
 
  

AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARININ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR RÜBLÜK FAKT 

XÜLASƏ  

(İyul-Sentyabr 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 üçüncü rübü ərzində ölkədə insan hüquqları ilə bağlı baş verən hadisələrin 

monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin yoxlanılması nəticəsində toplanan 122 fakt 

əsasında toplam 179 insan hüquqları pozuntusu qeydə alıb.   

İnsan hüquqları pozuntularının əksəriyyəti ədalətli məhkəmə araşdırması, işgəncə və pis rəftar, 

ifadə azadlığı və sosial hüquqlarla bağlı kateqoriyaların payına düşüb. Bu rüb qeydə alınmış insan 

hüquqları pozuntularının 106-sı mülki və siyasi hüquqlar, 69-u isə iqtisadi və sosial hüquqlarla 

bağlı olub.   

Bu rüb bir sıra ictimai əhəmiyyətli hadisələrlə yadda qalıb. Xüsusilə də partiya üzvləri və ictimai 

fəalların əsassız və qurama ittihamlarla kütləvi həbsləri rübə damğasını vurub.  

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.  



  

  

SMDT bu dövrdə qeydə alınan 179 insan hüquqları pozuntusunu 18 

kateqoriyada cəmləyib:  

  

Mülki və siyasi hüquqlar  

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ  

Ötən rübdə olduğu kimi bu rübdə də qeydə alınan insan hüquqları pozuntularının böyük bir qismi 

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

araşdırması hüququnun pozuntusu ilə bağlı 44 fakt qeydə alınıb ki, bu da bütün pozuntuların 24%-

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.   

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

olmayıb. Məhkəmələrdə yalan ifadə vermə tələbi ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun əsas 

pozuntularından olub.  

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

etirazlarına məhəl qoyulmadığı hallar müşahidə edilib. Yuxarı instansiya məhkəmələrinin qərarları 

formal olub, aşağı məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxlamaqla məhdudlaşıb.   

12 iyul 2021-ci il tarixində 1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılan xeberman.com saytının 

təsisçisi və redaktoru Polad Aslanov ona qarşı olan saxta ittihama və məhkəmə qərarına etiraz 

olaraq aclıq elan edib1.   

Oktyabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində çıxarılmış hökmlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 

Partiyasının (AXCP) üzvü, partiya sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi olmuş 

Niyaməddin Əhmədov 13 il azadlıqdan məhrum edildi. Siyavuş Hacıyevin sədrlik etdiyi hakimlər 

kollegiyasının hökmünə əsasən, Əhmədov CM-in 214-1 (terroru maliyyələşdirmə), 28.281 (dövlət 

əleyhinə yönəlik açıq çağırışlara hazırlıq) və 233-1 (qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol 

verilməyən əşyaları əldə etmə, saxlama) maddələri ilə təqsirli bilinib2.  

 

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 hökümətin siyasi 

rəqiblərinin və tənqidçilərinin ifadə azadlığına əsassız müdaxilələr davam edib.   

16 iyul 2021-ci il tarixində Aktyor Elmin Bədəlov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq, 27ci 

Polis Bölməsinə aparılıb. Hadisə aktyorun Qış Parkında “Yeddinci Məkan” adlı küçə  

  

                                                 
1 Gözətçi, “Polad Aslanov cəzaçəkmə müəssisəsində aclıq elan edib”, (7 iyul 2021) http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-
aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/  
  
2 Gözətçi, “Niyaməddin Əhmədova 13 il həbs cəzası verildi” (8 oktyabr 2021)  

http://gozetci.az/az/niyam%C9%99ddin-%C9%99hm%C9%99dova-13-il-h%C9%99bs-c%C9%99zasi-verildi/  

http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
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http://gozetci.az/az/pozuntular/polad-aslanov-c%c9%99zac%c9%99km%c9%99-mu%c9%99ssis%c9%99sind%c9%99-acliq-elan-edib/
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tamaşasının nümayişindən sonra baş verib. O, bildirib ki, 3 ilə yaxındır küçə performansları 

göstərmək üçün Mədəniyyət Nazirliyi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciətlər edib. Müsbət 

cavab almayan ADO rəhbəri məsələ ilə bağlı 2019-cu ildə 1 Saylı Bakı İnzibati-İqtisadi  

Məhkəməsinə üz tutub. Birinci instansiya qərarı teatrın xeyrinə versə də, sonradan Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin Apelyasiya Məhkəməsinə müraciətdən sonra ləğv edilib3.  

