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Tövsiyələrin icrasının Mülki v ə Siyasi Hüquqlar 
Mərk əzi (QHT) tərəfindən qiymətləndirilm əsi 

 
11-ci maddə 
 
Tövsiyə  İcra səviyyəsi  Yekun  

Şikayətlərin qəbulu və araşdırılması 
üçün müstəqil qurum yaratmaq  

C Heç bir tədbir görülməyib.  

Bütün şikayətlərin hərtərəfli 
araşdırılmasını və qurbanlara 
kompensasiya verilməsini təmin etmək  

C Heç bir ciddi araşdırma aparılmayıb 
və heç kəs cəzalandırılmayıb.   

Məsuliyyət daşıyan şəxslərin cinayət 
təqibinə məruz qalması və 
cəzalandırılması  

C Heç kəsin barəsində cinayət təqibi 
başlanmayıb.  

Saxlanma yerlərinin mütəmadi olaraq 
müstəqil yoxlamaya məruz qalması  

B3 Seçilmiş QHT-lər 24 saat qabaqcadan 
xəbərdarlıq etməklə həbsxanalara baş 
çəkə bilərlər. Qanunvericiliyin 
müddəaları qeyri-müəyyəndir.    

Paktdakı hüquqların qorunmasını təmin 
etmək üçün hüquq-mühafizə 
orqanlarının əməkdaşlarına və 
həbsxana əməkdaşlarına adekvat təlim 
keçmək   

C QHT-lərin bildirdiyinə görə 
sistematik təlimlərin keçirildiyi 
barədə heç bir rəsmi informasiya 
yoxdur.  

Polis bölmələrində və saxlanma 
yerlərində audio- və video-
avadanlıqlardan sistematik istifadə 
etmək  

C Tövsiyə sistematik icra olunmur.  

 
15-ci maddə 
 
Tövsiyə  İcra səviyyəsi  Yekun  

İfadə azadlığına birbaşa və dolayı 
məhdudiyyətlər qoyulmasına son 
qoymaq üçün tədbir görmək  

C Artan məhdudiyyətlər potensial 
irəlil əyişləri üstələyir.  

Diffamasiya haqqında qanunvericiliyi 
19-cu maddəyə uyğun hala gətirmək  

B3 Diffamasiya haqqında Qanun hələ 
qəbul edilməyib, amma 2011-ci ilin 
payızında qəbul ediləcəyi gözlənilir. 
Hazırkı qanunlar jurnalistləri təhdid 
etmək üçün istifadə olunur.   

“ İctimai xadimlər” barəsində 
məlumatlarla demokratik cəmiyyətin 
məlumat almaq hüququ arasında balansı 
tapmaq  

B3 Diffamasiya haqqında qanun layihəsi 
hazırlanır, amma hələ qəbul 
olunmayıb.  

Media işçilərini onların fiziki 
toxunulmazlığına və həyatlarına qarşı 
qəsdlərdən səmərəli şəkildə müdafiə 
etmək 

C Heç bir tədbir görülməyib. Çoxlu 
sayda sənədləşdirilmi ş pozuntular 
var.  

Dövlət müstəqil qəzetlərin fəaliyyətini, 
eləcə də radio stansiyalarının yayımını 
əsassız olaraq məhdudlaşdırmamalıdır  

C Heç bir tədbir görülməyib, xarici 
radiostansiyalara əlavə 
məhdudiyyətlər qoyulub.  

Dövlət qeyri-ənənəvi media 
istifadəçiləri il ə rəftarında 19-cu 
maddəyə ciddi surətdə əməl etməlidir  

C Sosial mediadan istifadə edən fəallar 
təzyiqlərə məruz qalır, həbsxanalara 
salınır və təhdid edilirlər.  
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A: Tövsiyə tam icra edilib.  
B1: Qismən icra edilib – Tələblərin çoxuna əməl olunub.  
B2: Qismən icra edilib – İrəlil əyiş var, amma əlavə tədbirl ərin görülm əsi zəruridir.  
B3: Qismən icra edilib – İlkin t ədbir görülüb (tövsiyənin icrası istiqamətində addım 
atılmayıb).  
C: Tövsiyə ümumiyyətlə icra edilməyib.  
 
QHT-l ər 9-cu və 18-ci bəndlərə aid cavablarını təqdim etməyiblər. 11-ci və 15-ci 
bəndlərə aid cavablar aşağıda verilir. Son dövrdə sənədləşdirilmi ş pozuntular və ya 
müvafiq insidentlər cavabların tərkibind ə göstərilib. Onlar nömr ələnərək sadalanıb 
və hər bir b əndə aid cədvəldən sora verilib. Sənədləşdirilmi ş pozuntular və ya 
müvafiq insidentlər lazımi hallarda bir neçə dəfə qeyd edilib.  
 
