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Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının vəziyyətinə dair 

Fakt-Xülasə - 2020 

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 

Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində illərdir davam edən 

sistematik problemlər 2020-ci ildə də həllini tapmayıb. Əksinə dünyanı bürüyən və 

Azərbaycana da təsir göstərən COVİD-19 pandemiyası zamanı bir sıra siyasi və sosial-

iqtisadi hüquqlar, xüsusilə hədə altında olub.  SMDT bu il boyunca 705 fakt əsasında 1162 

insan hüquqları pozuntu halı müşahidə edib. Ötən illərdən fərqlənməyərək, ədalətli məhkəmə 

araşdırılması hüququ və sosial təminat hüququ ən çox pozulmuş hüquqlar arasında olub. 1162 

pozuntunun isə 567-i mülki və siyasi hüquqların, 595-i isə sosial və iqtisadi hüquqların 

payına düşüb.  

İl növbədənkənar parlament seçkiləri ilə start götürüb və seçki prosesi və seçki günündə baş 

tutan ənənəvi seçki pozuntuları və seçki sonrası təzyiqlərlə müşahidə olunub. Fevral ayının 

sonlarından isə ölkədə yeni COVİD-19 pandemiyası ilə bağlı karantin tədbirləri start 

götürülüb və ilin sonuna qədər fasilələrlə davam edib. Çoxsaylı tədbirlər nəticəsində, legitim 

olaraq vətəndaşların bir sıra hüquqları məhdudlaşdırılıb, bizneslər uzun müddət qapadılıb. 

İlin 105 günü vətəndaşlar küçəyə yalnız SMS icazə vasitəsilə çıxa biliblər.1 Ancaq 

pandemiya dövrü legitim məhdudiyyətlərlə yanaşı, səlahiyyətli qurumların karantin 

qaydalarından sui-istifadəsi və 50-dən çox hökumət tənqidçisi və aktivistin siyasi motivlə 

cəzalandırılması ilə müşaiyət olunub. 

Sentyabr ayının 27-dən isə Azərbaycanla Ermənistan arasında ikinci Qarabağ müharibəsi 

başlayıb. Noyabr ayının 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatla başa çatan müharibə zamanı 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanda mülki əhali və obyektləri hədəf alması 

nəticəsində 100 nəfər şəxs həlak olub, 406 nəfər yaralanıb, 100-lərlə mülki obyekt isə ya 

dağıdılıb, ya da zədələnib.2 

 
1 5 Aprel – 18 May, 21 iyun – 5 Avqust, 14 Dekabr – 31 Dekabr  
2 Baş Prokurorluq, ‘07.12.2020-ci ilə olan məlumat-mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayətlərin statistikası’, (7 

Dekabr 2020), https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253 

 

https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253
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Siyasi məhbusların sayı il boyunca 100 nəfər ətrafında qalmağa davam edib. Bir sıra 

amnistiya və əfvlərlə, cəzasını tamamlamış siyasi məhbusların azadlığa çıxması ilə bu rəqəm 

dəyişsə də, siyasi motivli həbslər səngimədiyi üçün yeni şəxslərin işi siyasi məhbusların 

vahid siyahısı üzrə işçi qrupu tərəfindən monitorinqə götürülüb. 2020-ci ilin sonlarına doğru 

bu rəqəm 95 ətrafında qərarlaşıb. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları bir qayda olaraq dinc toplantılara müxtəlif səbəblərdən icazə 

verməyib, istisna halları çıxmaqla polis qüvvələri bütün dinc toplantılara müdaxilə edib və bu 

müdaxilə əksər hallarda polis zorakılığı, həbslər və iştirakçıların hadisə yerindən zorla 

uzaqlaşdırılması ilə yadda qalıb. 