30 sentyabrda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elməddin Əhmədov inzibati qaydada 

həbs olunub.  Bu barədə partiyadan məlumat verilib. Bildirilib ki, Elməddin Əhmədov Saatlı 

rayonunun Nabatakənd, Çolpu və Orta Muğan kəndlərinin sakinlərinin su tələbilə keçirdiyi 

aksiyada iştirakına görə həbs olunub4.  

6 oktyabrda tarixində jurnalist və ictimai fəal Anar Abdulla “Facebook” hesabından yazdığı 

fikirlərinə görə 15 sutka inzibati qaydada həbs olunub. O, polis idarəsində zorakılığa məruz 

qaldığını bildirib5.  

9 oktyabrda Siyasi Məhbuslar və İşgəncə Qurbanlarının Müdafiəsi Mərkəzi İctimai Birliyinin 

həmtəsisçisi və AXCP fəalı Fuad Əhmədli ictimai asayişi pozmaq ittihamı ilə 30 sutka müddətinə 

həbs olunub6.  

13 oktyabr 2021-ci il tarixində YAP-ın keçmiş qərargahının qarşısında “Siyasi fəalların həbsinə” 

və “Respublika Gününün dəyişdirilməsi”nə etiraz edən fəallardan biri Elmir Abbasov 30 sutka 

inzibati qaydada həbs olunub7.   

  

Müsavat Partiyasının üzvü Rövşən Hüseynov 13 oktyabrda küçədə saxlanılıb və elə həmin gün 

Suraxanı Məhkəməsi onu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi (polisə tabe olmama) ilə 

                                                 
3 Gözətçi, “Aktyor küçə tamaşası göstərdi, polis bölməsinə aparıldı”, (16 iyul 2021)  

http://gozetci.az/az/pozuntular/aktyor-kuc%c9%99-tamasasi-gost%c9%99rdi-polis-bolm%c9%99sin%c9%99aparildi/  
  
4 Gözətçi, “Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü həbs olunub”, ( 30 sentyabr 2021)  

http://gozetci.az/axtarisin-neticesi?post_date=01072021+30092021&_sft_category=ifad%c9%99-azadligi  

  
5 Gözətçi, “İctimai fəal 15 sutka həbs cəzası aldı” (6 oktyabr 2021) http://gozetci.az/az/pozuntular/ictimai-f%c9%99al-15-

sutka-h%c9%99bs-c%c9%99zasi-aldi/  

  
6 Amerikanın Səsi, “Fuad Əhmədliyə 30 sutkalıq həbs cəzası verilib” (7 oktyabr 2021) 
https://www.amerikaninsesi.org/a/fuad-%C9%99hm%C9%99dliy%C9%99-30-sutkal%C4%B1q-
h%C9%99bsc%C9%99zas%C4%B1-verilib/6263448.html  
  
7 Gözətçi, “Elmir Abbasov 30 sutka inzibati qaydada həbs olunub” (13 oktyabr 2021) http://gozetci.az/az/elmir-abbasov-
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təqsirli bilərək 25 sutka inzibati qaydada həbs edib. Müsavat Partiyasında Hüseynovun həbsini 

partiyanın yaradılmasının 110 illiyi münasibətilə oktyabrın 11-də Novxanı qəsəbəsində 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinə yürüş ilə əlaqələndiriblər8.  

  

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, siyasi fəallar müxtəlif 

idarələrdə zorla ifadə vermək üçün  işgəncələrə məruz qalıblar.  

Avqustun 13-də Şirvan Apelyasiya Məhkəməsində həmin rayonun polis şöbəsinin əməkdaşları 

tərəfindən döyüldüyü bildirilən vəkil Coşqun İsgəndərov Baş Prokurorluğa müraciət edib. 