11-ci bənd 
 
Komitə istintaq zamanı işgəncə və pis rəftar yolu ilə alınmış etiraflar barədə ardıcıl 
məlumatlardan narahatdır.  O, həmçinin belə bir informasiyadan narahatdır ki, bu cür 
etiraflar bir sıra hallarda məhkəmədə sübut rolunu oynayıb və işgəncə və pis rəftar barədə 
şikayətlər lazımi qaydada və sistematik olaraq araşdırılmır. Komitə həmçinin polis 
orqanlarındakı saxlanma yerlərində, ibtidai həbs yerlərində və ya həbsxanalarda ölüm 
halları barədə məlumatlardan narahatdır. Nəhayət, cəzaların icrasına nəzarət üzrə 
müfəttişliyin və bu məsələdə müəyyən imtiyazlara malik olan insan hüquqları və 
ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin (Ədliyyə Nazirliyində) mövcudluğu barədə nümayəndə 
heyətinin izahatlarına baxmayaraq, polis əməkdaşlarının və ya həbsxana nəzarətçilərinin 
hərəkətlərinə qarşı şikayətlərin araşdırılması üçün tam müstəqil mexanizmin olmaması 
Komitədə narahatlıq doğurmaqda davam edir (mad. 2, 6, 7, 9, 10, 14).  
 
Komit ənin tövsiyəsi  Dövlət tərəfindən 

görülmüş tədbirl ər 
Həyata keçirilməli 
olan tədbirl ər  

QHT-l ərin digər 
qeydləri  

İştirakçı dövlət 
yubanmadan Hüquq-
mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının 
Davranış Məcəlləsinə 
(Baş Assambleyanın 
34/169 saylı 
qətnaməsi) və Hüquq-
mühafizə orqanlarının 
əməkdaşları tərəfindən 
güc və odlu silah 
tətbiqinin Əsas 
Prinsiplərinə (1990) 
zidd olan güc tətbiqi 
barədə və hüquq-
mühafizə orqanların 
əməkdaşlarının 
səlahiyyətlərindən 
digər sui-istifadə 
halları barədə bütün 
şikayətləri q əbul 
etmək və araşdırmaq 
səlahiyyətinə malik 
olan müstəqil qurum  
yaratmalıdır. 

- Heç bir tədbir 
görülməyib.  

- Dövlət güc tətbiqi 
barədə bütün 
şikayətləri qəbul etmək 
və araşdırmaq 
səlahiyyətinə malik 
olan yeni müstəqil 
qurum yaratmalıdır. 
- Həbsə alınmanın 
başlanğıc anından 
müvafiq təminatların 
və prosedurların 
olmaması və mövcud 
normativ aktlara riayət 
edilməməsi insanları 
işgəncəyə və pis rəftara 
məruz qalmamaqdan 
ibarət təməl 
hüquqlarının 
pozulması riski ilə üz-
üzə qoyur.  

- Ombudsman İdarəsi 
işgəncələr və insan 
hüquqlarının digər 
pozuntuları barədə 
şikayətləri 
araşdırmağa görə 
cavabdehlik daşıyan 
milli t əsisat olmaq, 
habelə Milli 
Preventiv Mexanizm 
rolunu oynamaq üçün 
gərək olan 
müstəqillik 
səviyyəsinə malik 
deyil. BMT və AİHM 
İşgəncələrə qarşı 
BMT 
Konvensiyasının 
(CAT) və 
İşgəncələrin 
qarşısının alınmasına 
dair Avropa 
Konvensiyasının 
(CPT) pozulduğu bir 
neçə halları aşkara 
çıxarsalar da, 
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Ombudsman 
İdarəsi 8 illik i şi 
ərzində bircə halı da 
aşkara çıxarmayıb.  
Bununla belə, 
Ombudsman 
İdarəsinə şikayət 
vermə prosedurlarını 
asanlaşdırmaq 
məqsədi ilə işgəncə 
qurbanları üçün 
qaynar xətt yaradılıb. 
Yerli QHT-lər 
İşgəncələrə qarşı 
BMT 
Konvensiyasının 
Fakultativ Protokolu 
əsasında yaradılmış 
(OPCAT) Milli 
Preventiv Mexanizm 
qismində 
Ombudsman 
İdarəsinin 
səmərəsizliyindən 
narahatdırlar. 
Ombudsman ictimai 
təşkilatları Preventiv 
Mexanizmin işinə 
cəlb etməyib, bu 
Mexanizm yalnız 
dövlət büdcəsindən 
maaş alan 
Ombudsman 
İdarəsinin 
işçilərindən təşkil 
olunub.   

İştirakçı dövlət 
işgəncə və ya pis 
rəftarla bağlı bütün 
şikayətlərin cəld və 
hərtərəfli  
araşdırılmasını və 
qurbanlara 
kompensasiya 
verilməsini təmin 
etməlidir .  

- Heç bir tədbir 
görülməyib.  
- Hazırda tutulmuş 
şəxsin dərhal hakimin 
yanına gətirilməsinə 
dair heç bir tələb 
yoxdur, eləcə də 
şəxsin tutulmasının və 
ya həbsdə qalmaqda 
davam etməsinin 
qanuniliyi 
məsələsindən 
məhkəməyə şikayət 
etməsi üçün heç bir 
prosedur yoxdur – 
bunlar Mülki və siyasi 
hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Pakt 
əsasında 
Azərbaycanın üzərinə 
götürdüyü ədalətli 

- Dövlət işgəncə və ya 
pis rəftarla bağlı bütün 
şikayətlərin cəld və 
hərtərəfli 
araşdırılmasını və 
qurbanlara 
kompensasiya 
verilməsini təmin 
etməlidir.   
  

