
 
 

 
 

 

 
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. 
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İfadə, sərbəst 
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şəraitində müəyyən 

qədər legitim 

səbəblərdən xüsusilə 

çətinləşib. 

 
Rüblük Fakt-Xülasə 

 

SMDT 2020-cu ilin ilk rübü ərzində ölkədə insan hüquqları ilə bağlı baş 

verən hadisələrin monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin 

yoxlanılması nəticəsində toplanan 291 fakt əsasında toplam 433 insan 

hüquqları pozuntusu qeydə alıb. Ötən rüblə müqayisədə artan insan 

haqları pozuntularının əksəriyyəti ədalətli məhkəmə araşdırması, ifadə 

azadlığı və sosial hüquqlarla bağlı kateqoriyaların payına düşüb. Bu rüb 

qeydə alınmış insan haqları pozuntularının 265-i mülki və siyasi 

hüquqların 145-ı isə iqtisadi və sosial hüquqların payına düşüb. 

 

COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan karantina dönəmi rübə 

damğasını vuran əsas hadisə olub. Rübün ortalarından, may ayından 

yumşalmalara gedilsə də zaman-zaman karantin qaydaları yenidən 

sərtləşdirilib. Rübün yekununda Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 

yoluxması təsdiqlənmiş şəxslərin sayı 7 596, ölənlərin sayı isə 213 olub. 

Karantin dönəmi isə daha çox səlahiyyətli qurumların COVID-19 

pandemiyası ilə mübarizə üsullarından sui-istifadəsi halları ilə, daha 

konkret isə siyasi təzyiqlərlə müşayiət olunub. 

 

Bu rüb də Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini həll etmək üçün siyasi 

iradə çatışmayıb, əksində siyasi məhbusların sayında artım müşahidə 

edilib. Siyasi məhbusların vahid siyahısı üzrə işçi qrupunun 10 iyun 2020-

ci ildə paylaşdığı hesabata əsasən hesabat dövründə 108 nəfər siyasi 

səbəblərdən məhbəs həyatı yaşayıb.1  İfadə, sərbəst toplaşmaq və digər 

fundamental hüquq və azadlıqlara gətirilən total məhdudiyyətlər aradan 

qalxmayıb, əksinə bu hüquqlardan yararlanmaq COVID-19 ilə mübarizə 

şəraitində müəyyən qədər legitim səbəblərdən xüsusilə çətinləşib. 

 

SMDT pandemiya dönəmində insan hüquqlarının monitorinqi fəaliyyətini 

davam etdirib, virusla mübarizə tədbirlərindən siyasi rəqiblərə və hökumət 

tənqidçilərinə qarşı sui-istifadə hallarını açıq mənbələr və vətəndaş 

şikayətləri vasitəsiəl yaxından izləyərək bu barədə ictimaiyyəti müntəzəm 

qaydada məlumatlandırıb.2 

 

Rüb ənənəvi hüquq pozuntuları ilə yadda qalsa da, xüsusilə pandemiya 

dövründə siyasi həbslər və sosial siyasətlə əlaqədar hüquq pozuntularına 

daha çox rastlanıb. Belə ki, ifadə azadlığı və sosial təminat hüququ üzrə 

pozuntular ötən rüblə müqayisədə 2–3 dəfə çox qeydə alınıb. Bu 

pozuntulara dair şikayətlərə əsas səbəblərsə məmur süründürməçiliyi, 

formal məhkəmə iclasları və bürökratik əngəllər olub 

 

 

 

 
1https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-

t%C9%99qdim-edilib-4/ 
2 https://gozetci.az/bulletenl%c9%99r/ 

https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-t%C9%99qdim-edilib-4/
https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-t%C9%99qdim-edilib-4/
https://gozetci.az/bulletenl%c9%99r/
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SMDT rüb ərzində qeydə alınan 432 insan hüquqları 

pozuntularını 15 kateqoriyada cəmləyib: 

 
 

Mülki və siyasi hüquqlar: 
 

Ifadə azadlığı və siyasi təqiblər 
 

Ötən rübdən fərqlənməyərək bu rüb də ifadə azadlığının pozulması üzrə şikayətlər mülki və 

siyasi hüquqlara dair pozuntuların içində yüksək pay tutub. Ümumilikdə 58 pozuntu mülki və 

siyasi hüquqlara dair pozuntuların 20%-i təşkil edib. İfadə azadlığı, xüsusilə də COVID-19 

pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində artan hədələrlə üzləşib.  

