
 
 

 

Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının vəziyyətinə dair  

Fakt-Xülasə - 2019 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda insan 

hüquqlarının durumuna dair alternativ və açıq mənbələrdən toplanmış məlumatlar əsasında 

İllik Fakt-Xülasə hazırlayıb. 

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

hökumət təşkilatıdır. 

İnsan hüquqları üzrə pozuntuların illik xülasəsi 

2019-cu ildə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində müsbətə yönəlik ciddi 

addımlar müşahidə olunmayıb və siyasi iradənin çatışmazlığı əsas səbəblərdən biri olaraq 

qalıb. SMDT bu il boyunca 1180 fakt üzrə 1679 insan hüquqları pozuntu halı müşahidə edib. 

Siyasi məhbusların sayı ilin sonlarına doğru keçən illə nisbətdə daha aşağı – 100dən bir az çox 

olsa da, yalnız bir neçə məhbus azadlığa buraxılıb, il ərzində isə siyasi motivli həbslər davam 

edib. Sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlıqları il ərzində ən çox tapdalanan azadlıqlar arasında 

öndə gəlib, vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi məhdudlaşdırıcı hüquqi-siyasi addımlar aradan 

götürülməyib, siyasi işlərə çıxan vəkillərə qarşı təzyiqlər səngiməyib. Müstəqil media 

orqanlarının saytlarına tətbiq olunan qadağalar qüvvədə qalıb. Yalnız ictimai-siyasi fəallara və 

jurnalistlərə tətbiq olunan səyahət qadağalarında nisbi irəliləyiş müşahidə olunub, bir neçə 

şəxsin üzərindən müvafiq qadağalar götürülüb, bununla belə yeni şəxslər də qadağadan əziyyət 

çəkiblər. 2019 ərzində ən çox pozuntu isə ədalətli məhkəmə araşdırması və sosial təminat 

hüquqları üzrə qeydə alınıb. Bununla belə qeyd etməyə ehtiyac yaranır ki, bəzi hüquq növləri 

üzrə az sayda pozuntunun qeydə alınması bu hüquqların pozulmadığı və ya çox az pozulduğu 

mənasına gəlməməlidir.   



 
 

 

 

SMDT 2019-cu il ərzində topladığı  insan hüquqları pozuntusunu 16 kateqoriyaya ayırıb: İl 

ərzində qeydə alınan 1679 pozuntu halı arasında ən acınacaqlı vəziyyət ədalətli məhkəmə 

araşdırması və sosial təminat hüququ üzrə müşahidə edilir. Ümumilikdə bu il ərzində qeydə 

alınmış pozuntu hallarının 60 % (1003) mülki və siyasi hüquqların, 40 %-i (676) isə iqtisadi və 

sosial hüquqların payına düşür. 

 

 

 

Mülki və Siyasi Hüquqlar 



 
 

 

İl ərzində ən çox qeydə alınan pozuntu ədalətli məhkəmə araşdırması ilə bağlı olub. Belə ki, 

ötən il bu kateqoriya ilə bağlı 279 pozuntu qeydə alınıb və bu, ümumi pozuntuların 17%-ni 

təşkil edib. 

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. 2019-da ən 

çox pozuntuya yol verən məhkəmələr Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi və Gəncə Apelyasiya 

Məhkəmələri 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. 

Bundan başqa il ərzində çoxlu sayda siyasi motivlə həbs olunmuş şəxslərin məhkəmə işləri də 

yuxarıda qeyd olunan prosedural pozuntularla yadda qalıb. Məhkəmələr siyasi ayrıseçkiliyin 

aydın müşahidə edildiyi məkanlara çevrilib. 

2019-cu ildə qeydə alınan şikayətlərin təqribən 9%-i ifadə azadlığının pozulması ilə bağlı olub. 