- İşgəncələrə qarşı 
Azərbaycan 
Komitəsinin 
bildirdiyinə görə, 
iddia edilən pis 
rəftardan sonra 2010-
cu ildə həbsxanada 
azı bir məhbusun 
öldüyü barədə 
məlumat verilib.   
- Son dövrdə pis 
rəftar barədə 
şikayətin 
araşdırılmadığı hal 
üçün aşağıya bax (1).  
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məhkəmə araşdırması 
öhdəlikl ərinin 
pozuntularıdır.  
- Prokurorluq 
orqanları araşdırma 
aparmaq hüququna 
malik olsalar da, 
hüquq müdafiə 
təşkilatlarının 
qaldırdığı məsələlərə 
dair hər hansı ciddi 
araşdırma aparılması 
və ya kiminsə 
cəzalandırılması 
təcrübədə müşahidə 
edilməyib.  

Məsuliyyət daşıyan 
şəxslər cinayət 
təqibinə məruz 
qalmalı və 
cəzalandırılmalıdır.   

- Heç bir tədbir 
görülməyib.  
- Saxlanma yerlərində 
işgəncə və pis rəftar 
halları cəzasız 
qalmaqda davam edir.  
- Həbsxanaların 
monitorinqini aparan 
müstəqil qrup olan 
İşgəncələrə qarşı 
Azərbaycan Komitəsi 
2010-cu ildə 
həbsxanada işgəncə 
və pis rəftar hallarının 
baş verdiyinin iddia 
edildiyi 150-dən 
artıq şikayət qəbul 
edib. Daxili İşlər 
Nazirliyi  bir neçə 
polis əməkdaşına 
qarşı intizam 
tədbirləri görüb, 
amma onların heç 
biri bar əsində 
cinayət təqibinə 
başlamayıb. 
Pozuntuların polis 
tərəfindən 
araşdırıldığına və 
məsuliyyət 
daşıyanların ədalət 
mühakiməsinə cəlb 
olunduğuna dair bircə 
nümunə də yoxdur.   
- Tutulmuş şəxslərin 
vəkill ərinin pis rəftar 
barədə verdiyi bütün 
vəsatətlər 
məhkəmələr və 
prokurorluq orqanları 
tərəfindən rədd edilib. 

- Məsuliyyət 
daşıyanlar barəsində 
cinayət təqibinə 
başlanılmalıdır. Polisə 
münasibətdə 
məhdudiyyətlər və 
daha yaxşı nəzarət 
olmalı, eləcə də 
müstəqil məhkəmə 
hakimiyyəti mövcud 
olmalıdır.  
- Polis bölmələrində 
işgəncə və pis rəftar 
hallarının baş verdiyi  
barədə məlumatlar 
verilib və bu iddiaların 
heç biri müvafiq dövlət 
orqanları tərəfindən 
hərtərəfli və ədalətli 
şəkildə araşdırılmayıb. 
Polisin fəaliyyətləri 
üzərində 
məhdudiyyətlər və 
daha yaxşı nəzarət 
olmasa və müstəqil 
məhkəmə orqanları 
pozuntu törədənləri 
məsuliyyətə cəlb 
etməsə işgəncələrə 
görə cəzasızlıq ənənəsi 
davam edəcək. 

- Son dövrdə istintaq 
zamanı işgəncə və ya 
pis rəftar vasitəsilə 
etirafların alınması və 
dövlət tərəfindən 
cinayət təqibinə 
başlanılmaması ilə 
bağlı konkret hallar 
üçün aşağıya bax (1, 
2).  
- Son dövrdə həbsdə 
saxlanma zamanı pis 
rəftar halları üçün 
aşağıya bax (1, 2, 3, 
4, 5, 6). 
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Onlar vəsatətləri rədd 
etmələrini birbaşa 
sübutların olmaması 
ilə əsaslandırıblar. 
Buna misal olaraq 
2009-cu ilin iyulunda 
həbsə alındıqları anda 
vəkill ə danışmaq 
imkanından məhrum 
edilmiş iki bloqçunun 
(Emin Milli və Adnan 
Hacızadənin) işini 
göstərmək olar.  

İştirakçı dövlət bütün 
saxlanma yerlərinin 
mütəmadi olaraq 
müstəqil yoxlamaya 
məruz qalmasını 
təmin etməlidir.  

- Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən yaradılmış 
Həbsxanalara Nəzarət 
üzrə İctimai 
Komitənin (onu 
“ İctimai Komitə” də 
adlandırırlar) üzvü 
olmayan QHT-lərin 
saxlanma yerlərinə 
buraxılması üçün 
xüsusi prosedurlar 
müəyyən edilməyib. 
Həbsxanalara Nəzarət 
üzrə İctimai Komitə 
Ədliyyə Nazirliyini 
24 saat qabaqcadan 
xəbərdar etməklə 
yalnız bu Nazirliyin 
rəhbərliyi altında 
həbsxanalara baş 
çəkmək hüququna 
malikdir. O, 
məhkəməyəqədər 
saxlanma yerlərindəki 
və polis bölmələrinin 
təcridxanalarındakı 
vəziyyəti heç vaxt 
monitorinq etməyib. 
Lakin İşgəncələrə 
qarşı Azərbaycan 
Komitəsinin sədri 
Elçin Behbudov hər 
hansı prosedur 
olmadan saxlanma 
yerlərinə buraxılır 
(amma cəzaçəkmə  
yerlərinə yox). 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Cəzaların İcrası 
Məcəlləsində 
vətəndaş cəmiyyəti 
nümayəndələrinin 
həbsxanalara baş 

- Dövlət QHT-lərin 
həbsxanalara, 
məhkəməyəqədər 
saxlanma yerlərinə və 
polis bölmələrinə ilkin 
xəbərdarlıq olmadan 
məhdudiyyətsiz 
buraxılmasına icazə 
verməlidir.  

- Reportyorların 
Azadlıq və 
Təhlükəsizlik 
İnstitutu (RATİ) 
həbsdə olan jurnalistə 
baş çəkməsinə icazə 
verilməsi üçün iki 
dəfə Ədliyyə 
Nazirliyinə müraciət 
edib, o, isə icazə 
verməkdən imtina 
edib. Bundan əlavə, 
hüquq müdafiəçisi 
Rəsul Cəfərov Ədalət 
Körpüsü beynəlxalq 
təşkilatının 
(İnternational Bridge 
to Justice) layihəsi 
çərçivəsində 
məhbuslara həbsdən 
vaxtından əvvəl azad 
edilmələrinə aid 
hüquqları barədə 
təlim keçmək üçün 
iki dəfə Ədliyyə 
Nazirliyinə müraciət 
edib, amma buna 
icazə verilməyib.  
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çəkməsi ilə bağlı bəzi 
qeyri-müəyyən 
müddəalar var.  

İştirakçı dövlət öz 
hüquq-mühafizə 
orqanlarının 
əməkdaşlarına və 
həbsxana 
əməkdaşlarına 
adekvat təlim  
keçilməsini və Paktda 
nəzərdə tutulmuş 
hüquqların tam 
qorunmasını təmin 
etməlidir.  

- QHT-lərin 
bildirdiyinə görə, 
təlimlərin keçilməsi 
barədə heç bir rəsmi 
məlumat yoxdur.  

Dövlət öz hüquq-
mühafizə orqanlarının 
əməkdaşlarına və 
həbsxana 
əməkdaşlarına adekvat 
təlim keçilməsini və 
Paktda nəzərdə 
tutulmuş hüquqların 
tam qorunmasını təmin 
etməlidir. Dövlət 
həmçinin məhbusların 
hüquqları ilə bağlı 
maarifləndirilmələrinə 
icazə verməlidir.  

 

Polis bölmələrind ə və 
saxlanma yerlərind ə 
audio- və video-
avadanlıqlardan 
sistematik istifadənin 
tətbiqi də ciddi şəkildə 
nəzərdən 
keçirilməlidir. 

- Heç bir tədbir 
görülməyib.  

- Polis bölmələrində və 
saxlanma yerlərində 
audio- və video-
avadanlıqlardan 
istifadə edilməlidir. 
İndiyədək bu 
müəssisələrdə hər 
hansı kamera 
quraşdırılmayıb.  

 

 
11-ci bəndə aid son hadisələr:  
 
1. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) gənclər qrupunun üzvü Cabbar 
Savalanlı Azərbaycanda demokratiya yönümlü son nümayişlərə dəstək verdiyinə görə 4 
may 2011-ci ildə narkotik maddələrlə bağlı ittihamlarla 2,5 il müddətinə azadlıqdan 
məhrum edildi. O, polis tərəfindən dindirilərkən təzyiqlə üzləşdi və özünə qarşı ifadə 
verməyə məcbur edildi. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmədə qaldırılmış bütün vəsatətlər hər 
hansı əsas gətirilmədən rədd edildi.  
 
2. Hərbi xidmətdən yayındığı iddia edilərək 4 may 2011-ci ildə həbs edilmiş və 2 il 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş 29 yaşı fəal Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə iclasında 
vəkilinə məktub ötürdü, məktubda deyilirdi ki, o, polis təcridxanasında saxlanılarkən 
döyülüb, işgəncələrə məruz qalıb və zorlanacağı ilə təhdid edilib. O, bu rəftara etiraz 
olaraq aclıq aksiyası keçirmişdi.  
 
3. Etirazların təşkilinə kömək etmiş Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü 
Dəyanət Babayev 4 may 2011-ci ildə həbs edildi və iki gün ətraf aləmdən təcrid olunmuş 
halda saxlanıldı. Onun həbs edilməsi faktı yalnız qeyri-rəsmi araşdırmalar nəticəsində üzə 
çıxdı. O, ilk dəfə vəkili il ə həbsindən 2 gün sonra görüşdü.  
 
4. Gənc fəal Etibar Salmanlı 17 aprel 2011-ci ildə həbs edildi və hər hansı oturacaq yeri 
olmayan təkadamlıq kamerada 9 saat saxlanıldı. Onun su qəbul etməsinə icazə verilmədi.  
 