Müstəqil media və ifadə azadlığı da bu il, xüsusilə də pandemiya ilə əlaqədar karantin 

dövründə təzyiq altında olub. Müstəqil media orqanları və peşəkar jurnalistlər peşə 

fəaliyyətlərinə görə veb-saytlarına giriş müdaxilələri, fəaliyyətlərinə polis tərəfindən maneə 

yaradılması, avadanlıqların müsadirə olunması və hətta həbs kimi hallarla üzləşməyə davam 

ediblər. 

Siyasi cəhətdən həssas işlərə çıxan vəkillərə qarşı da Vəkillər Asossasiyası tərəfindən intizam 

tədbirləri vasitəsilə siyasi təzyiq tətbiq olunub. Vətəndaş cəmiyyəti isə 2013-14 və 2016-17-ci 

illərdə qəbul olunmuş məhdudlaşdırıcı və ağır hesabatvermə tələbləri qoyan qanunverici 

dəyişikliklərin mövcudluğunda fəaliyyət göstərməli olublar. 2020-ci il bir sıra hökumət 

rəsmiləri çoxsaylı vətəndaş cəmiyyəti orqanları ilə görüşlər keçirsə də, mandatı konkret 

olmayan görüşlər 2020-ci ildə öz bəhrəsini verməyib. 

2020-ci il sosial-iqtisadi hüquqların qorunması cəhətdən də ürəkaçan səviyyədə olmayıb. 

Belə ki, xüsusilə də pandemiya şəraitində tibbi idarəçilikdə krizis yaranıb, əhali sosial yardım 

paketləri və karantinlə bağlı meyarlarla məlumatlandırılmayıb, yardım paketlərinin 

formalaşması və ayrılması prosesləri qeyri-şəffaflıq və vətəndaş şikayətləri ilə müşayiət 

olunub. 

SMDT 2020-ci ildə qeydə alınmış insan hüquqları pozuntularını 16 kateqoriyada 

cəmləyib 

 



4 
 

Mülki və Siyasi Hüquqlar 

Ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ  

İl ərzində mülki və siyasi hüquqlar üzrə ən çox pozuntu ədalətli məhkəmə araşdırması 

hüququ üzrə olub.  Belə ki, cari ildə bu hüquq üzrə 169 pozuntu qeydə alınıb ki, bu da ümumi 

pozuntuların  14%-i təşkil edib. Siyasi motivli həbslər zamanı keçirilən formal məhkəmə 

iclasları, istintaq orqanlarının gəldikləri nəticələrin məhkəmələr tərəfindən tərəddüdsüz qəbul 

edilməsi, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun prinsiplərinin kütləvi şəkildə pozulması 

müşahidə olunan əsas pozuntular olub. Xüsusilə də 14 iyul Qarabağa dəstək yürüşündən 

sonra tutulan şəxslər bir sıra əsassız ittihamlarla  günahlandırılıblar. Yuxarı instansiya 

məhkəmələri də aşağı məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxlayıb, pozulmuş maddi və 

prosessual hüquqların həlli mümkün olmayıb. SMDT bildirir ki, hökümət, həmçinin karantin 

qaydalarından siyasi rəqiblərinə və aktivistlərə qarşı sui-istifadə edib, onlar qurama 

ittihamlarla günahlandırılıb, məhkəmələrdə işlərə obyektiv qaydada baxılmayıb.3  

Seçki, seçib-seçilmək və ictimai həyatda iştirak hüquqları 

İlin əvvəli, 9 Fevralda Milli Məclisə keçirilən növbədənkənar seçkilərə namizədlərin irəli 

sürülməsi və təşviqat dövrü tuş gəlib. Hökümət tərəfindən müstəqil və müxalif namizədlərə, 

o cümlədən Müsavat və ReAl partiyalarından olan namizəd üzvlərə iş yerlərindən və yerli 

icra hakimiyyətləri tərəfindən namizədliklərini geri çəkmələri üçün siyasi təzyiqlər olub, 

müxtəlif süni əngəllər yaradılıb. Ümumilikdə seçkilər siyasi hüquqların boğulduğu şəraitdə 