İl ərzində siyasi motivli həbslər davam edib, vəkillərə olan siyasi xarakterli təzyiqlər 

dayanmayıb, müstəqil media orqanlarının saytlarına qoyulan giriş məhdudiyyəti aradan 

qaldırılmayıb, 5 jurnalistsə ilin sonunadək siyasi səbəblərdən həbs həyatı yaşayıb. 

2019 da bir neçə media orqanının saytına qoyulan giriş məhdudiyyətinin yerində qalması ilə 

yekunlaşıb. Sentyabrın 10-da Ali Məhkəmə Azadlıq radiosu, Azadlıq qəzeti "Meydan" TV, 

"Turan" telekanalı və "Azərbaycan Saatı"-nın veb saytlarının bloklanması ilə bağlı şikayətə 

baxaraq, Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edib və işə yenidən baxılması üçün 

geriyə göndərib. Ümumilikdə isə 40-dan artıq veb səhifənin girişinə məhdudiyyət ilin sonuna 

qədər də qüvvədə qalıb. Xatırladaq ki, parlamentin 2017-ci ildə qəbul etdiyi normalara əsasən 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məhkəmə qərarı olmadan internet informasiya 

mənbələrinə girişə məhdudiyyət qoymaq səlahiyyəti əldə edib.1Təsadüfi deyil ki, sərhədsiz 

reportyorlar təşkilatının 2019-cu il üçün hazırladığı media azadlığı indeksində Azərbaycan 180 

ölkə arasında 166-cı yerdə qərarlaşıb.2 

Bütün rüblər ərzində jurnalistlərin və müxalif fəalların sosial media paylaşımları və peşə 

faəliyyətlərinə görə polis bölmələrinə dəvət olunmaları, təhdid edilmələri və bəzən inzibati 

qaydada həbs edilmələri hallarına rastlanıb. SMDT 2019-cu ilin aprel ayında hazırladığı siyasi 

motivli inzibati həbslərlə reportunda bildirir ki, 2019-cu ilin təkcə 4 ayında 40-dan çox siyasi 

səbəblərdən inzibati qaydada həbs olunub.3 

                                                           
1 İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanun:  

 http://e-qanun.gov.az/framework/3525  
2 Sərhədsiz Reporyorlar Təşkilatı, Media Azadlığı İndeksi,  <https://rsf.org/en/ranking_table> 
3 Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi, “Siyasi Motivli İnzibati Həbslər”, 9, 

<https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2019/04/%C4%B0H-doc.pdf> 

http://e-qanun.gov.az/framework/3525
https://rsf.org/en/ranking_table
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2019/04/%C4%B0H-doc.pdf


 
 

Xüsusilə də müxalifətin 19 yanvar and 19 oktyabr mitinqlərindən öncə və sonra jurnalistlər, 

müxalif fəallar və mitinqində iştirak edən digər vətəndaşlar da oxşar təzyiqlərlə üzləşiblər, 100-

dən çox müxalif fəal mitinqlərdə iştiraka görə inzibati qaydada həbs edilib. İfadə azadlığının 

boğulması ilə bağlı 2019-cu ildə müşahidə edilən digər bir trend isə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların hökuməti tənqid etdiklərinə görə Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinin polis 

bölmələrinə dəvət olunmaları və bəzən inzibati qaydada həbs olunmaları olub. 

 

19 Oktyabr mitinqinin iştirakçısı yerdə uzanıb 

 

İfadə azadlığına edilən hücumlar incəsənət adamlarından da yan keçməyib, il ərzində “Paster” 

ləqəbli Pərviz Quliyev, “Rüzgar” ləqəbli Aydın Hüseynov və meyxanaçı Vüqar Abdullayev 

musiqi parçalarındakı misralara görə inzibati qaydada həbs olunublar. İfadə azadlığına 

hücumların əsas icraedicisi polis orqanları olsa da bu sahədə Baş Prokurorluğun da 

arzuolunmaz fəaliyyətinə rast gəlinib. 