5. 2 aprel 2011-ci ildə dinc nümayiş zamanı Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər 
Komitəsinin rəhbəri və “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Əbülfəz Qurbanlı həbs edildi və 
Yasamal Polis İdarəsinə gətirildi. Əbülfəz Qurbanlı mülki geyimli şəxslər və polis 
əməkdaşı tərəfindən Polis İdarəsinin yuxarı mərtəbəsində ətraf aləmdən təcrid olunmuş 
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otağa salındı. O, döyüldü. Onun cibində jurnalist vəsiqəsini gördükdə polislər zorakılığı 
dayandırdılar və Əbülfəz Qurbanlını azad etdilər. Döyülmə nəticəsində Qurbanlının 
gözünün altında qançırlar, bədənində onlarla sıyrıntılar və digər zədə izləri əmələ gəldi.  
 
6. Müsavat Partiyasının Gənclər Departamentinin rəhbəri Tural Abbaslı Müsavat 
Partiyasının 11 mart 2011-ci tarixli dinc nümayişindən əvvəl taksidən düşürüldü və polis 
bölməsinə gətirildi. Abbaslı həbsdə saxlanılarkən pis rəftarla üzləşdi. Onu faktiki olaraq 
taksidən çıxarıb oğurlamış və polis bölməsinə gətirmişdilər. Ona hüquqları barədə 
məlumat verilmədi və həbsinin səbəbləri izah edilmədi. Üstəlik, onun həbsi barədə 
qohumlarına məlumat verməsinə icazə verilmədi. O, hər hansı səbəb göstərilmədən 5 
saatdan artıq həbsdə saxlanıldı.  
 
15-ci bənd 
 
Komitə medianın ifadə azadlığına geniş məhdudiyyətlər qoyulmasından, müstəqil 
qəzetlərin bağlanmasından və bir sıra xarici radiostansiyalardan yerli yayım 
lisenziyalarının geri alınmasından narahatlıq keçirməkdə davam edir. O, həmçinin 
böhtanla və ya xuliqanlıqla bağlı jurnalistlərə qarşı təqiblərin və cinayət işlərinin olması 
hallarından narahatlıq keçirməkdə davam edir. Bundan başqa, Komitə jurnalistlərin qətlə 
yetirilməsi və ya döyülməsi və bu halların aydınlaşdırılmaması barədə məlumatlardan 
narahatdır. Nəhayət, Komitə son vaxtlar qeyri-ənənəvi mediada rəylərini ifadə etmiş 
fərdlərin tutulmasından və barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilməsindən narahatdır, 
xüsusən ona görə ki, fərdlər hücuma məruz qaldıqları barədə polisə məlumat verdikdən 
sonra onların nə üçün həbsə alındığına və xuliqanlıqla bağlı işlərdə onların məhkəmə 
iclaslarının nə üçün açıq keçirilmədiyinə dair heç bir izahat verilmir (mad. 19). 
 
Komit ənin tövsiyəsi  Dövlət tərəfindən 

görülmüş tədbirl ər 
Həyata keçirilməli 
olan tədbirl ər  

QHT-l ərin dig ər 
qeydləri  

Komitə iştirakçı dövləti 
ifadə azadlığına birbaşa 
və dolayı 
məhdudiyyətlər 
qoyulmasına son 
qoymaq üçün zəruri 
tədbirl ər görməyə çağırır. 

- Heç bir əhəmiyyətli 
tədbir görülməyib. 
Çoxlu sayda 
sənədləşdirilmi ş 
pozuntular var.  
- Milli qanunvericilikdə 
söz və mətbuat azadlığı 
nəzərdə tutulub. Amma 
təcrübədə hökumət çox 
vaxt bu hüquqlara 
hörmət etmir.  
- 2009-cu ildə 
Azərbaycanda kütləvi 
informasiya 
vasitələrinin inkişafına 
dövlət dəstəyi 
fondunun yaradılması 
barədə Prezident 
fərmanı qəbul edilsə 
də, bu qurum adətən 
fondun rəhbərliyinə 
yaxın olan şəxslərə və 
tirajı aşağı olan 
qəzetlərə maliyyə 
yarımı göstərir; önəmli 
olmayan layihələri 
maliyyələşdirir.  
- Azərbaycanda 
hökumət Şimali Afrika 
və Yaxın Şərqdəkinə 

- Dövlət ifadə 
azadlığına birbaşa və 
dolayı məhdudiyyətlər 
qoyulmasına son 
qoymaq üçün tədbirlər 
görməlidir.  
- Medianın 
müstəqilliyinin 
məhdudlaşdırılması 
problem olaraq qalır.  