keçirilib, seçki prosesi və günü ənənəvi qanun pozuntuları ilə müşayiət olunub və nəticədə 

azad və ədalətli olmayan seçkilərin nəticələri Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirə 

bilməyib.4 

İfadə azadlığı 

2020-ci ildə meydana gələn pozuntuların 10%-i ifadə azadlığı ilə bağlı olub.  Azadlıq 

radiosu, Azadlıq qəzeti, “Meydan Tv”, “Turan” telekanalı, “Azərbaycan Saatı”-nın veb 

saytlarına 2017-ci ildə qoyulan giriş qadağası qalmaqda davam edib. 17 martda Milli Məclis 

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Qanuna 

dəyişikliklər edərək, sosial media istifadəçilərinin sosial mediada yaydığı yalan məlumatlara 

görə məsuliyyətini müəyyən edib.5 Qərarın qəbulundan sonra ənənəvi icra prosesi davam 

edib, ictimai-siyasi aktivistlərə qarşı sui-istifadə hallarından sonra bir sıra pozuntular 

meydana gəlib. Müstəqil media qurumları rəsmi xəbərdarlıqlar alıb, kiber hücumlara məruz 

qalıblar. İl 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. 

 

 
3 SMDT, ‘Azərbaycanda COVİD-19 pandemiyasına qarşı tədbirlər: Azadlıqlara təzyiqlərin dərinləşdirdiyi siyasi 

börhan’, (Sentyabr 2020), https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/09/SMDT-icmal-22.09.20.pdf  
4 Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi, ‘Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 

keçirilən 9 Fevral 2020 növbədənkənar seçkilərin monitorinqi üzrə Yekun Hesabat’, (İyul 2020),  səhifə 2 

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/06/SMDT-Yekun-hesabat-09022020-1.pdf   
5 ‘Informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanun: http://e-

qanun.gov.az/framework/3525 

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/09/SMDT-icmal-22.09.20.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/06/SMDT-Yekun-hesabat-09022020-1.pdf
http://e-qanun.gov.az/framework/3525
http://e-qanun.gov.az/framework/3525
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Siyasi məhbuslar və bərabərlik hüququ 

Vəkillərə qarşı olan təzyiqlər bu ildə də aktual olub. Dini mövzularda yazan jurnalist Polad 

Aslanovun vəkili Elçin Sadıqova müvəkkilinin müdafiəsində problemlər yaradılıb.6 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. 

2020-ci ildə də ənənəvi siyasi məhbus probleminin həlli üçün siyasi iradə çatışmayıb, 

problemin həlli istiqamətində fəaliyyət müşahidə olunmayıb. 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.7 2017-ci ildə Gürcüstanda 

saxlanılaraq zorla Bakıya gətirilən və həbs olunan Əfqan Muxtarlı mart ayının 18-də azadlığa 

buraxılıb. Amma o azadlığa buraxılan kimi dərhal ölkədən çıxarılıb və Almaniyaya 

göndərilib. 

İşgəncə və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq hüququ 

2020-ci il üzrə qeydə alınan pozuntuların 58-i, yəni ümumi pozuntuların 5%-i işgəncə və pis 

rəftarla bağlı olub. Adıçəkilən pozuntu ilə bağlı şikayətlərin böyük qismində AXCP fəalları 

zərərçəkən qismində olublar. İşgəncə və pis rəftarla etiraf almaq praktikası bu ildə də davam 

edib. Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarından həbs edilən və saxlanılan şəxslər qisasçı 

motivlərlə döyülüb, bir sıra təzyiqlərlə üzləşiblər.  

Xüsusilə də Qarabağ yürüşündən sonra saxlanılan AXCP üzvlərinin saxlanıldıqları 

təcridxanalarda döyülməsi, işgəncə və pis rəftara məruz qalması müşahidə olunub. 

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. 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. 

