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AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARININ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR  

RÜBLÜK FAKT-XÜLASƏ 

İYUL–SENTYABR 2020 

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. 

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

hadisələrin monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması 

nəticəsində toplanan 207 fakt əsasında, toplam 442 insan hüquqları pozuntusunu qeydə 

alıb. Xüsusilə ədalətli məhkəmə araşdırması, ifadə azadlığı və sosial hüquqlarla bağlı 

pozuntular rüb ərzində üstünlük təşkil edib. Bu rüb qeydə alınmış insan haqları 

pozuntularının 160-ı mülki və siyasi hüquqların, 147-i isə iqtisadi və sosial hüquqların 

payına düşüb. Həmçinin rüb ərzində COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar 123 insan 

hüquqları pozuntusu qeydə alınıb. 

Rüb bir sıra ictimai-siyasi əhəmiyyətli hadisələrlə yadda qalıb. Rübə damğasını vuran 

əsas hadisə 14 iyulda Qarabağa dəstək yürüşü və sonrasında baş tutan kütləvi həbslər 

olub. Bu rüb də Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini həllini tapmamış olaraq 

qalmaqda davam edib, siyasi məhbusların sayı 90 nəfərdən artıq olub. İfadə, sərbəst 

toplaşmaq və digər fundamental hüquq və azadlıqlara gətirilən total məhdudiyyətlər 

aradan qalxmayıb, pandemiya dövründə vəzifəli şəxslərin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-

istifadə hallarında artım müşahidə olunub. 

SMDT bu rübdə də insan hüquqlarının monitorinqi fəaliyyətini davam etdirib, 

hakimiyyət orqanlarının siyasi rəqiblərə və hökumət tənqidçilərinə qarşı qanunçuluq 

prinsipinə zidd  hərəkətlərini açıq mənbələr və vətəndaş şikayətləri vasitəsilə yaxından 

izləyərək, bu barədə ictimaiyyəti müntəzəm qaydada məlumatlandırıb.1 

 

 

 
1Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi, ‘Azərbaycanda COVİD-19 pandemiyasına 

qarşı tədbirlər: Azadlıqlara təzyiqlərin dərinləşdiyi SİYASİ BÖHRAN’,(Sentyabr, 2020), 

https://smdtaz.org/az/smdt-az%c9%99rbaycanda-covid-19-pandemiyasi-dovrund%c9%99-

d%c9%99rinl%c9%99s%c9%99n-siyasi-bohranla-bagli-icmal-s%c9%99n%c9%99di-yayib 

https://smdtaz.org/az/smdt-az%c9%99rbaycanda-covid-19-pandemiyasi-dovrund%c9%99-d%c9%99rinl%c9%99s%c9%99n-siyasi-bohranla-bagli-icmal-s%c9%99n%c9%99di-yayib
https://smdtaz.org/az/smdt-az%c9%99rbaycanda-covid-19-pandemiyasi-dovrund%c9%99-d%c9%99rinl%c9%99s%c9%99n-siyasi-bohranla-bagli-icmal-s%c9%99n%c9%99di-yayib
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SMDT bu dövrdə qeydə alınan 442 insan hüquqları pozuntusunu 15 kateqoriyada 

cəmləyib:  

 

Mülki və siyasi hüquqlar: 

 İfadə azadlığı və siyasi təqiblər 

Ötən rübdən fərqlənməyərək, bu rübdə ifadə azadlığının pozulması üzrə şikayətlər 

mülki və siyasi hüquqlara dair pozuntuların içində yüksək pay tutub. Ümumilikdə, 47 

pozuntu mülki və siyasi hüquqlara dair pozuntuların 22%-ni təşkil edib. İfadə azadlığı, 

xüsusilə də COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində artan hədələrlə 

üzləşib. 