 

Belə ki, mart ayının ortalarından başlayan yeni siyasi təzyiq dalğası çərçivəsində hüquq-

mühafizə orqanları pandemiya ilə mübarizə tədbirlərindən hökumətin siyasi rəqiblərinə və 

hökumət tənqidçilərinə qarşı sui-istifadə edib. Təkcə ilin ikinci rübünün əhatə etdiyi dövr 

ərzində 48 ictimai-siyasi fəal, insan hüquqları müdafiəçisi və jurnalist uydurma ittihamlarla 

cəzalandırılıb, onlar hədələnib, təqib edilib, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. 

Onlardan 28-i inzibati qaydada həbs olunub, 9 nəfər inzibati qaydada cərimələnib, 4 nəfər 

barədə isə cinayət işi açılıb.  

 

Təzyiqlə üzləşən şəxslər digər qurama ittihamların arasında əsasən karantina qaydalarının 

pozulması iddiası ilə inzibati qaydada cərimələnib. Bəzi şəxslər barədə isə hətta cinayət işi 

açılıb. Hədəf seçilən şəxslər arasında, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalları isə 

fərqlənib. Rüb ərzində 48 nəfər adıkeçən təzyiq dalğasına məruz qalıbsa onlardan 24-ü AXCP 
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3 https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-52712438 
4https://gozetci.az/abs-az%c9%99rbaycan-hakimiyy%c9%99tini-muxalif%c9%99t%c9%99-v%c9%99-hokum%c9%99tin-

t%c9%99nqidcil%c9%99rin%c9%99-t%c9%99zyiql%c9%99r%c9%99-son-qoymaga-cagirib/ 
5 https://gozetci.az/en/stop-jailing-journalists-turkey-and-azerbaijan-must-uphold-council-of-europe-standards/ 

https://gozetci.az/en/covid-19-pace-monitors-warn-azerbaijani-authorities-against-abuse-of-pandemic-to-crack-down-on-opposition-2/ 
6 https://gozetci.az/en/sunna-evarsdottir-condemns-persecution-of-power-critics-in-azerbaijan/ 
7 https://gozetci.az/en/dunya-miyatovich-azeri-government-is-using-pandemia-for-violation-of-human-rights/ 
8 https://eurasianet.org/azerbaijan-cracks-down-on-opposition-amid-coronavirus-outbreak 
9 https://www.hrw.org/news/2020/04/16/azerbaijan-crackdown-critics-amid-pandemic 

üzvü olub. AXCP sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədov 

16 aprel və 19 may tarixlərində hər iki dəfə karantina qaydalarını pozduğu iddiası ilə inzibati 

qaydada həbs olunub. 

 

May ayının ortalarında isə AXCP üzvü Niyaməddin Əhmədovun saxlandığı təcridxanadan 

başına torba keçirilərək naməlum istiqamətdə aparıldığı və ondan ifadə almaq üçün işgəncə 

verildiyi xəbərləri yayılıb. Daha sonra isə, may ayının 18-də Niyaməddin Əhmədov cinayət 

məcəlləsinin 214-1-ci maddəsi ilə terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə ittiham edilərək 4 ay həbs-

qətimkan tədbiri ilə cəzalandırılıb.3  

 

Başqa bir AXCP fəalı Elvin Məmmədov isə özünün Facebook səhifəsində AXCP sərdi Əli 

Kərimlinin 55 yaşı münasibətilə yazdığı şeiri paylaşdıqdan sonra polislər tərəfindən təqib 

edilməyə başlanıb. May 2-də evən çıxdıqdan sonra bird aha ondan məlumat almaq mümkün 

olmayıb. Yalnız sonradan onun ailə üzvləri öyrənib ki, Məmmədov Qaradağ Rayon 

Məhkəməsi tərəfindən 30 sutka inzibati həbs cəzasi ilə cəzalandırılıb. 

 

22 aprel tarixində saxlanılan AXPC üzvü Arif Babayevsə qardaşı ilə telefon danışığı zamanı 

bilidirib ki, o polis bölməsində fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Babayev İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 388-1.1ci maddəsi ilə, qadağan edilmiş məlumatların sosial media hesabında 

yayılmasında ittiham olunaraq 30 sutka inzibati həbs cəzası alıb. Xatırladaq ki, maddəyə 

müvafiq düzəliş 2020-ci ilin Mart ayının 17-də Milli Məclis tərəfindən koronavirusla mübarizə 

çərçivəsində yalan və çaşdırıcı məlumatların informasiya ehtiyatlarında yayılmasının qarşısını 

almaq üçün dəyişdirilib.  