7 iyunda Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən bina sakinlərindən biri 

binanın həyətində çölə çıxdığı üçün polislər tərəfindən saxlanılıb. Ardınca ona qarşı edilən 

pis rəftar digər bina sakinlərinin etirazına səbəb olub və etiraz olaraq polislərin 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 

 
6 Gözətçi, “Vəkil Elçin Sadıqov müvəkkilinə görə hədələnib”, (2020), http://gozetci.az/az/v%c9%99kilelcin-

sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/ 
7 SMDT, “Vahid siyasi məhbus siyahısı üzrə İşçi Qrupun yenilənmiş növbəti siyahısı təqdim edilib”.(10 

iyun,2020) https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-

yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisit%C9%99qdim-edilib-4/ 

http://gozetci.az/az/v%c9%99kilelcin-sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/
http://gozetci.az/az/v%c9%99kilelcin-sadigov-muv%c9%99kkilin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99d%c9%99l%c9%99nib/
https://smdtaz.org/az/vahid-siyasi-m%C9%99hbus-siyahisi-uzr%C9%99-isci-qrupun-yenil%C9%99nmis-novb%C9%99ti-siyahisit%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-siyahisit%C9%99qdim-edilib-4/
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daxil olduqları və saxlanılan şəxsləri yol boyunca alçaldıcı rəftara və qeyri-mütənasib fiziki 

şiddətə məruz qoyduqları görünüb.8  

İl ərzində 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 edib. 

Sərbəst toplaşmaq azadlığı 

İl ərzində qeydə alınan pozuntuların 73-ü, ümumi pozuntuların isə 6%-i sərbəst toplaşmaq 

azadlığının pozuntusu ilə bağlı olub. 2020-ci il vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı 

kobud surətdə pozulub, mitinqlərin keçirilməsinə saysız maneələr yaradılıb, müraciət edilən 

mitinq yerləri qəbul edilməyib və  mitinq təşkilatçılarına şəhərdən kənar, əlverişsiz məkan 

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

faktiki olaraq ötən illərdən fərqlənməyərək bu il ərzində də sərbəst toplaşmaq azadlığı 

qadağan edilmişdir.  

11 və 16 fevral tarixlərində Mərkəzi Seçki Komissiyasi qarşısında bir sıra vətəndaş, 

seçkilərdə namizəd və müşahidəçi kimi iştirak etmiş şəxslər etiraz aksiyası keçiriblər. 

Etirazçıların aksiya yerinə gələ biləcəyi yollar qapadılıb, iştirakçılar polis avtobuslarına 

mindirilərək Bakıətrafı ərazilərdə düşürdülüblər.  

8 mart tarixində feministlərin keçirdiyi “Bizimdir Hürr Küçələr” sloqanlı aksiyası da polis 

tərəfindən aksiya iştirakçıları və jurnalistlərə qarşı zorakılıq hərəkətlərilə müşayiət olunub. 

Türkiyədə yaşayan iş adamı Mubariz Mənsimovun həbsinə etiraz edən bir qrup şəxs martın 

18-də Bakıda Türkiyə səfirliyi qarşısına toplaşaraq etirazlarını bildirmək istəyiblər. Bu aksiya 

da polis zorakılığı ilə dağıdılıb, jurnalistlərə qarşı zorakılıq  tətbiq edilib.  

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. 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 yürüş yerindən uzaqlaşdırılıb, bəzi 

iştirakçılar inzibati qaydada cərimə olunublar.  

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  güc, gözyaşardıcı qaz, rezin güllə və 

 
8 MeydanTV, ‘Polisin “zibil əməliyyatı” - Vallah burada mən öləcəm!’, (Iyun 2020) , 

https://www.youtube.com/watch?v=KxhdusixuLY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxhdusixuLY
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su şırnaqlarından istifadə edilərək dağıdılıb. Təkcə yürüş gecəsi Bakının mərkəzi küçələrində 

70-dən çox şəxs saxlanılaraq, polis bölmələrinə aparılıblar.9 

 

Ramin Deko – 14 iyul Qarabağa dəstək yürüşü 

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.  