- Bir neçə vəkilə açıq 
şəkildə xəbərdarlıq 
edilib ki, tutulmuş 
şəxslərin hüquqlarını 
müdafiə etməsinlər. 
Hökuməti tənqid 
edənlərə hüquqi yardım 
göstərməyə cəsarət edən 
vəkill ərə qarşı 
təhdidlərdən əlavə 
konkret tədbirlər 
görülüb (14, 15, 16, 17, 
18).   
- Bəzi özəl televiziya 
kanalları fəaliyyət 
göstərir, amma onların 
proqramları hakim 
partiyanın xeyrinə 
qərəzlidir.  
- Hökumətin müstəqil 
mediaya təsirinə aid 
nümunələr üçün aşağıya 
bax (20).  
- İfadə azadlığının 
dövlət tərəfindən 
məhdudlaşdırılmasına 
aid nümunələr üçün 
aşağıya bax (5, 6, 9, 10, 
11, 12). Belə insidentlər 
Azərbaycan 
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bənzər etirazların 
Azərbaycana 
yayılmasının qarşısını 
almağa çalışaraq 
ölkədəki tənqidi səsləri 
susdurur. Azərbaycan 
Hökuməti Bakının 
mərkəzində müxalifət 
qruplarının dinc 
toplantısının qarşısını 
alıb və müxalifət 
partiyalarının fəallarını 
həbs edib. Konkret 
hallar üçün aşağıya bax 
(6, 9, 10, 11, 12, 14).  
- Tənqidi səslərini 
ucaldanlara qarşı 
hökumətin geniş 
kampaniyasının tərkib 
hissəsi olaraq müstəqil 
hüquqşünasların və 
hüquq müdafiəçilərinin 
və onların 
təşkilatlarının 
fəaliyyətlərinə 
xəbərdarlıq xarakterli 
təzyiq göstərilir.  

hökumətinin ölkədə baş 
qaldıran fikir 
ayrılıqlarını susdurmaq 
cəhdlərini nümayiş 
etdirir. Azərbaycanın 
dövlət orqanları 
hökumətə qarşı 
etirazlardan sonra 
müxalifətə və insan 
hüquqları fəallarına 
qarşı repressiyaları 
artırıblar. Hökumətin 
fəallara qarşı təzyiqinə 
dair konkret nümunələr 
üçün aşağıya bax (19).  
- Bir neçə tələbə ictimai 
fəaliyyətlərinə görə 
universitetlərdən xaric 
ediliblər. Tələbələrin 
demokratiya yönümlü 
etirazlarına görə 
universitetlərdən xaric 
edilməsinə dair konkret 
nümunələr üçün aşağıya 
bax (13, 21, 22, 23, 24, 
25).  
- Hökumət QHT-lərə, o 
cümlədən mətbuat 
konfransı keçirən və 
jurnalistləri müdafiə 
edən təşkilatlara qarşı 
sərt mövqedə durub. 
İfadə azadlığının təşviqi 
və müdafiəsi üçün 
çalışan insan hüquqları 
təşkilatlarının son altı 
ayda Azərbaycanda 
hədəfə çevrilməsinə dair 
konkret nümunələr üçün 
aşağıya bax (26, 27, 28, 
29).  

Diffamasiya haqqında 
qanunvericilik  şəxsin 
nüfuzunun qorunması və 
ifadə azadlığının 
müdafiəsi arasında 
düzgün balansı təmin 
etməklə 19-cu maddəyə 
uyğun hala 
gətirilm əlidir.  

- Diffamasiya haqqında 
Qanun hələ qəbul 
edilməyib, bu isə o 
deməkdir ki, Cinayət 
Məcəlləsində hələ də 
jurnalistlərin və digər 
tənqidi fikir 
səsləndirənlərin 
diffamasiyaya görə 
həbs edilməsinə aparıb 
çıxaran maddələr var.  
- Diffamasiyaya görə 
cinayət və mülki 
məsuliyyət müəyyən 
edən qanunlar 
jurnalistləri və hüquq 
müdafiəçilərini 
qorxutmaq üçün 
Azərbaycanda uzun 
müddətdən bəri geniş 
şəkildə istifadə edilir: 
bir neçə jurnalist və 

- Diffamasiya haqqında 
qanunvericilik 19-cu 
maddəyə uyğun hala 
gətirilməli və 
parlamentdə qəbul 
edilməlidir. 

- Beynəlxalq və milli 
təşkilatlar hökumətə 
dəfələrlə tövsiyə ediblər 
ki, təhqirə və böhtana 
görə cinayət cəzası 
müəyyən edən qanunları 
mülki cəza müəyyən 
edən qanunla əvəz etsin.  
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redaktor diffamasiya 
ittihamları ilə 
həbsxanaya salınıb.  
- 2011-ci ilin mayında 
diffamasiya haqqında 
qanunvericiliyə 
dəyişiklikl ər ATƏT-in 
iştirakı ilə müzakirə 
olundu və Parlamentin 
payız sessiyasında 
dəyişiklikl ərin nəzərə 
alındığı yeni qanunun 
qəbul ediləcəyi 
gözlənilir.  

İştirakçı dövlət “ ictimai 
xadimlər” deyil ən 
şəxslərin h ərəkətləri 
barədə məlumatlarla 
demokratik cəmiyyətin 
ictimai maraq doğuran 
məsələlər bar ədə 
məlumat almaq hüququ 
arasında balansın 
tapılmasını nəzərdən 
keçirməyə çağırılır. 

- Dövlət orqanını 
tənqid etdiyinə görə 
jurnalistin 
cəzalandırılması ilə 
bağlı son dövrə adi 
nümunə üçün aşağıya 
bax (3).  
-  

Dövlət “ictimai 
xadimlərin” hərəkətləri 
barədə məlumatlarla 
demokratik cəmiyyətin 
ictimai maraq doğuran 
məsələlər barədə 
məlumat almaq hüququ 
arasında balansı 
tapmalıdır.  

