
 

AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARININ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR RÜBLÜK FAKT 

XÜLASƏ 

(Aprel- İyun 2021) 

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 2021-ci ilin ikinci rübü ərzində ölkədə insan hüquqları ilə bağlı baş verən hadisələrin 

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 130 fakt 

əsasında toplam 160 insan hüquqları pozuntusu qeydə alıb. İnsan hüquqları pozuntularının 

əksəriyyəti ədalətli məhkəmə araşdırması, ifadə azadlığı və sosial hüquqlarla bağlı 

kateqoriyaların payına düşüb. Bu rüb qeydə alınmış insan hüquqları pozuntularının 73-u mülki 

və siyasi hüquqlar, 87-si isə iqtisadi və sosial hüquqlarla bağlı olub.  

Bu rüb bir sıra ictimai əhəmiyyətli hadisələrlə yadda qalıb. Rübün əsas hadisələrindən biri 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla 

müdafiəçisi olmuş Niyaməddin Əhmədov haqqında "terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi" ittihamı 

ilə cinayət işi açılması olub1. 

SMDT bu rübdə də ölkə üzrə insan hüquqlarının monitorinqini həyata keçirib, 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 BBC Azerbaijan, AXCP fəalına qarşı "terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi" ittihamı ilə cinayət işi açılıb (18 may 

2021) 

https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-52712438 

 

https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-52712438


 

Mülki və siyasi hüquqlar 

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ 

2021-ci ilin aprel-may ayları ərzində yaşanan insan hüquqları pozuntularının böyük bir qismi 

ədalətli məhkəmə araşdırması kateqoriyasının payına düşüb. Belə ki, ədalətli məhkəmə 

araşdırması hüququnun pozuntusu ilə bağlı 28 fakt qeydə alınıb ki, bu da bütün pozuntuların 

15%-i təşkil edib. Bu kateqoriyadan olan pozuntular, əsasən, siyasi motivli məhkəmə 

proseslərində qeydə alınmaqla ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun əsas prinsiplərinin - 

tərəflərin bərabərliyi, çəkişmə, prosesdə ərizəçinin və ya onun nümayəndəsinin iştirakı, açıq 

məhkəmə araşdırması , əsaslandırılmış məhkəmə qərarı prinsiplərinin pozulması ilə yadda qalıb. 

Məhkəmənin icraatında olan işlərlə bağlı məhkəməyə yanlış rəylər verildiyi , müdafiə tərəfinin 

etirazlarına məhəl qoyulmadığı hallar2 müşahidə edilib. Yuxarı instansiya məhkəmələrinin 

qərarları formal olub aşağı məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxlamaqla məhdudlaşıb. Yuxarı 

instansiyalara vasitəsilə pozulmuş maddi və prosessual hüquqların həlli, əsasən, mümkün 

olmayıb.  

Məhkəmələrdə yalan ifadə vermə tələbi ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun əsas 

pozuntularından olub3. 

 

İfadə azadlığı və siyasi məhbuslar 

Hesabat rübündə ifadə azadlığının pozulması üzrə şikayətlərin faizi mülki və siyasi hüquqlara 

dair pozuntuların içində yüksək olub. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən pandemiya 

tənzimləmələrindən sui-istifadə etməklə hökümətin siyasi rəqiblərinin və tənqidçilərinin ifadə 

 
2 Gözətçi, Müsavat Partiyası fəalının və onun qohumunun həbs edildiyini bildirir (6 aprel 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/musavat-partiyasi-f%c9%99alinin-v%c9%99-onun-qohumunun-h%c9%99bs-

edildiyini-bildirir/ 

 
3Gözətçi,  “AXCP üzvünə qarşı yalan ifadə vermədiyinə görə həyatını məhv edirlər” (8 aprel 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/axcp-uzvun%c9%99-qarsi-yalan-ifad%c9%99-verm%c9%99diyin%c9%99-

gor%c9%99-h%c9%99yatini-m%c9%99hv-edirl%c9%99r/ 

 

http://gozetci.az/az/pozuntular/musavat-partiyasi-f%c9%99alinin-v%c9%99-onun-qohumunun-h%c9%99bs-edildiyini-bildirir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/musavat-partiyasi-f%c9%99alinin-v%c9%99-onun-qohumunun-h%c9%99bs-edildiyini-bildirir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/axcp-uzvun%c9%99-qarsi-yalan-ifad%c9%99-verm%c9%99diyin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99yatini-m%c9%99hv-edirl%c9%99r/
http://gozetci.az/az/pozuntular/axcp-uzvun%c9%99-qarsi-yalan-ifad%c9%99-verm%c9%99diyin%c9%99-gor%c9%99-h%c9%99yatini-m%c9%99hv-edirl%c9%99r/


azadlığına əsassız müdaxilələr davam edib. 

