
 



 
 

AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARININ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR 

RÜBLÜK FAKT-XÜLASƏ 

OKTYABR – DEKABR 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. 

Rüblük Fakt-Xülasə 

 
SMDT 2020-ci ilin dördüncü rübü ərzində ölkədə insan hüquqları ilə bağlı baş verən hadisələrin 

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 66 fakt 

əsasında toplam 102 insan hüquqları pozuntusu qeydə alıb. Xüsusilə adekvat yaşayış standartları və 

sosial təminat hüququ ilə bağlı pozuntular rüb ərzində üstünlük təşkil edib. Bu rüb qeydə alınmış 

insan haqları pozuntularının 6-sı mülki və siyasi hüquqların, 67-si isə iqtisadi və sosial hüquqların 

payına düşüb. Bundan əlavə, rüb ərzində COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar 35 insan hüquqları 

pozuntusu qeydə alınıb. 

Rüb ərzində ən yaddaqalan hadisə 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsi olub. Belə ki, SMDT-nin 

müharibə dövründə monitorinq fəaliyyətində diqqəti humanitar hüquq pozuntularına yönəltməsi, 

azalan insan hüquqları pozuntuları sayına əsas səbəbdir. Təəssüf ki, digər rüblərdən fərqli olaraq bu 

rüb aşağı olan insan hüquqları pozuntuları ölkədə insan hüquqlarının qorunması yönündə köklü 

dəyişikliklərə işarə deyil. 

SMDT bu rübdə də insan hüquqlarının monitorinqi fəaliyyətini davam etdirib, xüsusilə də 44 

günlük ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki 

əhali və obyektlərinə qarşı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd hücumları və azərbaycanlı  

əsirlərə qarşı insan hüquqları pozuntularını diqqətdə saxlayıb 



SMDT rüb ərzində qeydə alınan insan hüquqları pozuntularını 11 kateqoriyada cəmləyib 
 

 

 
 

 

 
Mülki və siyasi hüquqlar: 

 
Bu rüb ərzində mülki və siyasi hüquqların pozuntusu üzrə müraciətlər ötən rüblə müqayisədə azlıq 

təşkil edib. Əsasən, mülkiyyət və sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı pozuntular rüb ərzində çox 

olub. 

Mülkiyyət hüququ üzrə əsas pozuntular vətəndaşlarla sığorta şirkətləri arasında yaranmış və 

məhkəmələrdə öz həllini tapmamış məsələlər üzrə olub1. Rayonlarda bələdiyyə və icra 

hakimiyyətlərinin qanunsuz əməllərindən narazı olan və öz etirazlarını bildirmək istəyən 

vətəndaşlara icazə verilməməsi və süni əngəllər yaradılması sərbəst toplaşmaq azadlığının 

pozuntusu hallarına gətirib çıxarıb. 

Mülki və siyasi hüquqlar Qarabağ döyüşləri zamanı 

 
Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Ermənistan hərbi qüvvələrinin işğalı altında olan 

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardakı təmas xəttində atəşkəs rejiminin pozulması ilə yeni döyüşlər 

başlayıb. Bu döyüşlər noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti 

Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın birgə imzaladığı 9 maddəlik Bəyanatla 

başa çatdı.2 

 
 

1Gözətçi.az, ‘Sığorta şirkəti öhdəliyini yerinə yetirmir’, (Oktyabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/sigorta- 

sirk%c9%99ti-ohd%c9%99liyini-yerin%c9%99-yetirmir/ 
2President.az, ‘İlham Əliyev xalqa müraciət edib’, (10 Noyabr 2020), https://president.az/articles/45924 

http://gozetci.az/az/pozuntular/sigorta-sirk%c9%99ti-ohd%c9%99liyini-yerin%c9%99-yetirmir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/sigorta-sirk%c9%99ti-ohd%c9%99liyini-yerin%c9%99-yetirmir/
https://president.az/articles/45924


Beynəlxalq humanitar hüquq qaydalarına zidd davranış göstərən Ermənistan tərəfi 44 gün ərzində 

Azərbaycanın döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşən Tərtər və digər şəhərlərini, həmçinin döyüş 

bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Qəbələ, Siyəzən və digər şəhərləri, həmin 

şəhərlərdə yerləşən mülki əhali və obyektləri ballistik raketlərdən istifadə edərək ağır artilleriya 

atəşinə məruz qoymuşdur. Gəncə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 5 gün: 4, 5, 8, 11, 17 

oktyabr tarixlərində bir neçə dəfə raket atəşinə tutulub. Nəticədə 26 mülki şəxs həlak olub, 120-dən 

artıq vətəndaş yaralanıb. Oxşar olaraq Bərdədə də təkcə Oktyabr ayının 27 və 28-də Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində 20-dən çox mülki şəxs həlak olub. 

