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Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair rüblük xülasə 

(Oktyabr – Dekabr 2019) 

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. 

 

Insan hüquqlarına dair rüblük Xülasə 

 

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

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 244 fakt əsasında 

toplam 384 insan hüquqları pozuntusu qeydə alıb. Bu rəqəm əvvəlki rüblərlə müqayisədə aşağı olsa da, 

hüquq pozuntuları kateqoriyalar üzrə oxşar nisbəti saxlamaqda davam edib. Bütün insan hüquqları 

kateqoriyaları üzrə pozuntular qeydə alınıb və hər hansı pozuntu növü ilə bağlı şikayətlər əhəmiyyətli 

dərəcədə azalmayıb. Xüsusilə, ədalətli məhkəmə araşdırması, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və sosial 

hüquqlarla bağlı pozuntular rüb ərzində üstünlük təşkil edib. 

Bu rüb ərzində siyasi məhbusların vahid siyahısı üzrə işçi qrupu 112 nəfərin siyasi səbəblərdən həbs həyatı 

yaşadığını bildirib. Müstəqil media orqanlarının saytlarına qoyulan giriş qadağası qalmaqda davam edib. Bir 

neçə mitinq və piketin baş verdiyi rüb xüsusilə sərbəst toplaşmaq azadlığı, ifadə azadlığı, azadlıq və 

təhlükəsizlik hüququnun tapdalanması ilə yadda qalıb. Bələdiyyə seçkiləri də 2019-un son rübünə təsadüf 

edib və SMDT bildirir ki, sönük keçən seçki prosesində icra strukturlarının kənar müdaxilələri və siyasi 

iradənin çatışmazlığı xalqın iradəsini azad şəkildə ifadə etmək imkanlarını məhdudlaşdırıb.1 Seçkilər, o 

cümlədən seçki günü çoxsaylı qanun pozuntuları ilə yadda qalıb.   

Müvafiq qurumlar tərəfindən süründürməçilik, özbaşına qərarlar, siyasi fəalların təqibi, ədalətsiz məhkəmə 

qərarları regionlardan gələn şikayətlərin əsasını təşkil edib. Müxtəlif regionlarda adekvat yaşayış 

standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı müvafiq qurumların hərəkətsizliyi, sosial təminatların əldə 

olunmasında bürokratik əngəllər, ağacların kəsilməsinə nəzarət olunmaması nəticəsində qəzalı vəziyyətin 

yaranması, yerli icra strukturları və polis institutunun hərəkətsizlikləri və qanunsuz hərəkətləri pozuntulara 

səbəb olan digər amillər arasındadır.  

 

                                                             

1SMDT Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı ilkin rəyini açıqladı:  
 https://smdtaz.org/az/smdt-b%c9%99l%c9%99diyy%c9%99-seckil%c9%99ri-il%c9%99-bagli-ilkin-r%c9%99yini-aciqladi/ 

https://smdtaz.org/az/smdt-b%c9%99l%c9%99diyy%c9%99-seckil%c9%99ri-il%c9%99-bagli-ilkin-r%c9%99yini-aciqladi/
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SMDT rüb ərzində qeydə alınan 384 insan hüquqları pozuntularını 16 kateqoriyada cəmləyib 

Mülki və Siyasi Hüquqlar 

- sərbəst toplaşmaq azadlığı 

2019-cu ilin son rübü də mülki və siyasi hüquqların təmin olunması baxımından ürəkaçan səviyyədə 

olmayıb. Belə ki, digər rüblərlə oxşar olaraq, rüb ərzində müşahidə olunan insan hüquqları pozuntularının 

əksəriyyətini mülki və siyasi hüquqlar təşkil edib.  

Bu rübdə sərbəst toplaşmaq azadlığına gətirilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb, əksinə keçən rüblə 

müqayisədə (13) 4 dəfədən də çox – 55 pozuntu qeydə alınıb. Əsas müxalif qüvvələr - Demokratik 

Qüvvələrin Milli Şurası, Müsavat partiyası və Azərbaycan Demokratik Hərəkatı  müxtəlif tarixlərdə şəhərin 

mərkəzi hissələrində toplaşmaq üçün yerli icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də onların müraciətləri əsasən 

nəqliyyatın və insanların hərəkətinə maneə yaradacağı əsasları ilə məqsədəuyğun hesab edilməyib, onlara 