Bu rübdə də müstəqil media qurumları rəsmi xəbərdarlıqlar alıb, kiber hücumlara məruz qalıblar 

 

 

İşgəncəyə və insan ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qalmamaq hüququ 

Bu rübdə də işgəncələrə və insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzaya məruz qalmamaq   

hüququnun pozulması halları qeydə alınıb. İşgəncə və pis rəftarla etiraf almaq praktikası yenə də  

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

qisasçı motivlərlə döyülüb, bir sıra təzyiqlərlə üzləşiblər. Xüsusilə də, AXCP üzvlərinin 

Respublikanın müxtəlif şəhərlərində döyülməsi, işgəncə və pis rəftara məruz qalması halları  

müşahidə edilib. Yayılan məlumatlara əsasən müxtəlif idarələrdə zorla ifadə vermək üçün  

işgəncələrə məruz qalıblar. 

19 aprel 2021-ci il tarixind’ AXCP Gəncə şöbəsinin üzvü Şahin Hacıyev bugünlərdə inzibati 

həbsdən buraxılandan sonra evində ondan təzyiq altında “peşmançılıq etirafı” alıb, videoya 

çəkiblər. Bu barədə o, öz Facebook səhifəsində video-müraciət edərək bildirib.4 

1 aprel 2021-ci il tarixində 2 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan Təvəkkül Qadıyevin 

anası Əfruz Abdullayeva bildirib ki, Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəis müavini Eldəniz Həziyev 

Təvəkkül Qadıyevi kabinetinə çağıraraq rüşvət istəyib, o, etiraz edəndə isə döyüb.5 

 

 

 

 

 
4 Gözətçi, AXCP üzvündən təzyiq altında “peşmanlıq etirafı” alıblar, (19 aprel 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/axcp-uzvund%c9%99n-t%c9%99zyiq-altinda-pesmanliq-etirafi-aliblar/ 

 
5 Gözətçi, “Məhbus anası: Həbsxana rəisinin müavini oğlumu döyüb, pul istəyib” (1 aprel 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/m%c9%99hbus-anasi-h%c9%99bsxana-r%c9%99isinin-muavini-oglumu-doyub-pul-

ist%c9%99yib/ 

 

http://gozetci.az/az/pozuntular/axcp-uzvund%c9%99n-t%c9%99zyiq-altinda-pesmanliq-etirafi-aliblar/
http://gozetci.az/az/pozuntular/m%c9%99hbus-anasi-h%c9%99bsxana-r%c9%99isinin-muavini-oglumu-doyub-pul-ist%c9%99yib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/m%c9%99hbus-anasi-h%c9%99bsxana-r%c9%99isinin-muavini-oglumu-doyub-pul-ist%c9%99yib/


 

Sosial-iqtisadi hüquqlar 

Sosial təminat hüququ  

2021-ci ilin aprel-iyun ayları ərzində sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı 35 şikayət 

qeydə alınıb ki, bu da bütün pozuntuların 24%-i təşkil edib. Pensiya təyinatının səbəbsiz 

uzadılması, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsində süni əngəllər bu rübdə sosial 

təminat hüququ ilə bağlı pozuntların əsasını təşkil edib. Şikayət edilən əsas qurumlar yerli icra 

hakimiyyətləri və bələdiyyələr, məşğulluq mərkəzləri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi olub.  Bu rübdə əlillik təyinatında problemlər və vətəndaşların kütləvi şikayətləri diqqət 

çəkib.  

5 may 2021-ci il tarixində Göyçay sakini Elgün Qasımov “Gözətçi”yə şikayətində bildirib ki, o, 

əlilliyinin təyin etdirilməsi üçün bütün sənədlərini Göyçay rayon Tibbi-Sosial Ekspert 

Komissiyasına təqdim etsə də, müəssisədən ona cavab gəlməyib. Müraciətini dəfələrlə təkrarlasa 

da, sorğusu cavabsız qalıb.6 

 

 

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 işıq və qaz ilə 

təmin olunmada bir sıra problemlər olub7.  

Saatlı rayonun Qıraqlı, Musabəyli və Bəylik kəndlərinin sakinləri “Gözətçi”yə göndərdikləri 

şikayətdə içməli sudan əziyyət çəkdiklərini bildiriblər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, 2013-cü 

 
6 Gözətçi, İkinci Qarabağ iştirakçısı əlillik dərəcəsini təyin etdirə bilmir (5 may 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/ikinci-qarabag-istirakcisi-%c9%99lillik-d%c9%99r%c9%99c%c9%99sini-

t%c9%99yin-etdir%c9%99-bilmir/ 

 
7 Gözətçi, Göyçay sakinləri yollarda işıqlandırmanın olmamasından şikayətlənir  (14 iyun 2021) 

http://gozetci.az/az/pozuntular/goycay-sakinl%c9%99ri-yollarda-isiqlandirmanin-olmamasindan-

sikay%c9%99tl%c9%99nir/ 

 