Belə ki, ötən rübdə olduğu kimi artıq iyul ayının ilk günlərindən davam edən siyasi 

təzyiq dalğası çərçivəsində hüquq mühafizə orqanları pandemiya ilə mübarizə 

tədbirlərindən hökumətin siyasi rəqiblərinə və hökumət tənqidçilərinə qarşı sui-

istifadəni davam etdiriblər.  

Təzyiqlə üzləşən şəxslərə qarşı müxtəlif əsassız ittihamlar irəli sürülüb. Xüsusilə də 

karantin qaydalarının pozulması iddiası ilə tərtib olunan inzibati cərimələr üstünlük 

təşkil edib. Bir sıra siyasi fəallar barəsində, hətta cinayət işləri də açılıb.2 

 
2Gözətçi, ‘Qarabağa dəstək yürüşündən sonra saxlanılan şəxslərin sayı 69-a çatıb’,(iyul, 2020), 

http://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-

s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/ 

http://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
http://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
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Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqubluya Nəsimi Rayon Polis 

İdarəsində işgəncə verilməsi haqda açıqlamasına görə, iyulun 13-də vəkil Nemət 

Kərimliyə xəbərdarlıq edilib. Xəbərdarlıq edən isə onun üzv olduğu Vəkillər 

Kollegiyasının rəhbərliyi olub. T.Yaqubluya qarşı işgəncə barədə açıqlamasına görə 

onun vəkilindən şikayət edən isə Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov olub. Prokuror 

iddia edib ki, N.Kərimli prokurorluqda gedən müvafiq araşdırmanın nəticəsini 

gözləmədən Tofiq Yaqubluya işgəncə verilməsi haqda xəbər yaymaqla qanunu pozub. 

Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti bu şikayəti rədd etsə də, vəkilə xəbərdarlıq 

olunub. N.Kərimli isə qanunu pozması haqda deyilənlərlə razılaşmayıb. 

Dini mövzularda yazan jurnalist Polad Aslanovun vəkili Elçin Sadıqova müvəkkilinin 

müdafiəsinə problemlər yaradılıb. Elchin Sadıqov özünün facebook hesabında yazıb ki, 

jurnalisti müdafiə etməməsi üçün öncə ona xəbərdarlıq ediblər. İyulun 3-də isə 

P.Aslanovun yenidən dindirilməsi barədə vəsatət qaldırmasından sonra istintaqın 

rəhbərliyi onu hədələyib və təhdid edib. Vəkil gərəkli addımları atacağını, ölkə 

rəhbərliyinə, əlaqəli bütün strukturlara şikayət edəcəyini, vəkilin təhlükəsiz fəaliyyətinə 

şərait yaradılmasını tələb edəcəyini açıqlayıb.3 

10 iyul tarixində isə vəkil Elçin Sadııqov barəsində yenidən intizam icraatı başladılıb. 

Bu barədə Elçin Sadıqov özünün “facebook” profilində status yazıb.4 

Vəkil Elçin Sadıqov sentyabrın 1-dən Mərkəzi Hüquq Bürosuna (keçmiş 1 saylı hüquq 

məsləhətxanası) keçiriləcək. Bu qərar Vəkillər Kollegiyası tərəfindən onun razılığı 

olmadan qəbul edilib. Vəkil Turan-a bildirib ki, sentyabrın 1-dən o, qeyri- iş 

vaxtlarında, qeyri- iş günlərində müştərilərlə müqavilə bağlaya bilməyəcək, həmçinin 

əhaliyə pulsuz hüquqi yardım göstərə bilməyəcək.“Vətəndaşlar ən azı vəkil bürosunun 

müəyyən etdiyi minimal məbləğləri ödəməlidirlər. Bu o deməkdir ki, aztəminatlı şəxslər 

müdafiəsiz qalacaq”, – E.Sadıqov bildirib.5 

 

 