şəhərdən uzaq, əlverişsiz hesab edilən Lökbatan qəsəbəsində toplaşmaq təklif edilib. Rüb ərzində keçirilən 

mitinq və piketlər polis müdaxiləsi və saxlanılma halları ilə müşahidə olunub. Milli Şuranın 19 oktyabr 

mitinqi ərəfəsində isə şəhərin mərkəzində yerüstü və yeraltı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılıb, 

mitinq üçün planlanan ərazi polis blokadasına alınıb, müvafiq metro çıxışından istifadəyə qadağa qoyulub, 

internet təminatında böyük fasilələr yaranıb. Ümumilikdə isə mitinq və piketlər kəskin polis müdaxiləsi ilə 

yadda qalıb, onlarla şəxs saxlanılıb, 30-dan artıq fəal inzibati həbs cəzası alıb, biri haqqında həbs qətimkan 

tədbiri seçilməklə 2 nəfərə siyasi motivlərlə cinayət işi açılıb. Eyni zamanda bu hadisələrdən öncə və sonra 

da Bakıda və regionlarda yüzlərlə müxalif fəal və başqaları polis bölmələrinə çağırılıblar, onlara mitinqdə 

iştirak etdiyi və ya edəcəyinə görə təhdid və təzyiqlərlə üzləşiblər. Bundan başqa saxlanılan şəxslərin bir 

neçəsinə o cümlədən AXCP və MŞ sədri Əli Kərimliyə və Milli Şura üzvü Tofiq Yaqubluya qarşı 
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saxlanılma məntəqələrində işgəncə verilib, beləliklə onların işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ da pozulub. 

Bu barədə çox sayda beynəlxalq media qurumları və insan hüquqları təşkilatları xəbər hazırlayıblar.2 

- İfadə azadlığı  

Rüb ərzində ən çox pozuntu halı qeydə alınan hüquqlardan biri də ifadə azadlığı olub. Belə ki, ötən rüblə  

(29) müqayisədə 46 hal qeydə alınıb. Azadlıq radiosu, Azadlıq qəzeti, “Meydan TV”, “Turan” telekanalı , 

“Azərbaycan Saatı”nın veb saytlarına qoyulan giriş qadağası qalmaqda davam edib. Bundan başqa onlarla 

jurnalistə müxalifətin mitinq və piketlərini işıqlandırdıqları üçün sonradan polis bölmələrindən zənglər 

edilib, onlar polis bölmələrinə dəvət olunublar, təzyiqə məruz qalıblar. Eyni zamanda sosial mediada 

paylaşılan müxalif təbiətli materiallara görə şəxslərin polis bölmələrinə çağırılmaları və inzibati həbs 

almaları halları yaşanıb. Vəkillərin ifadə azadlığına qeyr-proporsinal müdaxilə halları müşahidə olunub, 

siyasi motivlə təqib edilən şəxsləri müdafiə edən vəkillər siyasi motivli cəzalarla üzləşiblər, vəkil Şəhla 

Hümbətova isə kollegiyadan xaric edilib. Nüfuzlu beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Hümbətovaya qarşı 

atılan addımı siyasi hesab edib, vəkillərə qarşı kollegiyanın qərarlarını onların ifadə azadlığına və peşə 

fəaliyyətinə qəsd hesab edib.3 Reper Pərviz Quluzadə rep parçasında səsləndirdiyi tənqidi misralara görə 30 

sutka inzibati həbs cəzası alıb, buna etiraz olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirən blogger 

və keçmiş siyasi məhbus Mehman Huseynovsa mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb, şəhərdən kənara 

çıxarılıb və orada onu saxlayan şəxslər tərəfindən döyülüb, işgəncəyə məruz qalıb. 

- Səyahət qadağası 

Səyahət qadağasından siyasi motivli istifadə halları bu rübdə də yaşanıb. Keçən rübdə də olduğu kimi 10-

dan artıq vətəndaş cəmiyyəti fəalı, siyasi partiya üzvləri və jurnalistə qarşı ölkədən çıxmaqla bağlı 

məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb . Eyni zamanda, 1 jurnalistin də hərəkət azadlığı pozulub. Belə ki, 

Əvəz Zeynallı ölkəni tərk etmək istərkən ona icazə verilməyib. Jurnalist qərarı siyasi motivli hesab edir. 

- Siyasi məhbuslar 

Rüb ərzində siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı hər hansı müsbətə yönələn addım atılmayıb. Siyasi 

Məhbusların Vahid Siyahısı üzrə işçi qrupunun 25 noyabr 2019-cu il tarixli hesabatına əsasən, müvafiq 

dövrdə 112 nəfər siyasi səbəblərdən həbs həyatı yaşamağa davam edib. Rübün sonuna qədər bir neçə siyasi 

məhbus azadlığa buraxılsa da, yerdə qalan şəxslərlə bağlı vəziyyət dəyişməyib. Bundan başqa İşçi Qrup 

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

edilməyən 11 nəfərin işini monitorinq altına alıb. 

- Seçkilər 

23 dekabrın 2019-cu ildə bələdiyyə seçkiləri keçirilib. SMDT bildirir ki, namizədlərin irəli sürülməsi və 

qeydiyyatı, təbliğat dövrü, o cümlədən, seçki günü və sonrası xarakteristik pozuntularla yadda qalıb. Seçki 

dövründə seçki iştirakçılarına qarşı təzyiqlər, seçki prosesinə yerli icra strukturlarının və polisin müdaxiləsi 

müvafiq əsas insan hüquq pozuntuları olub və yekunda SMDT bildirir ki, seçkilər azərbaycan xalqının 

iradəsini ifadə etməyib.  