İl boyunca siyasi həssas işlərə çıxan vəkillərə qarşı yönələn siyasi motivli təzyiqlər səngiməyib. 

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.4 

                                                           
4 Meydan TV, ‘Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına məktub göndərib’,  

<https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-

gonderib/?ref=article-relatedartciles> 

https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-gonderib/?ref=article-relatedartciles
https://www.meydan.tv/en/article/beynelxalq-teskilatlar-azerbaycan-vekiller-kollegiyasina-mektub-gonderib/?ref=article-relatedartciles


 
 

2019-cu ildə də illərdir davam edən siyasi məhbus probleminin həlli üçün əməli addımlar 

atılmayıb, siyasi iradənin yetməzliyi müşahidə edilib. Məmməd İbrahim, Asif Yusifli, Seymur 

Həzi və başqa bir neçə siyasi məhbus il ərzində azadlığa qovuşub, siyasi səbəbdən həbs həyatı 

yaşayan şəxslərin sayı ilin sonlarına doğru azalıb. Bununla belə siyasi motivli həbslər davam 

edib, AXCP sədrinin sürücüsü Paşa Umudov oktyabrın 15də həbs olunub, ona qarşı qanunsuz 

olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələrin satması ittihamı ilə cinayət işi açılıb, eyni 

zamanda ilin yekunlarında 5-i jurnalist olmaqla 100-ə yaxın şəxs hələ də siyasi məhbus kimi 

tanınıb və hüquq müdafiəçiləri hökuməti addımlarını yetərli hesab etmirlər. Bundan başqa, 

Azərbaycanda iddia edilən siyasi məhbus işləri üzrə həmməruzəçi Torsildur Sunnanın 

hazırladığı hesabatın qaralama versiyasında da Azərbaycanda hüquqi mexanizmlərdən siyasi 

fəallar, insan hüquqları müdafiəçiləri və vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı siyasi motivlərlə 

istifadə olunmasına hallarına diqqət çəkib və hökuməti bu istiqamətdə islahatlara səsləyib.5 

 

 

Jurnalist, siyasi məhbus Seymur Həzi azadlıqda! 

 

2019-cu il sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması baxımından 2018-ci ildən daha pis 

mənzərəyə şahidlik edib. Belə ki, əgər 2018-ci ildə müvafiq insan hüquqlarının pozulması ilə 

əlaqədar 32 şikayət daxil olmuşdusa 2019-cu ildə bu rəqəm 3 dəfədən çox artaraq 109 olub və 

bütün şikayətlərin 7 faizini təşkil edib. 

İl boyunca Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşmaq azadlığı kobud surətdə boğulub, 

mitinqlərin keçirilməsinə saysız maneələr yaradılıb, müraciət edilən mitinq yerini istifadəyə 

                                                           
5 Thorhildur S. Avarsdottir, ‘Reported cases of political prisoners in Azerbaijan’,  <http://semantic-

pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXL

WV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODMyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQv

WHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzIw> 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODMyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzIw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODMyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzIw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODMyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzIw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODMyMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzIw


 
 

əsassız imtinalarla rədd cavabları verilmiş, mitinq təşkilatçılarına şəhərdən kənar, əlverişsiz 

məkan təklif edilmişdir, mitinqlər əksər hallarda ciddi polis zorakılığı ilə dağıdılmışdır. 

Beləliklə, faktiki olaraq il ərzində sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan edilmişdir. 