 

İştirakçı dövlət həmçinin 
media işçilərini onların 
fiziki toxunulmazlı ğına 
və həyatlarına qarşı 
qəsdlərdən səmərəli 
şəkildə müdafiə etməyə 
və belə hərəkətlər baş 
verdikdə onlara xüsusi 
diqqət yetirməyə və 
qətiyyətli reaksiya 
verməyə çağırılır. 

- 2009-cu ilin iyulunda 
açıq-aydın 
quraşdırılmış hücumun 
qurbanı olan və 
sonradan xuliqanlığa 
görə məhkum edilən 
bloqçular Emin Milli 
və Adnan Hacızadə 
cəza müddətinin 
yarısını çəkdikdən 
sonra 2010-cu ilin 
noyabrında şərti 
azadlığa buraxıldılar.  
- Redaktor Eynulla 
Fətullayev dörd il 
həbsdə qaldıqdan sonra 
beynəlxalq təzyiqlər 
nəticəsində və AİHM-
in 2010-cu ilin 
aprelində çıxardığı 
qərara uyğun olaraq 26 
may 2011-ci il tarixli 
prezident fərmanı ilə 
əfv edildi.  
- Jurnalistlərə qarşı 
pozuntularla bağlı son 
dövrə aid digər 
nümunələr üçün 
aşağıya bax (2,4 , 7, 8).  

- Dövlət media işçilərini 
onların fiziki 
toxunulmazlığına və 
həyatlarına qarşı 
qəsdlərdən müdafiə 
etməli və belə 
hərəkətlər baş verdikdə 
onlara xüsusi diqqət 
yetirməli və qətiyyətli 
reaksiya verməlidir.  

 

İştirakçı dövlət müstəqil 
qəzetlərin f əaliyyətini, 
eləcə də radio 
stansiyalarının yerli 
yayımını əsassız olaraq 
məhdudlaşdırmamalıdır.   

- Xarici 
radiostansiyaların FM 
tezliklərində yayımı 
dayandırıldı, bu, 
beynəlxalq yayımın 
beynəlxalq standartlara 
uyğun olmasını nəzərdə 
tutan, amma suallar 
doğuran maddə 

- Dövlət müstəqil 
qəzetlərin fəaliyyətini 
əsassız olaraq 
məhdudlaşdırmamalı və 
qapadılmış beynəlxalq 
radiostansiyaların yerli 
FM tezliklərində 
yayımlanması üçün 
onların lisenziyalarını 

- Radiolar siyasi 
baxışların plüralizminə, 
fərqli fikirl ərin və 
alternativ məlumatların 
Azərbaycan 
ictimaiyyətinə 
çatdırılmasına şərait 
yaradan azsaylı 
platformalardan biridir. 
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əsasında edildi. 
Azadlıq, BBC və 
Amerikanın Səsi 
radiolarının 
Azərbaycan dili 
xidmətlərinin yayımı 
faktiki olaraq 2009-cu 
ilin yanvarında yerli 
FM tezliklərindən 
çıxarıldı.  

təzələməlidir.  Radiolara qoyulmuş 
qadağa müstəqil və 
tənqidi medianın işini 
daha da əngəlləmək 
üçün dövlət orqanlarının 
siyasi motivli qərarı 
hesab olunur. Bu 
radiolara yeganə çıxış 
imkanı yalnız İnternet 
vasitəsi ilədir.  

Nəhayət, iştirakçı dövlət 
qeyri-ənənəvi media 
istifadəçiləri il ə 
rəftarında Paktın 19-cu 
maddəsinə ciddi surətdə 
əməl etməlidir.  

- 2010-cu ilin 
əvvəlində hökumət 
İnternet xidmətləri 
göstərən 
provayderlərdən 
lisenziya almalarını və 
Rabitə və İnformasiya 
Texnologiyaları 
Nazirliyi il ə rəsmi 
müqavilə 
imzalamalarını tələb 
etmək niyyətində 
olduğunu ifadə etdi, 
hərçənd, belə görünür 
ki, bu planlar təxirə 
salınıb.  

  

 
15-ci bəndə aid hadisələr:  
 
1. 2010-cu ilin iyulunda məhkəmə iki qəzetin baş redaktoru olan və hökuməti açıq tənqid 
edən Eynulla Fətullayevi həbsxana müdiriyyətinin narkotik maddələrlə bağlı qondarma 
ittihamları əsasında əlavə iki il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Fətullayev 
2007-ci ildə terrorizmə təhrik etmə ittihamı ilə və digər ittihamlarla səkkiz il yarım 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi, çoxları güman edirdi ki, ittihamlar siyasi 
motivlidir. Apreldə AİHM müəyyən etdi ki, Azərbaycan Fətullayevi azadlıqdan məhrum 
etməklə onun ifadə azadlığını “kobudcasına” və “qeyri-mütənasib” şəkildə pozub və onun 
dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxardı. Oktyabrda bu məhkəmənin Böyük Palatası 
hökumətin bu qərardan şikayətini qəbul etməkdən imtina etdikdən sonra qərar qüvvəyə 
mindi. 26 may 2011-ci ildə jurnalist E. Fətullayev prezidentin əfv fərmanı əsasında azad 
edildi.  
 