                                                             
2 Human Rights Watch, ‘Azerbaijan: Peaceful Rallies Dispersed Violently’, https://www.hrw.org/news/2019/10/22/azerbaijan-

peaceful-rallies-dispersed-violently; 

Bloomberg, ‘Worst Baku Clashes in Years Followed by Claims of Critic's Abuse’, www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-

20/worst-baku-clashes-in-years-followed-by-claims-of-critic-s-abuse;  

Freedom House, ‘Azerbaijan: Government Must Respect Freedom of Peaceful Assembly’,  

https://freedomhouse.org/article/azerbaijan-government-must-respect-freedom-peaceful-assembly 
3 Meydan TV, ‘Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına məktub göndərib’, 
https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-gonderib/?ref=article-related-

artciles 

 

https://www.hrw.org/news/2019/10/22/azerbaijan-peaceful-rallies-dispersed-violently
https://www.hrw.org/news/2019/10/22/azerbaijan-peaceful-rallies-dispersed-violently
http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-20/worst-baku-clashes-in-years-followed-by-claims-of-critic-s-abuse
http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-20/worst-baku-clashes-in-years-followed-by-claims-of-critic-s-abuse
https://freedomhouse.org/article/azerbaijan-government-must-respect-freedom-peaceful-assembly
https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-gonderib/?ref=article-related-artciles
https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-gonderib/?ref=article-related-artciles
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2019-cu ilin dekabrın 5-də Milli Məclis özünün buraxılması üçün Prezidentə müraciət ünvanlayıb və 

sonuncunun müraciəti ilə Konstitusiya məhkəməsi müraciəti qanunauyğun hesab edib. Bundan sonra 2020-

ci il Fevralın 9-a Milli Məclisə növbədənkənar seçkilər təyin olunub. Dekabrın 6-dan 2020-ci il Yanvarın 7-

ə qədər namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövrü olub. SMDT öz ilk aralıq hesabatında bildirir ki, bu 

dövrdə qeydə alınan pozuntular əsasən bəzi müxalif və müstəqil namizədlərə icra strukturları, seçki 

komissiyaları və ya işlədikləri müəssisələrin rəhbərlikləri tərəfindən namizədlikdən imtina etmələri üçün 

təzyiqlər, bəzi hallarda isə imza vərəqlərinin verilməsindən imtina halları, imzatoplama prosesində iştirak 

edən şəxslərə maneələrin yaradılması ilə müşayiət olunub. 

- Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ 

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ 66 dəfə pozulmaqla rüb ərzində ən çox pozulan hüquqlar arasında 

olub. Keçən rüblərə oxşar olaraq bu rübdə də şikayətlərin əsas məğzini 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 təşkil edib. 

 

İqtisadi və Sosial Hüquqlar 

 

Ötən rüblərdəki kimi bu rüb ərzində də sosial təminat hüququ iqtisadi və sosial hüquqlar arasında ən çox 

pozulan hüquqlardan olub. Əksəriyyəti regionlardan daxil olmaqla qeydə alınan pozuntu hallarının 

əksəriyyəti əlillik pensiyası, işsizlik müavinəti və ünvanlı sosial yardımın əldə olunmasında 

süründürməçilik, bürokratik əngəllər və müvafiq qurumlar arası koordinasiyanın zəif olması ilə bağlı olub. 

Bundan başqa müvafiq məmurların səriştəsizliyi və müavinət miqdarının adekvat olmaması pozuntulara 

səbəb olan əsas hallardandır. Sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı fəaliyyəti şikayətçilərin 

hüquqlarının pozulmasına səbəb olan əsas dövlət qurumu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və 

onun yerkərdəki şöbələridir. 

Rüb ərzində adekvat yaşayış standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı 28 pozuntu faktı qeydə alınıb. 

Şikayətlərin əksəriyyəti ölkə ərazisində, xüsusilə regionlarda elektrik və qaz təminatında yaranmış fasilələr 

və kəsintilər,  qəzalı və yaşanmaz vəziyyətdə olan ev və təsərrüfatlara müvafiq qurumlar tərəfindən lazımi 

yardımların göstərilməməsi, sökülən evlərə ədalətli kompensasiya ödənilməməsi ilə bağlı olub.  Pozuntulara 

səbəb olan əsas dövlət qurumları Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərsu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,  

Polis orqanları, yerli icra hakimiyyətləri, xüsusilə Yasamal, Binəqədi, Mingəçevir və Şəki icra 

hakimiyyətləri olub. 

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

durumun digərlərlərindən daha yaxşı olması anlamına gəlmir. Məsələn, ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına 

geniş məhdudiyyətlər gətirilməsi, mitinq və yüşür iştirakçılarının həbs və yüksək məbləğdə cərimələrlə  

cəzalandırılması bu hüquqdan istifadənin  azalmasına səbəb olub.   

Əlaqə:  

E-poçt: emc.az2001@gmail.com  

Telefon: +994503334674  

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

Facebook: @AZElections  

Twitter: @SMDT_EMDS 
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