 
3Gözətçi, ‘Vəkil Elçin Sadıqov müvəkkilinə görə hədələnib’, (2020), http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-

elcin-sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/ 
4Gözətçi, ‘Vəkil Elçin Sadıqov barəsində yenidən intizam icraatı başladılıb’, (10 iyul, 2020), 

http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-

basladilib/ 
5Gözətçi, ‘Vəkil Elçin Sadıqov barəsində yenidən intizam icraatı başladılıb’, (10 iyul 2020), 

http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-

basladilib/ 

http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-basladilib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-basladilib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-basladilib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kil-elcin-sadiqov-bar%c9%99sind%c9%99-yenid%c9%99n-intizam-icraati-basladilib/


5 
 

Siyasi məhbuslar 

Bu rübdə insan haqları sahəsində həllini tapmayan məsələlərdən biri də siyasi 

məhbuslarla bağlı olub. Tofiq Yaqublunun həbsi və buna etiraz olaraq keçirdiyi aclıq 

aksiyası rübə damğasını vuran hadisələrdən olub. 

Sentyabrın 1-də dövlət ittihamçısı Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq 

Yaqubluya 4 il 6 ay həbs cəzası istəyib. Ona qarşı CM-in 221.3 (silah və ya silah 

qismində istifadə olunan əşyalar tətbiq etməklə xuliqanlıq etmə) maddəsilə ittiham irəli 

sürülüb. İddia olunur ki, Tofiq Yaqublu avtomobili ilə qəza törədib, daha sonra o biri 

maşında olan ər-arvadı – Elxan və Cəvahir Cəbrayılovları döyüb, xəsarət yetirib. Tofiq 

Yaqublu ittihamın saxta olduğunu bəyan edib. O, insident zamanı “Facebook” 

hesabında hadisənin öyrədilmiş adamlar tərəfindən təxribat olduğunu bildirib. 

Nizami Rayon Məhkəməsi 2 sentyabrda Müsavat Partiyasının fəalı Tofiq Yaqublunun 

barəsində hökm çıxararaq, onu ciddi rejimli koloniyada saxlanılmaqla 4 il 3 ay 

müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Bununla da hakim Nəriman Mehdiyev 

T.Yaqublunu silah kimi əşyadan istifadə etməklə xuliqanlıqda (CM-in 221.3-cü 

maddəsi) təqsirli bilib. Məhkəmə, həmçinin videomaterialların bərpası və məhkəmədə 

istifadə edilməsi barədə vəsatətləri təmin etməyib. Sentyabrın 2-də T.Yaqublu son 

sözündə məhkəmə və hakimiyyəti ittihamı saxtalaşdırmaqda və siyasi sifarişdə ittiham 

edib. T.Yaqublu bu özbaşınalığa etiraz olaraq aclığa başlayıb.6 

Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə Komissarı Dünya Miyatoviç sentyabrın 3-də 

Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq 

Yaqublunun 4 il 3 ay müddətinə həbs olunması ilə bağlı hökmünə münasibət bildirib: 

“Tofiq Yaqubluya qarşı сəza Azərbaycanın ifadə və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarına, 

azadlıq və təhlükəsizlik hüquqlarına və ədalətli mühakimə olunmasına tam hörmət 

edilməsi üçün ciddi tədbirlər görməli olduğunu bir daha nümayiş etdirir,” o bildirib.7 

Bundan başqa, Avropa Parlamentinin insan hüquqları üzrə məruzəçisi, ABŞ və Böyük 

 
6 Gözətçi, ‘Tofiq Yaqublu 4 il 3 ay müddətində həbs edilib’, (2 Sentyabr 2020), http://gozetci.az/az/tofiq-

yaqublu-4-il-3-ay-mudd%c9%99tin%c9%99-h%c9%99bs-edilib/ 
7 Gözətçi, ‘Dünya Miyatoviç Tofiq Yaqublu barədə məhkəmə qərarına münasibət bildirib’, (Sentyabr 