 

Beləliklə, bu rüb ərzində vətəndaşlar sosial media hesablarından paylaşdıqları tənqidi fikirlərə 

və ümumiyyətlə alternativ siyasi baxışlarına görə təqib və təzyiqlərə məruz qalıblar, onların 

digər fundamental hüquqları ilə yanaşı ifadə azadlıqları da pozulub. Rüb ərzində yeni siyasi 

təzyiq dalğasının hədəf aldığı şəxslər barədə daha detallı məlumat üçün 1-ci əlavəyə nəzər 

salın.  

 

Hadisələrlə əlaqədar ABŞ Dövlət Departamenti4, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə 

həmməruzəçiləri5, Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunan şəxslər barədə məruzəçisi6 və 

Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dunya Miyatoviç,7 o cümlədən nüfuzlu insan 

hüquqları təşkilatları Amnesty İnternational8, Human Rights Watch9 və digərləri Azərbaycanı 

karantina qaydalarından sui-istifadə edərək müstəqil səsləri boğmamağa çağırıb. 

 

Rüb boyunca media orqanlarının fəaliyyətinə gətirilən qadağalar dəyişməyərək qalıb. Belə ki, 

2017-ci ildə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü əsasında bir 

neçə müstəqil media orqanının veb-saytına qoyulan giriş qadağası məsələsində müsbət hansısa 

https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-52712438
https://gozetci.az/abs-az%c9%99rbaycan-hakimiyy%c9%99tini-muxalif%c9%99t%c9%99-v%c9%99-hokum%c9%99tin-t%c9%99nqidcil%c9%99rin%c9%99-t%c9%99zyiql%c9%99r%c9%99-son-qoymaga-cagirib/
https://gozetci.az/abs-az%c9%99rbaycan-hakimiyy%c9%99tini-muxalif%c9%99t%c9%99-v%c9%99-hokum%c9%99tin-t%c9%99nqidcil%c9%99rin%c9%99-t%c9%99zyiql%c9%99r%c9%99-son-qoymaga-cagirib/
https://gozetci.az/en/stop-jailing-journalists-turkey-and-azerbaijan-must-uphold-council-of-europe-standards/
https://gozetci.az/en/covid-19-pace-monitors-warn-azerbaijani-authorities-against-abuse-of-pandemic-to-crack-down-on-opposition-2/
https://gozetci.az/en/sunna-evarsdottir-condemns-persecution-of-power-critics-in-azerbaijan/
https://gozetci.az/en/dunya-miyatovich-azeri-government-is-using-pandemia-for-violation-of-human-rights/
https://eurasianet.org/azerbaijan-cracks-down-on-opposition-amid-coronavirus-outbreak
https://www.hrw.org/news/2020/04/16/azerbaijan-crackdown-critics-amid-pandemic
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10https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-

t%C9%99qdim-edilib-4/ 

irəliləyişə rast gəlinməyib. Bundan başqa jurnalistlər də pandemiya dövründə peşəkar 

fəaliyyətlərinə görə cəzalarla üzləşiblər, müxtəlif zamanlarda hazırladıqları reportajlarına görə 

hədələniblər, texnikaları müsadirə edilib, bəzənsə inzibati qaydada həbs cəzası alıblar. 

 

Bundan başqa rüb həm də ictimai-siyasi fəalların sosial media hesablarına təşkil olunan kiber 

hücumları ilə yadda qalıb. Belə ki, müxtəlif dönəmlərdə ictimai fəallar Bəxtiyar Hacıyev və 

İlkin Rüstəmzadə, o cümlədən bir neçə feminist aktivist və jurnalistin onlayn hesablarına 

müdaxilə cəhdləri olub, onlar təhdid mesajları alıblar, bəzilərinə qarşı isə onlayn qaralama 

kampaniyası aparılıb. Kiber hücumların mənbəyini araşdıran müstəqil bir media qrupu isə 

araşdırma nəticələrinə əsasən bildirib ki, hücumların arxasında hökumətin dayandığına dair 

əsaslı şübhələr var 

 

Siyasi məhbuslar  
 

Bu rübdə insan haqları sahəsində həllini tapmayan məsələlərdən biri də siyasi məhbuslarla 

bağlı olub. Belə ki, 10 iyunda yerli insan haqları müdafiəçiləri və hüquqşünaslardan ibarət 