2019-cu il, ilk əlamətdar siyasi-ictimai hadisə kimi həbsdə olan siyasi məhbus, blogger 

Mehman Hüseynova qarşı həbs müddətinin sonuna az qalmış açılmış yeni cinayət işinə etiraz 

olaraq təşkil olunan 19 yanvar mitinqi ilə başlayıb. Bundan sonra isə yalnız ilin sonlarına 

doğru, Oktyabr ayında müxalifət tərəfindən iki piket və mitinq keçirilmişdir. 19 yanvar 

mitinqindən əvvəl və sonra 200-dən çox müxalif fəal polis bölmələrinə dəvət olunmuş, bəziləri 

təhdid edilmiş və 40-dan çox fəal inzibati qaydada həbs edilmişdir. Analoji tədbirlər ilin 

sonlarına doğru yaşanan mitinqlərdə də yaşanmış və ümumilikdə il ərzində 100ə yaxın şəxs 

sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə etdiyi üçün həbs edilib, yüzlərlə şəxs polis 

bölmələrində təhdid və təzyiqlə üzləşib, 10-larla şəxssə polis bölmələri və saxlanma 

mərkəzlərində işgəncə və pis rəftara məruz qalıb. Xüsusilə 19 oktyabr mitinqi ərəfəsində 

mitinqin keçiriləcəyi planlaşdırılan şəhər mərkəzində ictimai nəqliyyatın istifadəsi 

dayandırılıb, ərazi blokadaya alınıb, internet təminatı saatlarla dondurulub. Polisin ciddi 

zorakılıqla dağıtdığı mitinqlə bağlı onlarla beynəlxalq media qurumları reportaj hazırlamış, 

çoxsaylı beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

(AŞPA – bundan sonra) Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Stefan Şennax və Rocer Geyl və 

Avropa Şurasının İnsan hüquqları üzrə Komissarı Dunya Miyatovic hadisələrlə bağlı 

narahatlıqlarını bildirib, Azərbaycan hökumətini insanların sərbəst toplaşmaq azadlığına 

hörmət göstərməyə çağırıb.  

 

 

20 Oktyabr feministlərin aksiyasından bir görüntü 



 
 

 

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 edilib. Bunun nəticəsidir ki, əsas müxalif qüvvələr 

Müsavat Partiyası, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası (Milli Şura- bundan sonra), 

Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı (ADR – bundan sonra) və digər qrupların mitinq 

üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə etdiyi müraciətlərə dəfələrlə insanların və nəqliyyatın 

hərəkətinin bloklanacağı kimi legitim olmayan əsaslarla rədd cavabı verilmiş, onlara şəhərdən 

kənar, çatımlılığı əlverişsiz hesab olunan Lökbatanda stadion təklif edilmişdir. Polis orqanları 

və yerli icra hakimiyyəti sərbəst toplaşmaq azadlığına edilən qəsdlərin əsas oyunçuları kimi 

fərqləniblər. 

2019-cu il polis bölmələri və saxlanma mərkəzlərində işgəncə və pis rəftar halları ilə də 

müşayiət olunub və 88 belə şikayət ümumi pozuntuların təxminən 5%-i təşkil edib. Müvafiq 

işləri nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, Azərbaycanda hələ də işgəncə və pis rəftarla zorla 

etiraf almaq praktikasından istifadə olunur. İşgəncə halları ilə bağlı pozuntular isə ən çox 

“Gəncə işi” ilə əlaqədar olub. Belə ki, 2018-ci ildə Gəncə icra başçısının güllələnməsi və iki 

polis zabitinin öldürülməsi ilə nəticələnən hadisələrlə bağlı dindirilənlərin məhkəmə 

çıxışlarında və yaxınlarının ifadələrində məlum olub ki, saxlanılanlara polis bölmələrində ağır 

işgəncələr edilib və onlar hadisə ilə bağlı əlaqələri olduqlarını etiraf etməyə məcbur ediliblər. 

Müxalifətin 19 oktyabr mitinqinə görə saxlanılan Tofiq Yaqublu, Əli Kərimli, Rəhim Yaqublu, 

Paşa Umudov da polis bölmələrində işgəncəyə məruz qalıb, onlar zorla başqalarının əleyhinə 

ifadə verməyə məcbur ediliblər. 