2020), http://gozetci.az/az/11700-2/ 

http://gozetci.az/az/tofiq-yaqublu-4-il-3-ay-mudd%c9%99tin%c9%99-h%c9%99bs-edilib/
http://gozetci.az/az/tofiq-yaqublu-4-il-3-ay-mudd%c9%99tin%c9%99-h%c9%99bs-edilib/
http://gozetci.az/az/11700-2/
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Britaniya səfirlikləri, AmnestyInternational və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Tofiq 

Yaqublunun barəsində hökmü pisləyən bəyanatlar yayımlayıblar.8 

 

Tofiq  Yaqublu hospitaldan ev dustaqlığına köçürülərkən (c) BBC Azərbaycanca 

SMDT Tofiq Yaqublunun həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda Tofiq Yaqublu 

barədə 3 həbs cəzası qanunsuz hesab edilib, bu hökm ədalətsiz və siyasi qərəzli 

münasibətin nəticəsi hesab olunub. Bununla yanaşı, bəyanatda məhkəmə prosesində 

Yaqublunun hadisə  zamanı telefonu ilə qeydə aldığı video görüntülərin polislər 

tərəfindən silinməsi, şahidlərin ziddiyətli ifadələri və ittiham olunan tərəfin 

vəsatətlərinin təmin olunmaması məsələləri vurğulanıb. SMDT təəssüflə qeyd edib ki, 

məhkəmə onun yaşının çoxluğunu, Qarabağ müharibəsi veteranı olmasını, habelə 

xroniki allergik-astma bronxit xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini nəzərə almayıb.9 Sonda 

isə Sentyabrın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə 

 
8 Gözətçi, ‘Amnesty International: Tofiq Yaqublu vicdan məhbusudur’, (Sentyabr 2020),  

http://gozetci.az/az/amnesty-international-tofiq-yaqublu-vicdan-m%c9%99hbusudur/ 

Gözətçi, ‘ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri Tofiq Yaqublunun həbsini pislədi’, (Sentyabr 2020),  

http://gozetci.az/az/abs-v%c9%99-boyuk-brtitaniya-s%c9%99firlikl%c9%99ri-tofiq-yaqublunun-

h%c9%99bsini-pisl%c9%99di/ 

Gözətçi, ‘Avropa Parlamentinin insan hüquqları üzrə müvəkkili Tofiq Yaqublunun barəsində hökmü 

pisləyib’, (Sentyabr 2020),  http://gozetci.az/az/avropa-parlamentinin-insan-huquqlari-uzr%c9%99-

m%c9%99ruz%c9%99cisi-tofiq-yaqublunun-bar%c9%99sind%c9%99-hokmu-pisl%c9%99yib/ 
9 SMDT, ‘Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Tanınmış müxalif siyasi fəal 

Tofiq Yaqublunun həbsi bağlı Bəyanatı’, (4 Sentyabr 2020), https://smdtaz.org/wp-

content/uploads/2020/09/SMDT-040920.pdf 

http://gozetci.az/az/amnesty-international-tofiq-yaqublu-vicdan-m%c9%99hbusudur/
http://gozetci.az/az/abs-v%c9%99-boyuk-brtitaniya-s%c9%99firlikl%c9%99ri-tofiq-yaqublunun-h%c9%99bsini-pisl%c9%99di/
http://gozetci.az/az/abs-v%c9%99-boyuk-brtitaniya-s%c9%99firlikl%c9%99ri-tofiq-yaqublunun-h%c9%99bsini-pisl%c9%99di/
http://gozetci.az/az/avropa-parlamentinin-insan-huquqlari-uzr%c9%99-m%c9%99ruz%c9%99cisi-tofiq-yaqublunun-bar%c9%99sind%c9%99-hokmu-pisl%c9%99yib/
http://gozetci.az/az/avropa-parlamentinin-insan-huquqlari-uzr%c9%99-m%c9%99ruz%c9%99cisi-tofiq-yaqublunun-bar%c9%99sind%c9%99-hokmu-pisl%c9%99yib/
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/09/SMDT-040920.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/09/SMDT-040920.pdf
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Nizami Rayon Məhkəməsində Tofiq Yaqublu barədə həbs qətimkan tədbirinin ev 

dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə vəkillərin vəsatətini təmin edib.10 

AXCP-nin məlumatında  bildirilib ki, iyulun 5-də partiyanın Göyçay rayon şöbəsinin 

fəalı Qaçay Qafarov və iyulun 4-də Masallı şöbəsinin fəalı Əlixan Rəcəbli saxlanılıb.  