‘siyasi məhbusların vahid siyahısı üzrə işçi qrupu” yeni hesabatını paylaşıb. Hesabatda 

bildirilir ki, 4-ü jurnalist və 12-i ictimai-siyasi fəal olmaqla cəmi 108 nəfər siyasi səbəblərdən 

həbs həyatı yaşayır.10 İşçi Qrupu ötən hesabatı ilə müqayisədə bu və ya digər yolla azadlığa 

çıxmş 11 siyasi məhbusu siyahıdan çıxardıb. Bununla belə, hesabat dövründə də yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi siyasi həbslər dayanmayıb və 50-ə yaxın şəxs siyasi səbəblərdən təzyiqlərə 

məruz qalıb və 4 nəfər barədə isə cinayət işi açılıb.  

 

İşgəncə və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq hüququ 
 

Ötən rüblə müqayisədə pozuntuların sayında xüsusi artım müşahidə olunan hüquqlardan biri 

də işgəncə və pis rəftara məruz qalmamaq hüququ olub. Belə ki, 1-ci rübdə bu rəqəm 11 olubsa, 

ikinci rübdə pozuntuların sayı 37-ə çatıb.  

 

Xüsusilə də AXCP üzvlərinin saxlandıqları təcridxanalarda döyülməsi, işgəncə və pis rəftara 

məruz qalması rübə damğasını vurub. Yayılan məlumatlara əsasən AXCP üzvləri Niyaməddin 

Əhmədov, Arif Babayev və Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Hikmət Ağayev  müxtəlif 

idarələrdə zorla ifadə vermək üçün işgəncələrə məruz qalıblar. Həbs həyatı yaşayan AXCP 

üzvü Babək Həsənov və Müsəlman Birliyi Hərəkatı üzvü Abbas Hüseynovsa cəzaçəkmə 

müəssisələrində pandemiya ilə əlaqədar yaranan acınacaqlı vəziyyətə etiraz etdikləri üçün pis 

rəftarla üzləşiblər.  

 

AXCP üzvü Aqil Hümbətov özünün Facebook səhifəsində prezident Ilham Əliyevi və 

hökumətin sosial siyasətini tənqid etdiyi üçün aprel ayının əvvəlində saxlanılıb. Bundan sonra 

isə o 1 saylı Psixiatriya Hospitalına salınıb. Ona uzun müddət vəkili ilə əlaqə saxlamağa imkan 

verilməyib, özü isə iyun ayının sonlarına qədər zorla hospitalda saxlanılıb. Partiya və fəal bu 

addımı onun siyasi aktivliyinə bağlayır və qərarı siyasi təzyiq vasitəsi hesab edir. 

 

https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-t%C9%99qdim-edilib-4/
https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisi-t%C9%99qdim-edilib-4/
https://www.az-netwatch.org/news/the-man-behind-the-phishing-attacks/
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11 https://www.youtube.com/watch?v=KxhdusixuLY 
12 https://www.azadliq.org/a/polis-yasamalda-%C9%99m%C9%99liyyat-ke%C3%A7irib/30658643.html 
13 https://www.azadliq.org/a/polis-yasamalda-%C9%99m%C9%99liyyat-ke%C3%A7irib/30658643.html 

           
   

İyun ayının 6-7də Azərbaycanda sərtləşdirilmiş karantin rejimi çərçivəsində vətəndaşlara 

həftəsonu yaşadığı ərazini tərk etmək qadağan edilib. Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə 

küçəsində yerləşən bina sakinlərindən biri binanın həyətində çölə çıxdığı üçün polislər 

tərəfindən saxlanılıb. Ancaq polislərin saxlanılan şəxslə kobud rəftarı bina sakinlərini 

qəzəbləndirib və bina sakinləri etiraz olaraq polis nəfərlərinin üstünə zibillər atıblar. İyunun 8-

i isə 100-dən çox Çevik Polis Alayı əməkdaşı binanın həyətinə yeridilib. Polislər binada reyd 

keçirərək 11 nəfəri saxlayıblar. Polislərin özləri tərəfindən kadra alınan və sonradan sosial 

mediada dolaşan videolarda isə polislərin insanların şəxsi mülklərinə zorla daxil olduqları və 

saxlanılan şəxsləri yol boyunca alçaldıcı rəftara və qeyri-mütənasib fiziki şiddətə məruz 

qoyduqları görünüb.11  

 