Eyni zamanda il ərzində çoxsaylı ictimai-siyasi fəal və saxlanılan digər vətəndaşlar da polis 

bölmələrində onlara qarşı polis əməkdaşları tərəfindən işgəncə edilməsi və pis rəftar 

göstərilməsindən şikayətçi olublar. Reper Pərviz Quluzadənin rep parçasında səsləndirdiyi 

tənqidi misralara görə 30 sutka inzibati həbs cəzası almasına 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. 

Bundan başqa 2017-ci ilin may ayında bir neçə əsgər Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının 

xeyrinə casusluq ittihamı ilə həbs ediliblər. 2019-cu ildə isə işin təfərrüatları ictimailəşdikdən 

sonra məlum olub ki, 100-dən çox əsgər və zabit işgəncəyə məruz qalıb, 9 nəfərsə işgəncələr 

nəticəsində həlak olub. 

Azərbaycanda 2013-14-cü illərdə qəbul edilən, qanuna vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 

fəaliyyətinə yaradılan hüquqi-siyasi məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər hələ də aradan 

qaldırılmayıb. QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınmasını, onların maliyyələşməsini 

çətinləşdirən normalar və bu qaydaların pozulmasına görə ağır sanksiyaların nəzərdə tutulması 

QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran əsas hüquqi maneə olaraq qalıb.. Təsadüfi deyil ki, 



 
 

dünyada sivil məkan genişliyi göstəricisinə görə CİVİCUS təşkilatının reytinqində 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və fəalları üçün sivil məkan qapalı hesab edilib.6 

2019-cu il səyahət qadağasından vətəndaş cəmiyyəti və müxalif fəallar və jurnalistlərə qarşı 

siyasi motivlə istifadə olunması ilə yadda qalıb. SMDT  siyasi motivli səyahət qadağasına 

məruz qalan şəxslərlə bağlı hazırladığı hesabatda bildirib ki, 31 şəxsin hərəkət azadlığı 

boğulub. Baxmayaraq ki, ilin sonlarına doğru bu rəqəm azalıb, bununla belə yeni səyahət 

qadağaları da tətbiq olunub və ilin sonunda 10-dan çox vətəndaşın siyasi və ictimai 

fəaliyyətlərinə, siyasi tənqidlərinə və peşə fəaliyyətlərinə görə səyahət etməsi faktiki olaraq 

qadağan edilib. 

 

İqtisadi və Sosial hüquqlar 

 

2019-cu ildə iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə ən çox sosial təminat hüququ kateqoriyası üzrə 

pozuntulara rast gəlinib. Belə ki, bu kateqoriya üzrə 236 pozuntu ümumi pozuntuların 14% 

təşkil edib. Əksəriyyəti regionlardan daxil olan şikayətlər rüb ərzində oxşar xarakterli 

pozuntulara işarə edib. 

 

Sumqayıtda zorla sökülən 66 mağazanın yerində antisanirya hökm sürür 

                                                           
6 CIVICUS, ‘Civicus Monitor’, <https://monitor.civicus.org/> 

https://monitor.civicus.org/


 
 

 

Belə ki, sosial yardım və müavinətlərin alınmasında süründürməçilik, özbaşınalıq, aidiyyatı 

qurumlar arasında koordinasiyanın zəifliyi əsas şikayət səbəblərindən olub. İl boyunca ünvanlı 

sosial yardım almaq üçün tələb olunan göstəricilərə cavab vermələrinə baxmayaraq, aşağı 

təminatlı ailələrin müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə bürokratiya və rüşvət istənilməsi üzündən bu 

müavinətdən faydalana bilməyib, sağlamlıq vəziyyətinə görə sosial yardım alan şəxslərə 

verilən müavinətlər ağlabatan səbəb olmadan kəsilib, əlillik statusunun verilməsindən 

bürokratik əngəllər və özbaşına qərarlar yolu ilə imtina edilib, şəhid ailələrinin onlara təyin 

edilmiş birdəfəlik müavinəti ala bilməyib, müvafiq məmurların səriştəsizliyi və müavinət 

miqdarının adekvat etirazlara səbəb olub. Sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı  

şikayətçilərin hüquqlarının pozulmasına səbəb hesab etdiyi əsas dövlət qurumu Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun yerkərdəki şöbələri olub. 