Partiya bu həbsləri siyasi motivli hesab edib. 

Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri pandemiya dönəmində siyasi məhbuslarla bağlı 

amnistiya aktının qəbulu ilə bağlı prezidentə müraciət ünvanlayıb. Sənəddə COVID-19 

pandemiyası dövründə həbsxanalarda və istintaq təcridxanalarında faktiki şərait və 

amnistiya aktının qəbulunun zəruriliyi vurğulanıb.11 

İşgəncəyə və insan ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qalmamaq hüququ 

Bu rübdə də İşgəncələrə və insan ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qalmamaq hüququ 

həllini tapmayan hüquqlardan biri olub.  

Xüsusilə də Qarabağ yürüşündən sonra saxlanılan AXCP üzvlərinin saxlanıldıqları 

təcridxanalarda döyülməsi, işgəncə və pis rəftara məruz qalması rübə damğasını vurub. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mətbuat xidmətinin katibi Natiq Ədilov iyulun 

20-də özünün Facebook hesabında bildirib ki, Ramid Nağıyev və Bəxtiyar İmanova 

partiya sədri Əli Kərimlinin əleyhinə ifadə vermək üçün işgəncə edilib. Onların vəkilləri 

ilə görüşməsinə icazə verilməyib. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) həbsdə olan fəallarından Zamin 

Salayevin saxlanıldığı 16 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində döyüldüyü deyilir. AXCP-dən 

Meydan TV-yə verilən məlumatda bildirilir ki, Z.Salayev özü sentyabrın 17-də ailə 

üzvlərilə telefonla danışanda təzyiqə məruz qaldığını xəbər verib. Z.Salayev bu haqda 

danışanda telefon əlaqəsi kəsilib. Z.Salayev aclıq edən siyasi fəal Tofiq Yaqubluya 

dəstək olaraq, sentyabrın 15-dən eyni aksiyaya başladığını bəyan edib. 

“Ailə üzvlərinə də deyib ki, təzyiqə məruz qalmasının səbəbi Tofiq Yaqubluya dəstək 

olaraq, aclığa başlamasıdır. Bildirib ki, sentyabrın 15-də aclığa başlayandan hər gün 

 
10 Gözətçi, ‘Məhkəmə 17 gün aclıqdan sonra Tofiq Yaqublunu ev dustaqlığına buraxdı’, (20 Sentyabr 

2020), http://gozetci.az/az/m%c9%99hk%c9%99m%c9%99-17-gun-acliqdan-sonra-tofiq-yaqublunu-ev-

dustaqligina-buraxdi/ 
11 SMDT, ‘Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri pandemiya dönəmində amnistiya akyının qəbulu ilə əlaqədar 

prezidentə müraciət ünvanlayıb’, (1 Avqust 2020), https://smdtaz.org/az/v%c9%99t%c9%99ndas-

c%c9%99miyy%c9%99ti-t%c9%99msilcil%c9%99ri-pandemiya-don%c9%99mind%c9%99-amnistiya-