http://gozetci.az/az/pozuntular/ikinci-qarabag-istirakcisi-%c9%99lillik-d%c9%99r%c9%99c%c9%99sini-t%c9%99yin-etdir%c9%99-bilmir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/ikinci-qarabag-istirakcisi-%c9%99lillik-d%c9%99r%c9%99c%c9%99sini-t%c9%99yin-etdir%c9%99-bilmir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/goycay-sakinl%c9%99ri-yollarda-isiqlandirmanin-olmamasindan-sikay%c9%99tl%c9%99nir/
http://gozetci.az/az/pozuntular/goycay-sakinl%c9%99ri-yollarda-isiqlandirmanin-olmamasindan-sikay%c9%99tl%c9%99nir/


ildə Regionların Sosial İqtisadi inkişafı dövlət proqramına əsasən Kür çayından Saatlı rayonuna 

və onun yaxın kəndlərinə içməli su çəkilməsi planlaşdırılıb. İçməli su və kanalizasiya 

sistemlərinin quraşdırılmasına dair dövət tərəfindən 176 milyon manat vəsait də ayrılıb. Ancaq 

həmin işlər barədə indiyə kimi heç bir tədbir görülməyib. 

Həmçinin onlayn xidmətlərin və distant təhsilin üstünlük təşkil etdiyi bir dövrdə internetlə 

əlaqədar yaranmış kütləvi problemlər vətəndaşların etirazlarına səbəb olub. Bölgələrdə yeni 

yaradılmış massivlərdə kommunal xidmətlərlə təmin olunma çox aşağı səviyyədə olub. Bildirilib 

ki, Azərsu, Azərişıq və Azərqaz kimi qurumlara şikayətlər edilsə də, problemlər cavabsız və həll 

olunmamış qalıb. Tibbi yardım hüququ 2021-ci ilin birinci rübü ərzində tibbi yardım əldə 

edilməsi hüququnun pozuntusu halları da 13 şikayətlə üstünlük təşkil edib. Rüb ərzində əlilliklə 

bağlı müraciət edən şəxslərə Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyaları tərəfindən bir sıra süni 

əngəllər yaradılıb . 

 

 

Tibbi yardım hüququ 

2021-ci ilin birinci rübü ərzində tibbi yardım əldə edilməsi hüququnun pozuntusu halları da 13 

şikayətlə üstünlük təşkil edib. Rüb ərzində əlilliklə bağlı müraciət edən şəxslərə Tibbi Sosial 

Ekspertiza Komissiyaları tərəfindən bir sıra süni əngəllər yaradılıb. COVİD-19 dönəmində 

səhiyyə sistemində mövcud olan problemlər daha da üzə çıxıb, təcili tibbi yardım xidməti 

ağlabatan müddətdən daha gec göstərilib.  

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) şikayətçilərin əsas hədəflərindən biri olub. 

Vətəndaşlar onlara pulsuz təqdim edilməli olan dərmanların əldə olunmasında ciddi problemlərlə 

üzləşiblər. Rüb ərzində mövcud şəraitdən suiistifadə olunaraq rüşvət halları daha da kütləviləşib, 

hüquq-mühafizə orqanları şikayətlərə məhəl qoymayıblar.  

Həmçinin səhhətində problem olan siyasi məhbuslar saxlanma yerlərində onların tibbi yardım 

hüquqlarının pozulduğunu vurğulayıblar8. 

 
 



 

Əmək hüququ 

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

ilə bağlı olub. Sosial-iqtisadi hüquqların pozulması ilə əlaqədar qeydə alınan şikayətlərin 21-i  

əmək hüquqları pozuntuları 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 edib. 

Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin oğlu Təbriz Gülaliyev bildirib ki, atama gündüz vaxtı 

baxan tibb bacılarına 3 aydır maaş verilmir. Onlar mayın 1-dən atamın müalicəsini davam etdirə 

bilməyəcəklərini bildiriblər.9 

 

 
8Gözətçi, Həbsdə olan AXCP fəalı ona tibbi yardım göstərilmədiyini deyir (1 aprel 2021 )  

 

http://gozetci.az/az/h%c9%99bsd%c9%99-olan-axcp-f%c9%99ali-ona-tibbi-yardim-

gost%c9%99rilm%c9%99diyini-deyir/ 

 
9 Gözətçi, Oktay Gülalıyevin oğlu: Atama baxan tibb bacılarının maaşı verilmir (27 aprel 2021) 

http://gozetci.az/axtarisin-neticesi?post_date=01042021+30062021&_sft_category=%c9%99m%c9%99k-huququ 

 

http://gozetci.az/az/h%c9%99bsd%c9%99-olan-axcp-f%c9%99ali-ona-tibbi-yardim-gost%c9%99rilm%c9%99diyini-deyir/
http://gozetci.az/az/h%c9%99bsd%c9%99-olan-axcp-f%c9%99ali-ona-tibbi-yardim-gost%c9%99rilm%c9%99diyini-deyir/
http://gozetci.az/axtarisin-neticesi?post_date=01042021+30062021&_sft_category=%c9%99m%c9%99k-huququ