Hadisələr zamanı saxlanılan və Yasamal Rayon Məhkəməsi tərəfindən 15 sutka həbs cəzası 

alsa da 1 gün sonra azad edilən Kərim Süleymanlı sonradan mediaya müsahibəsində bilidirib 

ki, onu Yasamal rayon 29-cu polis bölməsində 30-a yaxın polis əməkdaşı döyüb.12 Saxlanılan 

şəxslər inzibati qaydada həbs olunublar, ortalama 30 sutka həbs cəzası alıblar. Kərim 

Süleymanlı bilidirib ki, həbs olunan 11 nəfərin hamısı saxlanıldıqları polis bölməsində fiziki 

şiddətə məruz qalıblar.13 

 

Azərbaycanda saxlanılan şəxslərə qarşı işgəncə və pis rəftardan cəza alətləri kimi istifadə 

olunması ilə bağlı çoxsaylı məlumatlar və beynəlxalq qurumlardan qınayıcı bəyanatlara 

baxmayaraq, rəsmi qurumlar və Ombudsman aparatı bir qayda olaraq bu məlumatları yalnız 

təkzib edir. 

 

Sərbəst toplaşmaq azadlığı 
 

Aprel ayının 5-dən etibarən Azərbaycanda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar 

olaraq yeni qaydalar təqdim olunub. Belə ki, vətəndaşlar may ayının 18-ə qədər yaşadıqları 

ərazini yalnız SMS icazə vasitəsilə tərk ediblər. Rübün böyük bir qismində kafe və restoranlar 

bağlı qalıb, ictimai məkanlarda isə 10 nəfərdən artıq şəxsin toplanması qadağan edilib. Sərbəst 

toplaşmaq azadlığının praktiki olaraq məhdudlaşdırılması hüquqi cəhətdən legitim hesab 

https://www.youtube.com/watch?v=KxhdusixuLY
https://www.azadliq.org/a/polis-yasamalda-%C9%99m%C9%99liyyat-ke%C3%A7irib/30658643.html
https://www.azadliq.org/a/polis-yasamalda-%C9%99m%C9%99liyyat-ke%C3%A7irib/30658643.html
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olunsa da müxtəlif zamanlarda 10 nəfər qadağasını pozan və pozmayan qruplara qarşı sərt 

cəzalar tətbiq olunub. 

 

 

 
 

Rüb ərzində əksərən siyasi motivli, bəzənsə digər məsələlərlə dair dinc yığıncaqlara faktiki 

olaraq rəsmi qurumlar tərəfindən imkan verilməyib. İyun ayının 1-də beynəlxalq uşaqlar günü 

münasibətilə paytaxt Bakının mərkəzində 50 nəfərlik fləşmob keçirən qrupun 49 nəfəri inzibati 

qaydada həbs cəzası alıb. 1 nəfər təşkilatçıya qarşı isə cinayət işi açılıb. Bundan başqa, 10 

nəfərdən az şəxsin toplaşdığı dinc yürüşlər də polis tərəfindən dağıdılıb. Belə ki, Daxili İşlər 

Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi qarşısında polis zorakılığı və pandemiya dövründə təhsil 

sistemində yaranan problemlərlə bağlı keçirilən dinc etirazlar da polis tərəfindən dağıdılıb, 

iştirakçılar bəzən yürüş yerindən uzaqlaşdırılıb, bəzənsə inzibati qaydada cərimə olunublar.  

 

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ 
 

2020-ci ilin aprel-iyun ayları ərzində yaşanan insan hüquqları pozuntularının ən böyük qismi 

ədalətli məhkəmə araşdırması kateqoriyasının payına düşüb. Belə ki, 91 pozuntu ümumi 

pozuntuların 21%-i təşkil edib. Pozuntular əsasən siyasi motivlərlə həbs olunan şəxslərin 

işlərində formal qaydada keçirilən məhkəmələrlə bağlı olub. Bu məhkəmə iclasları adətən bir 

neçə dəqiqə çəkib, hakimlər ittiham olunan şəxsin qaldırdığı vəsatətləri nadir hallarda təmin 

edib, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının hadisə ilə bağlı ifadələri əsas sübut hesab 

olunub.  