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. 

COVID-19 və siyasi hüquqlar 

Fevral ayının 27-də Azərbaycanda ilk koronavirusa yoluxma halı təsdiqləndikdən sonra 

pandemiya ilə mübarizənin təşkili üçün müvafiq qurumlar yaradılıb və ilk karantin tədbirləri 

tətbiq olunmağa başlayıb. Ardınca isə mart ayının sonlarından etibarən yeni siyasi təqib 

dalğası başlayıb. 

Belə ki, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat 

Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu martın 22-də əsassız ittihamlarla həbs edilib və 3 aylıq 

həbs-qətimkan tədbiri ilə cəzalandırılıb. Nizami Rayon Məhkəməsi 2 sentyabrda Müsavat 

Partiyasının fəalı Tofiq Yaqublunun barəsində hökm çıxararaq, onu ciddi rejimli koloniyada 

saxlamaqla 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Sentyabrın 2-də Tofiq Yaqublu son 

sözündə məhkəmə və hakimiyyəti ittihamı saxtalaşdırmaqda və siyasi sifarişdə ittiham edib, 

 
9 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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etiraz olaraq aclığa başlayıb.10  SMDT Tofiq Yaqublunun həbsini pisləyən bəyanat yayıb.11 

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

ilə Nizami Rayon Məhkəməsində Tofiq Yaqublu barədə həbs qətimkan tədbirinin ev 

dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə vəkillərin vəsatətini təmin edib.12 

Pandemiya dövründə siyasi-motivli həbs və təqiblər bununla da yekunlaşmayıb. İctimai-

siyasi fəallara qarşı karantin qaydalarının pozulması iddiası ilə tərtib olunan inzibati 

cərimələr üstünlük təşkil edib. Bir sıra siyasi fəallar barəsində, hətta cinayət işləri də açılıb13. 

Təkcə pandemiyanın start götürdüyü mart ayından iyul ayına qədər 56 nəfər şəxs bu tip siyasi 

motivli qərarlarla hədəf alınıb.14 

 Hadisələrlə əlaqədar ABŞ Dövlət Departamenti15, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə 

həmməruzəçiləri16, Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunan şəxslər barədə məruzəçisi17 və 

Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dunya Miyatoviç18, o cümlədən nüfuzlu insan 

hüquqları təşkilatları Amnesty İnternational19, Human Rights Watch20 və digərləri 

Azərbaycanı karantin qaydalarından sui-istifadə edərək müstəqil səsləri boğmamağa çağırıb. 

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.21 

 

 

 
10 Gözətçi, ‘Tofiq Yaqublu 4 il 3 ay müddətində həbs edilib’, (2 Sentyabr 2020), 

http://gozetci.az/az/tofiqyaqublu-4-il-3-ay-mudd%c9%99tin%c9%99-h%c9%99bs-edilib/ 
11 SMDT, ‘Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Tanınmış müxalif siyasi fəal Tofiq 

Yaqublunun həbsi bağlı Bəyanatı’, (4 Sentyabr 2020), https://smdtaz.org/wpcontent/uploads/2020/09/SMDT-

040920.pdf 
12 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-evdustaqligina-

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

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

saxlanilans%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/ 
14 SMDT, ‘COVID-19 və Azərbaycan: pandemiyanın ilk aylarında siyasi təzyiq halları, (İyul, 2020), 

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/07/SMDT-07092020.pdf  
15 Gözətçi, ‘ABŞ Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətə və hökumətin tənqidçilərinə təzyiqlərə son qoymağa 

çağırıb’, (Iyun 2020),  https://bit.ly/2KAIILk  
16 Amerikanın Səsi, ‘Jurnalistlərin həbsini dayandırın: Türkiyə və Azərbaycan Avropa Şurası standartlarına 

riayət etməlidir’, https://bit.ly/39Mhk5z  
17 Azadlıq Radiosu, ‘Avropa Şurası Əli Kərimlidən narahatdır’, (May 2020), https://www.azadliq.org/a/avropa-