“HumanRightsWatch” insan haqları təşkilatı dekabrın 15-də “Ermənistan Azərbaycana qarşı ‘klastr 

bombalarından istifadə edib” adlı hesabat yayıb. Hesabatda bildirilib ki, klastr sursatlardan istifadə 

müharibə qanunlarının pozulması deməkdir.3 

Baş Prokurorluq Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hücumları və təxribatları  ilə 

bağlı son məlumatında bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları və təxribatları 

nəticəsində sentyabrın 27-dən indiyədək 100 mülki şəxs qətlə yetirilib, 416 nəfər isə yaralanıb.4 

Bundan başqa, Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 4186 ev, 

135 çoxmənzilli yaşayış binası və 548 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb.5 

Baxmayaraq ki, Ermənistan hərbi əsirlərlə rəftara dair III Cenevrə Konvensiyasına qoşulmaqla öz 

üzərinə hərbi əsirlərlə hər zaman humanist rəftar etmək öhdəliyini götürüb, ancaq müharibə 

dövründə yayılan foto və video görüntülərdə, həmçinin əsirlikdən qayıdan şəxslərin ifadələrində 

əsirlərə münasibətdə işgəncə və bir sıra qeyri insani rəftar hərəkətlərinə yol verilib.6
 

Müvafiq olaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının müxtəlif hallarda Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyası və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə qorunan yaşamaq, azadlıq və 

təhlükəsizlik, işgəncə və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq hüquqları da pozulub. 

 

 

 

 

 

 
 

3Mikroskop Media, ‘HumanRightsWatch: Ermənistan Azərbaycana qarşı klastrbombalarından istifadə edib’, (15 Dekabr 

2020), https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-klastr-bombalarindan- 
istifade-edib/ 
4Baş Prokurorluq, ‘07.12.2020-ci ilə olan məlumat-mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayətlərin statistikası’,(7 Dekabr 

2020), https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253 
5Baş Prokurorluq, ‘07.12.2020-ci ilə olan məlumat-mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayətlərin statistikası’, (7 Dekabr 

2020), https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253 
6Azərtac, ‘Baş Prokurorluq: Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusunun yandırılması faktı üzrə cinayət işi başlanıb’, (6 

Yanvar 2020), 

https://azertag.az/xeber/Bas_Prokurorluq_Azerbaycan_Ordusunun_herbi_qulluqchusunun_yandirilmasi_fakti_uzre_cinayet 

_isi_baslanib-1682237 

https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-klastr-bombalarindan-istifade-edib/
https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-klastr-bombalarindan-istifade-edib/
https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253
https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253
https://azertag.az/xeber/Bas_Prokurorluq_Azerbaycan_Ordusunun_herbi_qulluqchusunun_yandirilmasi_fakti_uzre_cinayet_isi_baslanib-1682237
https://azertag.az/xeber/Bas_Prokurorluq_Azerbaycan_Ordusunun_herbi_qulluqchusunun_yandirilmasi_fakti_uzre_cinayet_isi_baslanib-1682237


Sosial-iqtisadi hüquqlar 
 

Sosial təminat hüququ: 

 
2020-ci ilin oktyabr-dekabr ayları ərzində sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı 37 şikayət 

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

55%-i təşkil edib. Pensiya təyinatının səbəbsiz uzadılması, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının 

verilməsində süni əngəllər bu rübdə sosial təminat hüququ ilə bağlı pozuntların əsasını təşkil edib7. 

Yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələr, eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi şikayətçilərin əsas hədəfi olub. 

Hökumət tərəfindən pandemiya dövründə həssas və müdafiəsiz qrupların müdafiəsi üçün ayrılan 

sosial paketlər sərt karantin tətbiq olunan ərazilərə yenidən şamil olunub. 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 30- 

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  12-i 

adekvat yaşayış standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı olub. Regionlarda işıq ilə təmin 

olunmada bir sıra problemlər olub. Həmçinin onlayn xidmətlərin və distant təhsilin üstünlük təşkil 

etdiyi bir dövrdə internetlə əlaqədar yaranmış kütləvi problemlər vətəndaşların etirazlarına səbəb 

olub. Bundan əlavə, bölgələrdə yeni yaradılmış massivlərdə kommunal xidmətlərlə təmin olunma 

çox aşağı səviyyədə olub8. Bildirilib ki, Azərsu, Azərişıq və Azərqaz kimi qurumlara şikayətlər 

edilsə də, onlar cavabsız və problemlər həll olunmamış qalıb. 