 

Hərəkət azadlığı 
 

Pandemiya dövrünə damğasını vuran başqa bir hadisə isə Azərbaycanın Rusiya Federasiyası 

ilə şimal sərhəddində qalan və ölkəyə buraxılmayan vətəndaşlarla bağlı olub. Belə ki, 

pandemiya ilə əlaqədar mart ayından etibarən ölkəyə giriş-çıxış bağlandığı üçün Rusiyadan 

Azərbaycana qayıtmaq istəyən yüzlərlə vətəndaş Dağıstan yaxınlığında faktiki blokadada 

qalmağa məcbur olublar. Onların ölkələrinə sərbəst qayıtmağa imkan verən hərəkət azadlıqları 

pozulub. Aylar keçdikcə sayları artan və sərhəddəki baxımsız şəraitə etiraz edən 400-ə yaxın 

vətəndaş iyun ayının 15-də etiraz aksiyası keçirsə də aksiya zorakılıqla dağıdılıb, çoxsaylı 
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14 Azadlıq Qəzeti, ‘Dağıstanda azərbaycanlıların iştirakı ilə iğtişaşlardan sonra cinayət işi açılıb’,   

https://www.azadliq.info/235318.html; 

Azadlıq Radiosu, ‘Dağıstanda tutulan Azərbaycan vətəndaşlarından xəbər var’, 

https://www.azadliq.org/a/da%C4%9F%C4%B1standa-tutulan-az%C9%99rbaycan-

v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1ndan-x%C9%99b%C9%99r-var/30698313.html 

vətəndaş Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıb, ən azı 

10 nəfər barədə isə cinayət işi açılıb.14 

 

 
   Dağıstan sərhəddində blokadada qalan Azərbaycan vətəndaşlarının etiraz aksiyasına polis müdaxiləsi olub 

 

Sosial-iqtisadi hüquqlar: 
 

Sosial təminat hüququ:  
 

2020-ci ilin aprel-may ayları ərzində sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı 59 şikayət 

qeydə alınıb ki, bu da ümumilikdə sosial-iqtisadi hüquqların pozulması üzrə şikayətlərin 40%-

i təşkil edib. Şikayətlərə əsas səbəblər ənənəvi məmur süründürməçiliyi və vətəndaşlara rəsmi 

qurumlar tərəfindən yaradılan süni əngəllərlə bağlı olub. Səbəblər arasında həm də müxtəlif 

rayonlarda bələdiyyə sədrlərinin örüş torpaqlarını qanunsuz ələ keçirməsi də olub. Yerli icra 

hakimiyyətləri və bələdiyyələr, eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

şikayətçilərin əsas hədəfi olub. 

 

Ancaq bu rüb ərzində qeydə alınan sosial-iqtisadi hüquqlar üzrə pozuntularla bağlı daha bir 

məqam bu pozuntuların xüsusilə COVID-19 pandemiyası dövrünə təsadüf etməsidir. Belə ki, 

mart ayından başlayaraq Azərbaycan hökuməti pandemiya dövründə həssas və müdafiəsiz 

qrupların müdafiəsi üçün sosial paketlər açıqlayıb. Paketlər, o cümlədən, işsiz kimi qeydiyyata 

alınmış və iş fəaliyyətini dayandırmalı olmuş sahibkarlara şamil edilib. Halbuki, bu sosial 

ayırmaların vətəndaşlar tərəfindən əldə olunmasında çoxsaylı pozuntular qeydə alınıb 

 

İşsiz vətəndaşlar üçün ayrılmış 190 AZN birdəfəlik sosial ödəmənin əldə olunması ilə bağlı 

təkcə bu rüb ərzində 15 şikayət daxil olub. Şikayətlərə əsas səbəblərsə rəsmi qurumların 190 

AZN ödəmə ilə bağlı vətəndaşların müraciətinə ya konkret səbəb göstərilmədən imtina etməsi 

və ya müraciət və ya şikayətlərə lazımi qaydada baxılmaması ilə bağlı olub.  

https://www.azadliq.info/235318.html
https://www.azadliq.org/a/da%C4%9F%C4%B1standa-tutulan-az%C9%99rbaycan-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1ndan-x%C9%99b%C9%99r-var/30698313.html
https://www.azadliq.org/a/da%C4%9F%C4%B1standa-tutulan-az%C9%99rbaycan-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1ndan-x%C9%99b%C9%99r-var/30698313.html
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Adekvat yaşayış standartları 
 

Rüb ərzində sosial-iqtisadi hüquqların pozulması ilə əlaqədar qeydə alınan şikayətlərin 29-u 

adekvat yaşayış standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı olub. Xüsusilə də regionlarda su 

ilə təmin olunmada yaranmış problemlər bir neçə rayonda dinc aksiyalara da səbəb olub. Rüb 

ərzində Ağsu, Zərdab, Göyçay, Xaçmaz, Beyləqan və bir sıra digər rayon və şəhərlərdə 

əhalinin su ilə təmin olunmasında ciddi kəsintilər yaşanıb. Bundan başqa, şikayətçilər həm də 

işıq təminatı və qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış binaları ilə bağlı rəsmi qurumların 

hərəkətsizliyinə də diqqət çəkib. Şikayətçilərin əsas hədəfləri Azərsu, Azərişıq və Fövqəladə 

Hallar Nazirliyi olub.  