%C5%9Furas%C4%B1-%C9%99li-k%C9%99rimd%C9%99n-narahatd%C4%B1r/30624001.html  
18 Amerikanın Səsi, ‘Avropa Şurası Komissarı: Pandemiya Azərbaycanda hüquq pozuntularına haqq 

qazandırmır’, (Iyun 2020), https://bit.ly/392BEk6  
19 Eurasianet.org, ‘Azerbaijan cracks down on opposition amid coronavirus outbreak’, (Aprel 2020),  

https://eurasianet.org/azerbaijan-cracks-down-on-opposition-amid-coronavirus-outbreak 
20 Human Rights Watch, ‘Azerbaijan: Crackdown on Critics Amid Pandemic’, (Aprel 2020),  

https://www.hrw.org/news/2020/04/16/azerbaijan-crackdown-critics-amid-pandemic 
21 SMDT, ‘Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri pandemiya dönəmində amnistiya akyının qəbulu ilə əlaqədar 

prezidentə müraciət ünvanlayıb’, (1 Avqust 2020), https://bit.ly/392BAkm  

http://gozetci.az/az/tofiqyaqublu-4-il-3-ay-mudd%c9%99tin%c9%99-h%c9%99bs-edilib/
https://smdtaz.org/wpcontent/uploads/2020/09/SMDT-040920.pdf
https://smdtaz.org/wpcontent/uploads/2020/09/SMDT-040920.pdf
http://gozetci.az/az/m%c9%99hk%c9%99m%c9%99-17-gun-acliqdan-sonra-tofiq-yaqublunu-evdustaqligina-buraxdi/
http://gozetci.az/az/m%c9%99hk%c9%99m%c9%99-17-gun-acliqdan-sonra-tofiq-yaqublunu-evdustaqligina-buraxdi/
http://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilans%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
http://gozetci.az/az/qarabaga-d%c9%99st%c9%99k-yurusund%c9%99n-sonra-saxlanilans%c9%99xsl%c9%99rin-sayi-69-a-catdi-siyahi/
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/07/SMDT-07092020.pdf
https://bit.ly/2KAIILk
https://bit.ly/39Mhk5z
https://www.azadliq.org/a/avropa-%C5%9Furas%C4%B1-%C9%99li-k%C9%99rimd%C9%99n-narahatd%C4%B1r/30624001.html
https://www.azadliq.org/a/avropa-%C5%9Furas%C4%B1-%C9%99li-k%C9%99rimd%C9%99n-narahatd%C4%B1r/30624001.html
https://bit.ly/392BEk6
https://eurasianet.org/azerbaijan-cracks-down-on-opposition-amid-coronavirus-outbreak
https://www.hrw.org/news/2020/04/16/azerbaijan-crackdown-critics-amid-pandemic
https://bit.ly/392BAkm
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Mülki və siyasi hüquqlar ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə 

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.22 

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. Təkcə Gəncə və Bərdə şəhərlərinə 

edilmiş hücumlar zamanı 50-ə yaxın mülki şəxs ölüb, 100-dən çox şəxs yaralanıb.  

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

‘klastr bombalarından istifadə edib” adlı hesabat yayıb23. Hesabatda bildirilib ki, klastr 

sursatlardan istifadə müharibə qanunlarının pozulması deməkdir. 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. Bundan 

başqa, Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 4186 ev, 135 

çoxmənzilli yaşayış binası və 548 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb.24  

 

Gəncə şəhərinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumu nəticəsində dağılmış mülki yaşayış evləri 

 
22 President.az, ‘İlham Əliyev xalqa müraciət edib’, (10 Noyabr 2020), https://president.az/articles/45924  
23 Mikroskop Media, ‘HumanRightsWatch: Ermənistan Azərbaycana qarşı klastrbombalarından istifadə edib’, 

(15 Dekabr 2020), https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-

klastr-bombalarindanistifade-edib/ 
24 Baş Prokurorluq, ‘07.12.2020-ci ilə olan məlumat-mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayətlərin statistikası’, (7 

Dekabr 2020), https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253 

https://president.az/articles/45924
https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-klastr-bombalarindanistifade-edib/
https://mikroskopmedia.com/2020/12/15/human-rights-watch-ermenistan-azerbaycana-qarsi-klastr-bombalarindanistifade-edib/
https://genprosecutor.gov.az/az/post/3253
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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.25 

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. 