aktinin-q%c9%99bulu-il%c9%99-prezident%c9%99-muraci%c9%99t-unvanlayib/ 

http://gozetci.az/az/m%c9%99hk%c9%99m%c9%99-17-gun-acliqdan-sonra-tofiq-yaqublunu-ev-dustaqligina-buraxdi/
http://gozetci.az/az/m%c9%99hk%c9%99m%c9%99-17-gun-acliqdan-sonra-tofiq-yaqublunu-ev-dustaqligina-buraxdi/
https://smdtaz.org/az/v%c9%99t%c9%99ndas-c%c9%99miyy%c9%99ti-t%c9%99msilcil%c9%99ri-pandemiya-don%c9%99mind%c9%99-amnistiya-aktinin-q%c9%99bulu-il%c9%99-prezident%c9%99-muraci%c9%99t-unvanlayib/
https://smdtaz.org/az/v%c9%99t%c9%99ndas-c%c9%99miyy%c9%99ti-t%c9%99msilcil%c9%99ri-pandemiya-don%c9%99mind%c9%99-amnistiya-aktinin-q%c9%99bulu-il%c9%99-prezident%c9%99-muraci%c9%99t-unvanlayib/
https://smdtaz.org/az/v%c9%99t%c9%99ndas-c%c9%99miyy%c9%99ti-t%c9%99msilcil%c9%99ri-pandemiya-don%c9%99mind%c9%99-amnistiya-aktinin-q%c9%99bulu-il%c9%99-prezident%c9%99-muraci%c9%99t-unvanlayib/
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cəzaçəkmə müəssisəsinin əməkdaşları tərəfindən təzyiqə məruz qalır, döyülür”, – deyə 

partiyadan bildirilib.  

Qarabağa dəstək yüşündən sonra saxlanılaraq həbs olunan bir digər AXCP üzvü Fuad 

Qəhrəmanlının da işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı narahatedici məlumatlar yayılıb. 

Belə ki, onun həbs olunduqdan 10 gündən çox vaxt ötməsinə baxmayaraq, vəkillə 

görüşünə imkan verilməyib. Yerli insan hüquqları təşkilatlarına daxil olan məlumata 

görə Fuad Qəhrəmanlı bu zaman işgəncəyə məruz qalıb. Sonda isə Fuad Qəhrəmanlı 

vəkili ilə yalnız bir neçə saniyə görüşə bilib və ondan imtina etdiyini bildirib. 

Qəhrəmanlı eyni yürüşə görə saxlanılaraq həbs olunan digər şəxslərdən fərqli olaraq, 

həm də CM-in 278-ci maddəsi ilə ittiham olunub və ömürlük həbs təhlükəsi ilə üz-

üzədir. Rəsmi qurumlarsa, ənənəvi olaraq Qəhrəmanlıya heç bir işgəncə olmadığını 

deməklə kifayətləniblər. 

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. 

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ  

2020-ci ilin iyul-sentyabr  ayları ərzində yaşanan insan hüquqları pozuntularının böyük 

bir qismi ədalətli məhkəmə araşdırması kateqoriyasının payına düşüb. Belə ki, 34 

pozuntu ümumi pozuntuların 17%-i təşkil edib. Əsasən, siyasi motivli məhkəmə 

proseslərində ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun əsas prinsipləri, yəni tərəflərin 

bərabərliyi, çəkişmə prinsipi, prosesdə ərizəçinin və ya onun nümayəndəsinin iştirakı və 

açıq məhkəmə araşdırması, əsaslandırılmış məhkəmə qərarı kimi prinsipləri kobud 

şəkildə pozulub, etirazlara məhəl qoyulmayıb. Yuxarı instansiya məhkəmələri də aşağı 

məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxlayıb, pozulmuş maddi və prosessual hüquqların 

həlli mümkün olmayıb. 