 

Tibbi yardım hüququ 
 

Rüşvət, süründürməçilik və baxımsızlıq 2020-ci ilin ikinci rübü ərzində tibbi yardım əldə 

edilməsi hüququnun pozuntusuna səbəb olan 23 şikayətin əsasını təşkil edib. Belə ki, 

vətəndaşlar onlara pulsuz təqdim olunmalı olan tibbi xidmətlərdən istifadə üçün onlardan 

rüşvət tələb olunduğunu və ya bürokratik əngəllərlə üzləşərək tibbi yardımdan faktiki məhrum 

qaldıqlarını bildiriblər. Eyni zamanda vətəndaşların onlara pulsuz təqdim edilməli olan 

dərmanların əldə olunmasından rüşvət maxinasiyalarına görə məhrum olmaları da bəzi 

pozuntuların əsas səbəbi kimi qeyd olunub. Eyni zamanda rüb ərzində bir neçə həbs həyatı 

yaşayan şəxs də ağırlaşan sağlamlıq durumuna baxmayaraq bəzən siyasi səbəblərdən bəzənsə 

pandemiya dövrü bəhanə gətirilərək lazımi müalicə tədbirlərindən məhrum qalıb.  

 

Əmək hüququ 
 

Rüb ərzində qeydə alınan insan haqları pozuntularının 20-i də əmək hüququnun pozulması ilə 

bağlı olub. Bu rəqəm ötən rübdəki ilə müqayisədə 10 dəfə çoxdur. Şikayətlərə əsas səbəblər 

əmək haqlarının ödənişində süni yubanmalar, işçilərin təzminatsız qaydada işdən xaric 

olunması və ya xaric olunma ilə təhdid olunması olub. Bundan başqa xüsusilə də COVID-19 

pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri dövrünə düşən rübdə şikayətlərin bir qismi də işçilərin 

rəsmi orqanların elan etdikləri karantina qaydalarına baxmayaraq işə çıxmağa məcbur edilməsi 

olub. Ağırlaşan iş şəraitinə etiraz edən bir sıra tibbi müəssisə işçiləri isə işdən xaric olunmaqla 

təhdid ediliblər.  Yerli rayon icra hakimiyyətləri şikayətçilərin əsas hədəfi olub.  

 

 

 

Əlaqə:  

 

E-poçt: emc.az2001@gmail.com  

 

Telefon: +994503334674  

 

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

  

Twitter: SMDT_EMDS 

 

mailto:emc.az2001@gmail.com
http://www.smdtaz.org/
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Əlavə 1. Rüb ərzində pandemiya ilə mübarizə tədbirlərindən sui-istifadə nəticəsində 

 siyasi təzyiqlə üzləşən aktivistlər və hökumət tənqidçilərinin siyahısı ayından etibarən start götürən 