Sosial-iqtisadi hüquqlar 

COVİD-19 pandemiyası dövründə sosial-iqtisadi hüquqlar 

Fevralın 27-də Azərbaycanda Covid-19 infeksiyasına yoluxma halı təsdiqləndikdən sonra 

pandemiya əleyhinə mübarizə məqsədilə Nazirlər Kabinetinin bəzi tədbirlər həyata 

keçirməyə başlayıb. Aprelin 4-də Nazirlər Kabineti əhalinin pandemiya ilə bağlı 

məhdudiyyətlər nəticəsində ağırlaşan sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tədbirlər planı təsdiq edib.26 Tədbirlər ümumilikdə pandemiya səbəbindən zərər çəkmiş 

iqtisadi sahələrə və bu sahədə çalışan işçi və sahibkarlara birbaşa yardımlar, iqtisadi güzəşt və 

stimullarla dəstək xarakterli olub. Bu tədbirlər çərçivəsində işsiz vətəndaşlara 190 manat, 

pandemiyaya görə zərərçəkmiş sahibkarlara isə ötən ilin vergi miqdarı ən az 250 manat 

olmaqla birbaşa yardımlar edilib. 

SMDT hesab edir ki, Covid-19 pandemiyası dövründə yardıma ehtiyacı olan şəxslərin 

qeydiyyatı, o cümlədən işsiz və aztəminatlı ailələrin sayı zəruri qaydada müəyyən olunmayıb, 

nəticədə minlərlə vətəndaş müvafiq sosial-iqtisadi yardımlarla davamlı təmin olunmayıb.27  

SMDT hesab edib ki, ölkə üzrə 1,6-1,8 milyon şağird və tələbənin distant (onlayn) formada 

təhsil alması üçün maddi-texniki imkanlar məhduddur. Buraya internetə giriş qurğularının 

sayı, geniş zolaqlı internet xidmətlərindən və mobil internetin qiymətləri ilə bağlı 

çatışmazlıqlar daxildir. Təəsüf ki, onlayn tədris prosesinin həyata keçirildiyi “Microsoft 

Teams” platforması üzrə yay aylarında cəmi 30 min istifadəçiyə istifadə qaydaları ilə bağlı 

təlimlər keçilib və müəllimlərin 20 faizini təşkil edir. Pandemiya reallığında keyfiyyətli 

təhsilin təmin olunması məqsədilə bölgələrdə internetdən istifadə imkanları, təhsil işçilərinin 

internetdən istifadə vərdişləri ilə bağlı çətinliklər öz həllini tapmalı, təhsil sektoru üçün 

 
25 Azərtac, ‘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_u

zre_cinayet _isi_baslanib-1682237 
26 AR Nazirlər Kabineti, ‘Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və 

səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi 

sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir 

sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli 

Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə’, (Aprel 2020), 

https://nk.gov.az/az/document/4367  
27 SMDT, ‘Azərbaycanda COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizədə sosial-iqtisadi tədbirlərin səmərəliliyi və 

karantin dövründə tibbi idarəçiliyin vəziyyətinə dair İcmal Sənədi’, (Dekabr 2020), https://smdtaz.org/wp-

content/uploads/2021/01/SMDT25122020.pdf  

https://azertag.az/xeber/Bas_Prokurorluq_Azerbaycan_Ordusunun_herbi_qulluqchusunun_yandirilmasi_fakti_uzre_cinayet%20_isi_baslanib-1682237
https://azertag.az/xeber/Bas_Prokurorluq_Azerbaycan_Ordusunun_herbi_qulluqchusunun_yandirilmasi_fakti_uzre_cinayet%20_isi_baslanib-1682237
https://nk.gov.az/az/document/4367
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2021/01/SMDT25122020.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2021/01/SMDT25122020.pdf


11 
 

internetdən istifadə və sərfəli avadanlıqla təchizatla bağlı endirimli qiymətlərə nail 

olunmalıdır. 