Ötən il adekvat yaşayış şərtlərinin təmin edilməməsindən qaynaqlanan hüquq pozuntularının 

sayı 146 olub. Şikayətçilərin əsas problemləri 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 sistemində çatışmazlıqlar, sökülən evlərə ədalətli kompensasiya 

ödənilməməsi olub.  Şikayətçilərin əsas hədəfləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərsu, Azərişıq, Azəriqaz və digər məsul qurumlar, polis orqanları 

və yerli icra hakimiyyətləri olub. 

Mülkiyyət hüququ ilə bağlı 2019 boyunca qeydə alınmış 100 pozuntu içərisində əsas 

tendensiyaları 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, torpaq sahələrinin satın alınması zamanı bələdiyyə strukturlarının 

özbaşınalığı halları təşkil edib. Bunda başqa fermerlər tərəfindən uzun illər maldarlıq üçün 

istifadə edilən örüşlərin onların əllərindən alınması və özəlləşdiriməsi nəticəsində fermerlərin 

külli miqdarda maddi itkiylə qarşılaşması ilə bağlı şikayətlər də çoxluq təşkil edib. Polis 

orqanları, yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyə orqanları pozuntulardan məsul qurumlar 

arasında əsas yerləri tutublar.   

 



 
 

 

Sovetski sakinləri ədalətsiz kompensasiyaya etiraz edirlər 

 

İl ərzində 98 pozuntunun qeydə alındığı tibbi yardım hüququnun təmin olunmaması halları 

əsasən həkimlərin təcrübəsizliyi və etinasızlığı nəticəsində əməliyyat və doğuş zamanı ölüm 

hallarının baş verməsindən, pulsuz təmin edilməli olan tibbi yardıma görə ödənişin tələb 

edilməsi, əks halda xidmət göstərməkdən imtina edilməsindən, pulsuz verilməli olan 

dərmanların xəstələrə satılması və ya bu dərmanların hər hansı səbəb göstərilmədən 

verilməsinin dayandırılmasından qaynaqlanıb. Eyni zamanda regionlarda, xüsusilə kənd 

yerlərində, inkişaf etməmiş rayonlarda və ucqarlarda yaşayan qadınlar üçün reproduktiv tibbi 

xidmətin adekvat olmaması ilə bağlı şikayətlər də qeydə alınıb. Şikayətlərə səbəb olan hallar 

əsasən dövlət xəstəxanalarında yaşandığı üçün şikayətçilər pozuntuların ünvanı kimi Səhiyyə 

Nazirliyini göstəriblər 

Əmək hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı 57 pozuntu qeydə alınıb.  Əsas pozuntu hallarına 

nümunə kimi əmək müqaviləsi olmadan işçilərin işə cəlb edilməsi, işçi kimi adı yazılan 

şəxslərin əmək haqlarının müvafiq orqanlar tərəfindən mənimsənilməsi, əmək haqlarından 

müxtəlif bəhanələrlə tutulması və ya aylarla verilməməsi, səbəbsiz yerə qanunazidd olaraq 

özbaşına qərarlarla işdən çıxarılması hallarını göstərmək olar. 

Müxtəlif işlərdə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların sosial şəbəkələrdə 

hakim partiyanı dəstəkləyən paylaşımlar etmələri, belə paylaşımların bəyənilməsinin tələb 

edilməsi halları yaşanıb. Digər bir tendensiya kimi isə işçilər barədə dövlət orqanlarına, yerli 

icra strukturlarına göndərilən şikayətlərin də bəzən vətəndaların işdən azan edilməsi üçün 

yetərli olması olub 
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