nazirliyini göstəriblər.  

Qeyd edək ki, bir çox hüquqlarla  bağlı daha  az pozuntu faktının qeydə alınması ölkədə həmin hüquqla 

bağlı durumun digərlərlərindən daha yaxşı olması anlamına gəlmir. 
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