Sərbəst toplaşmaq azadlığı 

İyulun 14-də Azərbaycanla Ermənistanın dövlət sərhədində baş verən toqquşmalardan 

sonra ən azı 20 min vətəndaş Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində yürüş keçirib, Milli 

Məclis və Azadlıq Meydanında toplaşıblar. İtkilərdən qəzəblənən yürüş iştirakçıları 

orduya dəstəklərini ifadə ediblər. Əsasən, dinc formada davam edən yürüş bir qrup 

şəxsin Milli Məclis binasına daxil olmasından sonra polis tərəfindən qeyri-mütənasib 
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güc, gözyaşardıcı qaz, rezin güllə və su şırnaqlarından istifadə edilərək dağıdılıb. Təkcə 

yürüş gecəsi Bakının mərkəzi küçələrində 70-dən çox şəxs saxlanılaraq, polis 

bölmələrinə aparılıblar.12 

 

14 iyul - 'Qarabağadəstəkyürüşü'(c) RaminDeko 

Prezident İlham Əliyevin 16 iyul tarixli çıxışında insidentlərə görə, Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi Partiyasının fəallarının günahlandırmasından sonra başlanan yeni həbslər 

dalğası, əsasən, müxtəlif siyasi qrup və partiyaların üzvlərini və ictimai fəalları hədəf 

aldı və ən az 60 nəfərin həbsi ilə yekunlaşdı. Saxlanılanlar inzibati və cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olundular, bəzilərinə isə işgəncə verildi. AXCP rəsmiləri bildirir ki, 

partiyanın üzvləri – Seymur Əhmədov, Bəxtiyar İmanov, Ayaz Məhərrəmli, Ramid 

Nağıyev and Fuad Qəhrəmanlı müxtəlif saxlanma mərkəzlərində ağır şəkildə döyülüblər 

və yürüşdə baş verən insidentlərə görə partiyanın yüksək ranklı üzvləri və lideri Əli 

Kərimliyə qarşı ifadə verməyə məcbur ediliblər. 

Saxlanılanlardan bəziləri Cinayət Məcəlləsinin 139-1 – karantin rejiminin qaydalarını 

pozma, 186.2.1 – əmlakı dağıtma və ziyan vurma, 233 – ictimai asayişin pozulması və 

kütləvi iğtişaşlar yaratma, 278 – ölkənin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi 

 
12 SMDT, ‘14-15 iyul yürüşü ilə bağlı əldə olunmuş yeni məlumatlara dair Press-reliz’, (15 İyul 2020),  

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/07/EMDS-170720-1.pdf 

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/07/EMDS-170720-1.pdf
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və 315 – hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və zor tətbiq etmək maddələri ilə 

ittiham olunublar və əsasən, 3 aylıq həbs-qətimkan tədbiri ilə həbs olunublar.13 

9 sentyabrda baş tutan digər bir yığıncaqda isə Konstitusiya məhkəməsinin qarşısında 

toplaşan aksiya iştirakçıları Tofiq Yaqublunun həbsinə etiraz olaraq, ona azadlıq tələb 

ediblər. Dinc aksiya polislər tərəfindən dağıdılıb və bu zaman 40-a yaxın  şəxs polislər 

tərəfindən saxlanılaraq, polis avtobuslarında ərazidən uzaqlaşdırılıblar.  

Sosial-iqtisadi hüquqlar 

Sosial təminat hüququ:  

2020-ci ilin iyul-sentyabr ayları ərzində sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı 

ötən rübdən iki dəfə çox, yəni 100 şikayət qeydə alınıb ki, bu da bu rübdə  ümumilikdə 

sosial-iqtisadi hüquqların pozulması üzrə şikayətlərin 68%- i təşkil edib. Şikayətlər, 

əsasən, rüb ərzində vətəndaşların idarə və qurumlarda qarşılaşdığı müxtəlif problemlər 

və yaradılan süni əngəllər  və vətəndaşlara rəsmi qurumlar tərəfindən yaradılan süni 

əngəllərlə bağlı 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 əsas 

məqam bu pozuntuların, xüsusilə COVID-19 pandemiyası  ilə bağlı olması olub. Belə 

ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən pandemiya dövründə həssas və müdafiəsiz 

qrupların müdafiəsi üçün ayrılan sosial paketlər sərt karantin tətbiq olunan ərazilərə 

yenidən şamil olunub. Paketlər, o cümlədən, işsiz kimi qeydiyyata alınmış və iş 

fəaliyyətini dayandırmalı olmuş sahibkarlara da aid edilib. Halbuki, bu sosial 

ayırmaların vətəndaşlar tərəfindən əldə olunmasında çoxsaylı pozuntular qeydə alınıb. 