Tibbi yardım hüququ 

 
2020-ci ilin dördüncü rübü ərzində tibbi yardım əldə edilməsi hüququnun pozuntusu halları da 

üstünlük təşkil edib. Qazilər onlara tibbi yardımın yetərincə göstərilmədiyindən şikayətləniblər. 9 

COVID-19  dönəmində  səhiyyə   sistemində   mövcud  olan  problemlər  daha  da  üzə  çıxıb,  tibbi 

 
7Gözətçi.az, ikinci qrup əlilin pensiya sənədləri gecikdirilir, (Oktyabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/ikincu-qrup- 
%c9%99lilinin-pensiya-s%c9%99n%c9%99dl%c9%99ri-gecikdirilir/ 
8Gözətçi.az, Yeni yaşayış massivində işıq problemi, (Oktyabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-yasayis- 

massivind%c9%99-isiq-problemi/ 
9Gözətçi.az, ‘Vətən müharibəsi qazısının şikayəti’, (Dekabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/v%c9%99t%c9%99n- 

muharib%c9%99si-qazisinin-sikay%c9%99ti/ 

http://gozetci.az/az/pozuntular/ikincu-qrup-%c9%99lilinin-pensiya-s%c9%99n%c9%99dl%c9%99ri-gecikdirilir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/ikincu-qrup-%c9%99lilinin-pensiya-s%c9%99n%c9%99dl%c9%99ri-gecikdirilir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-yasayis-massivind%c9%99-isiq-problemi/
http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-yasayis-massivind%c9%99-isiq-problemi/
http://gozetci.az/az/pozuntular/v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99si-qazisinin-sikay%c9%99ti/
http://gozetci.az/az/pozuntular/v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99si-qazisinin-sikay%c9%99ti/


xidmətlər ağlabatan müddətdən daha gec və ya ümumiyyətlə təqdim olunmayıb. Bölgələrdə 

yaradılmış modul tipli xəstəxanalarda göstərilən xidmət aşağı səviyyədə olub10. Vətəndaşlar onlara 

pulsuz təqdim edilməli olan dərmanların əldə olunmasında ciddi problemlərlə üzləşiblər. 

Əmək hüququ 

 
Rüb ərzində qeydə alınan insan haqları pozuntularının bir qismi də əmək hüququnun pozulması ilə 

bağlı olub. Şikayətlər, əsasən, əmək müqaviləsi şərtlərinin yerinə yetirilməməsi, son haqq-hesabın 

verilməməsi, həmçinin texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi ilə bağlı olub. Əsgərlərə 

ayrılan pullardan məhrum olma halları da rüb ərzində əmək hüququ ilə bağlı pozuntular içərisində 

üstünlük təşkil edib11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Əlaqə: 

 
E-poçt: emc.az2001@gmail.com 

Telefon: +994703403434 

Veb səhifə: www.smdtaz.org 

Twitter: SMDT_EMDS 

 
 

10 Gözətçi.az, ‘Şəkidə koronavirusla mübarizədə ağır vəziyyət yaranıb’, (Noyabr 2020), 

http://gozetci.az/az/pozuntular/s%c9%99kid%c9%99-koronavirusla-mubariz%c9%99-agir-v%c9%99ziyy%c9%99t-alib/  
11 Gözətçi, ‘Əmək haqqı verilməyən könüllü’, (Dekabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/%c9%99m%c9%99k-haqqi- 

verilm%c9%99y%c9%99n-konullu/ 

mailto:emc.az2001@gmail.com
http://www.smdtaz.org/
http://gozetci.az/az/pozuntular/s%c9%99kid%c9%99-koronavirusla-mubariz%c9%99-agir-v%c9%99ziyy%c9%99t-alib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/%c9%99m%c9%99k-haqqi-verilm%c9%99y%c9%99n-konullu/
http://gozetci.az/az/pozuntular/%c9%99m%c9%99k-haqqi-verilm%c9%99y%c9%99n-konullu/