yeni siyasi təzyiq dalğasına tuş gələn ictimai-siyasi fəallar 

# Ad Soyad 
Siyasi mənsubiyyət, 

ictimai profil 

Məruz qalınan siyasi 

təzyiq forması 
Tarix 

1 Aqil Hümbətov 
Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi Partiyası 

Zorla Psixiatriya 

Hospitalına 

yerləşdirilmə 

01/04/2020 

2 Ülfət Haqverdiyev 

Azərbaycan 

Demokratiya və 

Rifah Hərəkatı 

Inzibati cərimə 05/04/2020 

3 Rövshən Murad ADR Inzibati cərimə 05/04/2020 

4 Məhəbbət Murad ADR Hədələmə 05/04/2020 

5 Şakir Məmmədli ADR Inzibati həbs 06/04/2020 

6 Vəfadar Əliyev ADR Inzibati həbs 08/04/2020 

7 Natiq Isbatov 
Video-

bloger/Jurnalist 
Inzibati həbs 09/04/2020 

8 Nəriman Abdulla Aktivist Inzibati həbs 10/04/2020 

9 Fikrət Cəfərli 
Klassik Xalq 

Cəbhəsi Partiyası 
Inzibati cərimə 10/04/2020 

10 Namizəd Səfərov Hüquqşünas Inzibati cərimə 10/04/2020 

11 Nicat Abdullazadə AXCP Inzibati həbs 10/04/2020 

12 Ibrahim Vəzirov Jurnalist Inzibati həbs 12/04/2020 

13 Baba Süleymanov AXCP Inzibati həbs 13/04/2020 

14 Əli Kərimli AXCP 

İnternet və Mobil 

əlaqələrin kəsilməsi, 

faktiki təcrid olunma 

13/04/2020 

15 Vüqar Əbilli AXCP Inzibati həbs 16/04/2020 

16 Islam Islamzadə AXCP Inzibati həbs 17/04/2020 

17 Teymur Kərimli Jurnalist 

Qanunsuz həbs, 

texnikanın 

müsadirəsi 

20/04/2020 

18 Arif Babayev AXCP 
Inzibati həbs, pis 

rəftar 
22/04/2020 

19 Əvəz Əhmadov AXCP Inzibati həbs 22/04/2020 

20 Şəmsi Kəsəmənli AXCP Inzibati həbs 25/04/2020 

21 Iradə Nəriman AXCP Inzibati cərimə 28/04/2020 

22 Elşən Babayev AXCP Inzibati həbs 28/04/2020 

23 Elvin Məmmədov AXCP Inzibati həbs 02/05/2020 

24 Namid Nağıyev AXCP Inzibati həbs 07/05/2020 
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25 Əli Imamxanlı AXCP Inzibati həbs 09/05/2020 

26 Elxan Əliyev AXCP Inzibati həbs 09/05/2020 

27 Ceyhun Rzayev AXCP Inzibati həbs 09/05/2020 

28 Səid Məmmədzadə AXCP 
Həbs-qətimkan 

tədbiri 
16/05/2020 

29 Babək Həsənov AXCP 
Ayrıseçkiliyə məruz 

qalma, aclıq aksiyası 
17/05/2020 

30 Elvin Irşadov Aktivist Inzibati həbs 19/05/2020 

31 Cəlal Zabitov D18 Hərəkatı 
Həbs-qətimkan 

tədbiri 
22/05/2020 

32 Ruslan Izzətli D18 Hərəkatı 

Ofisdən məcburi 

çıxarılma, qanuna 

zidd qaydada sənəd 

saxltalaşdırılmaqla 

zorla hərbi xidmətə 

yollanma 

25/05/2020 

33 Abbas Hüseynov 
Müsəlman Birliyi 

Hərəkatı 

Pis rəftar, aclıq 

aksiyası və 

ayrıseçkiliyə məruz 

qalma 

29/05/2020 

34 Elşən Teymurov Reper Inzibati həbs 02/06/2020 

35 Qiyas Ibrahim Aktivist Inzibati cərimə 09/06/2020 

36 Alik Aslanov MBH Inzibati həbs 10/06/2020 

37 Şamil Həsənov MBH 
Həbs-qətimkan 

tədbiri 
22/06/2020 

38 Firdovsi Əmrahov AXCP 
Qanunsuz 

saxlanılma 
25/06/2020 

39 Faiq Rəşidov AXCP Inzibati həbs 26/06/2020 

40 Cavid Məmmədzadə Aktivist Inzibati cərimə 26/06/2020 

41 Elşad Atayev Müsavat Inzibati həbs 27/06/2020 

42 Ilkin Rüstəmzadə 
Nida Vətəndaş 

Hərəkatı 

Həbsə cəhd, onlayn 

qaralama 

kampaniyası və 

kiber hücumlar 

08 Aprel, 

23 May 

43 Faiq Əmirli AXCP Inzibati həbs 
08 Aprel, 

25 May 

44 Hikmət Ağayev MBH 

Inzibati cərimə, 

Inzibati həbs, 

Işgəncə 

10, 13 

Aprel 2020 

45 Niyaməddin Əhmadov AXCP 

Inzibati həbs, 

Işgəncə, Həbs-

qətimkan tədbiri 

16 Aprel, 

19 May 
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46 Səadət Cahangir Jurnalist / AXCP 

Inzibati cərimə, 

texnikanın 

müsadirəsi 

28 Aprel, 1 

May 

47 Fuad Ismayilov Aktivist 
Inzibati həbs, 

Işgəncə 

7 Mart ,22 

May, 21 

Iyun 

48 Ruslan Əmirli AXCP Inzibati həbs 
9 Aprel, 29 

May 

 
 

 