Sosial təminat hüququ 

2020-ci ildə iqtisadi və sosial hüquqlar üzrə ən çox sosial təminat hüququ kateqoriyası üzrə 

pozuntulara rast gəlinib. Belə ki, bu kateqoriya üzrə 212 pozuntu ümumi pozuntuların 18% 

təşkil edib.  

Məmur süründürməçiliyi, vətəndaşlara rəsmi qurumlar tərəfindən yaradılan süni əngəllər, 

pensiya təyinatının səbəbsiz uzadılması, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsində süni 

əngəllər bu ildə də sosial təminat hüququ ilə bağlı pozuntların əsasını təşkil edib. Yerli icra 

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

şikayətçilərin əsas hədəfi olub. 

Adekvat yaşayış standartları 

İl ərzində 84 pozuntu, yəni ümumi pozuntuların 7%-i adekvat yaşayış standartları ilə bağlı 

olub. 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. 

Vətəndaşlar iddia ediblər ki, məmurların bağ və evlərində kommunal xidmətlər fasiləsiz 

təmin olunub. Bundan əlavə, bölgələrdə yeni yaradılmış massivlərdə kommunal xidmətlərlə 

təmin olunma çox aşağı səviyyədə olub28. Bildirilib ki, Azərsu, Azərişıq və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi kimi qurumlara şikayət edilsə də, şikayətlər cavabsız və problemlər həll olunmamış 

qalıb. 

 

Tovuz rayonu sakinləri içməli su problemi ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirdiblər 

 
28 Gözətçi.az, Yeni yaşayış massivində işıq problemi, (Oktyabr 2020), http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-

yasayismassivind%c9%99-isiq-problemi/ 

http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-yasayismassivind%c9%99-isiq-problemi/
http://gozetci.az/az/pozuntular/yeni-yasayismassivind%c9%99-isiq-problemi/
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Tibbi yardım hüququ 

2020-ci il ərzində tibbi yardım əldə edilməsi hüququnun pozuntusu ilə bağlı 54 şikayət daxil 

olub. 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. Bölgələrdə yaradılmış modul tipli xəstəxanalarda göstərilən xidmət 

aşağı səviyyədə olub.29 İl 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 

İl ərzində əmək hüquqları ilə bağlı 43 pozuntu qeydə alınıb.  Şikayətlər, əsasən, əmək 

müqaviləsi şərtlərinin yerinə yetirilməməsi, son haqq-hesabın verilməməsi, həmçinin texniki 

təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi ilə bağlı olub. Bundan əlavə, il 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. İlin sonlarına doğru 

əsgərlərə ayrılan pullardan məhrum olma halları da  əmək hüququ ilə bağlı pozuntular 

içərisində xüsusi yer tutub.30 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə: 

E-poçt: emc.az2001@gmail.com 

Telefon: +994703403434 

Veb səhifə: www.smdtaz.org  

Twitter: SMDT_EMDS 

 
29 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/ 
30 Gözətçi, ‘Əmək haqqı verilməyən könüllü’, (Dekabr 2020), 

http://gozetci.az/az/pozuntular/%c9%99m%c9%99k-haqqiverilm%c9%99y%c9%99n-konullu/ 
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http://gozetci.az/az/pozuntular/s%c9%99kid%c9%99-koronavirusla-mubariz%c9%99-agir-v%c9%99ziyy%c9%99t-alib/
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