Müdafiəçinin sözlərinə görə, ona qarşı zorakılıq göstərən polislər təqsirləndirilən şəxsi polis 

şöbəsindən məhkəməyə aparıb-gətirənlər olub9.  

22 sentyabrda həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Zamin Salayev saxlandığı 

17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində ona işgəncə verildiyini bildirib. Bu barədə AXCPdən məlumat 

verilib.Partiyadan bildirilib ki, Zamin Salayev bir neçə gün əvvəl zəng vuraraq ona  

  

                                                 
8 Gözətçi, Müsavat Partiyasının üzvü 25 sutka həbs edilib (13 oktyabr 2021)  

http://gozetci.az/az/pozuntular/musavat-partiyasinin-uzvu-25-sutka-h%c9%99bs-edilib/  

  
9 Gözətçi “Polis tərəfindən döyüldüyünü deyən vəkil prokurorluğa şikayət edib”  (13 avqust 2021) 
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v%c9%99kilprokurorluga-sikay%c9%99t-edib/  
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partiyadan çıxmaq barədə ərizəyə qol çəkdirmək üçün müəssisənin rəisi Şakir Qəniyev 2 dəfə 

işgəncə verib10.  

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  

Bu rübdə sərbəst toplaşmaq azadlığına gətirilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb, əksinə keçən 

rüblə müqayisədə pozuntuların statistikası 2 dəfəyədək artıb. Rüb ərzində keçirilən mitinq və 

piketlər polis müdaxiləsi və saxlanılma halları ilə müşahidə olunub. Eyni zamanda Bakıda və 

regionlarda onlarla müxalif fəal və başqaları polis bölmələrinə çağırılıb, mitinqdə iştirak etdiyi və 

ya edəcəyinə görə təhdid və təzyiqlərlə üzləşiblər.  

28 sentyabrda Bakının mərkəzində Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, siyasi məhbus kimi tanınan 

Niyaməddin Əhmədovun azad edilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Bir qrup partiya fəalı 

Nizami küçəsinin piyada hissəsilə yürüş edərək “Niyaməddin Əhmədova azadlıq!”, “Siyasi  

məhbuslara azadlıq!”, “Ya azad et , ya da istefa ver!”, “İstefa!” və sair şüarlar səsləndiriblər.  

Polislərin müdaxiləsindən sonra aksiya iştirakçıları dağılışıblar.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Gözətçi, “Zamin Salayevə 17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində işgəncə verilir” (22 sentyabr 2021) 
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Sosial-iqtisadi hüquqlar  

Adekvat yaşayış standartları   

Rüb ərzində sosial-iqtisadi hüquqların pozulması ilə əlaqədar qeydə alınan şikayətlərin 21-i 

adekvat yaşayış standartlarının təmin olunmaması ilə bağlı olub. Regionlarda işıq, su və qaz ilə 

təmin olunmada bir sıra problemlər olub. 11  

  

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.   

 

Sosial təminat hüququ   

2021-ci ilin iyul-sentyabr ayları ərzində sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı 24 şikayət 

qeydə alınıb ki, bu da bütün pozuntuların 13%-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. Bu rübdə əlillik təyinatında problemlər və 

vətəndaşların kütləvi şikayətləri diqqət çəkib12.   

Şikayət edilən əsas qurumlar yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələr, məşğulluq mərkəzləri, 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olub.    

  

 

 

 

 



Tibbi yardım hüququ  

2021-ci ilin üçüncü rübü ərzində tibbi yardım əldə edilməsi hüququnun pozuntusu halları da 18 

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.   

  
11 Gözətçi, “Saatlı kəndlərində su problemi” (22 sentyabr 2021) http://gozetci.az/az/pozuntular/21053/  

  
12 Gözətçi, Birinci Qarabağ qazisi əlillik pensiyasının kəsilməsindən şikayətçidir (29 avqust 2021)  
http://gozetci.az/axtarisin-neticesi?post_date=01072021+30092021&_sft_category=sosial-t%c9%99minat-huququ  

Həmçinin səhhətində problem olan siyasi məhbuslar saxlanma yerlərində onların tibbi yardım 

hüquqlarının pozulduğunu vurğulayıblar.  
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