İşsiz vətəndaşlar üçün ayrılmış birdəfəlik sosial ödəmənin əldə olunması ilə bağlı bu rüb 

ərzində 40-a yaxın şikayət daxil olub. Şikayətlərə əsas səbəblərsə, rəsmi qurumların 

ödəmə ilə bağlı vətəndaşların müraciətinə ya konkret səbəb göstərilmədən imtina 

etməsi, ya da müraciət və ya şikayətlərə lazımi qaydada baxılmaması ilə bağlı olub. 

Adekvat yaşayış standartları  

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

18-i  adekvat yaşayış standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı olub. Regionlarda su ilə 

 
13 Gözətçi, ‘Qarabağa dəstək yürüşündən sonra saxlanılan şəxslərin sayı 69-a çatdı’, (İyul 2020) 

https://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-

s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/ 

https://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
https://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilan-s%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
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təmin olunmada yaranmış problemlər bir neçə rayonda dinc aksiyalara səbəb olub. 

Kürdəmir, Saatlı, Xaçmaz, Beyləqan və bir sıra digər rayon və şəhərlərdə əhalinin su ilə 

təmin olunmasında ciddi kəsintilər yaşanıb. Vətəndaşlar iddia ediblər ki, məmurların 

bağ və evlərində kommunal xidmətlər fasiləsiz təmin olunub. Bildirilib ki, Azərsu, 

Azərişıq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi kimi qurumlara şikayət  edilsə də, şikayətlər 

cavabsız və problemlər həll olunmamış qalıb. 

Tibbi yardım hüququ 

2020-ci ilin üçüncü rübü ərzində tibbi yardım əldə edilməsi hüququnun pozuntusu 

halları da 23 şikayətlə üstünlük təşkil edib. COVİD-19 dönəmində səhiyyə sistemində 

mövcud olan problemlər daha da üzə çıxıb, tibbi xidmətlər ağlabatan müddətdən daha 

gec və ya ümumiyyətlə təqdim olunmayıb. Vətəndaşlar onlara pulsuz təqdim edilməli 

olan dərmanların əldə olunmasında ciddi problemlərlə üzləşiblər. Rüb ərzində mövcud 

şəraitdən sui-istifadə olunaraq rüşvət halları daha da kütləviləşib, hüquq-mühafizə 

orqanları şikayətlərə məhəl qoymayıblar. Siyasi məhbuslar da saxlanma yerlərində tibbi 

yardımın keyfiyyətinin çox aşağı olduğunu, pandemiya qaydalarına uyğun tibbi 

tədbirlərin görülmədiyini vurğulayıblar. 

Əmək hüququ 

Rüb ərzində qeydə alınan insan haqları pozuntularının 17-i də əmək hüququnun 

pozulması ilə bağlı olub. Şikayətlər, əsasən, əmək müqaviləsi şərtlərinin yerinə 

yetirilməməsi, əmək haqqının düzgün hesablanmaması, ödənişin gecikdirilməsi, son 

haqq-hesabın verilməməsi, həmçinin texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi 

ilə bağlı olub. Bundan əlavə, rüb ərzində COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizə 

çərçivəsində işçilərin təsdiq olunmuş karantin qaydalarına zidd olaraq işə çıxarılması, 

həmçinin ixtisar olunması və məhkəmə qaydasında edilən şikayətlərə baxmayaraq, 

məsələlərin həllini tapmaması halları da müşahidə olunub. 

Əlaqə: 

E-poçt: emc.az2001@gmail.com 

Telefon: +994503334674 

Veb səhifə: www.smdtaz.org 

Twitter: SMDT_EMDS 