2. Bir neçə jurnalist polislərin və digər şəxslərin fiziki hücumlarına məruz qaldı. 2010-cu 
ilin mayında Bakıda müxalifətin mitinqində polis “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Seymur 
Həziyevi həbs etdi. Həziyev vəkilinin i ştirakı olmadan dindirildi, həbsinə müqavimət 
göstərməkdə ittiham olundu və ona yeddi günlük həbs cəzası verildi. S. Həziyev məlumat 
verdi ki, dindirmə zamanı iki polis əməkdaşı onu mütəmadi olaraq ayaqları və əlləri il ə 
vurublar.  
 
3. 2010-cu ilin fevralında Bakı Məhkəməsi “Femida 007” qəzetinin baş redaktoru Əyyub 
Kərimovun  Daxili İşlər Nazirliyini tənqid edən məqalələri il ə bağlı həmin Nazirliyin 
şikayətinə cavab olaraq Ə. Kərimovu böhtana görə məhkum etdi və ona cərimə cəzası 
təyin etdi. 
 
4. 2010-cu ilin iyulunda nəqliyyat naziri tərəfindən tikildiyi güman edilən Bakı 
yaxınlığındakı lüks villalar barədə araşdırıcı material üçün fotoşəkill ər çəkdikləri zaman 
“Yeni Müsavat” qəzetinin müxbiri Elmin Bədəlov və “Milli Yol” q əzetinin redaktor 
müavini Anar Gəraylı naməlum şəxslərin hücumuna məruz qaldılar.  
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5. 2010-cu ilin mayında aeroportun təhlükəsizlik xidməti norveçli jurnalist Erlinq Borgeni  
məcbur etdilər ki, kamerasını və DVD-yə yazdığı videomaterialı yoxlamadan keçirilməli 
olan çantalarına qoysun. Osloya çatdıqdan sonra Borgen aşkar etdi ki, Azərbaycana 
gəlişindən sonra Eynulla Fətullayev haqqında sənədli film üçün çəkdiyi bütün 
videomateriallar yoxa çıxıb.  
 
6. Polis jurnalistlərin ictimai etirazları lentə almaq cəhdlərinə müdaxilə etdi. 12 mart 2011-
ci ildə polis müxalifətçi Müsavat Partiyasının Bakıdakı nümayişini dağıtdı və jurnalistlərin 
çəkili ş aparmasının qarşısını aldı.  
 
7. 17 aprel 2011-ci ildə etiraz nümayişi barədə reportaj təqdim etməyə çalışan üç İsveç 
jurnalisti polis bölməsinə aparıldılar və bir gün sonra ölkələrinə deportasiya edildilər. 
İsveçin “Channel 1” dövlət telekanalının üç işçisi Çarli Laprevot, May Rovedder Strit  
və Şarlotta Vikström  müxalifətçi İctimai Palatanın bir gün əvvəlki etiraz nümayişi barədə 
reportaj təqdim etdikləri zaman Sahil Parkında həbs edildilər. Məxfi agentlər jurnalistləri 
Səbail rayon 39 saylı polis bölməsinə gətirdilər. Bundan sonra onlar Daxili İşlər 
Nazirliyinin Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya İdarəsinin qanunsuz miqrasiyaya qarşı 
mübarizə şöbəsinə gətirildil ər. Azərbaycan Mətbuat Şurası bildirdi ki, xarici jurnalistlər 
Xarici İşlər Nazirliyində akkreditə olunmalı idilər. Müxbirlərə qarşı hər hansı rəsmi 
ittiham irəli sürülmədi, lakin aprelin 18-də onlara dedilər ki, Bakı-İstanbul təyyarəsi ilə 
deportasiya olunurlar.  
 
8. 15 iyun 2011-ci ildə gecə amerikalı jurnalist Amanda Erikson və RATİ-də çalışan 
britaniyalı insan hüquqları fəalı Seliya Devis Bakının mərkəzində dörd naməlum şəxsin 
fiziki hücumuna məruz qaldılar. Onlar sərt şəkildə döyüldülər və xəsarət aldılar. 
Qadınlardan heç nə oğurlanmadı. RATİ insidentin onların peşə vəzifələri il ə bağlı 
olmasının mümkünlüyünü istisna etmir.  
 
9. 7 yanvar 2011-ci ildə Azərbaycan İslam Partiyasının (AİP) sədri Mövsüm Səmədov, 
onun müavini Vaqif Abdullayev, partiya fəalı Elçin Həsənov və AİP sədrinin sürücüsü 
Mirhüseyn Kazımov həbs edildilər. Onlar Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 10 gün 
müddətinə həbs olundular. Hökumət iddia etdi ki, M. Səmədov təkcə insanları inqilaba və 
hökumətə qarşı intiharçı hücumlara təhrik etməyib, həm də onun evindən silahlar tapılıb. 
20-dən artıq digər dindar da həbs edildi.  
 
10. 29 yaşlı fəal Bəxtiyar Hacıyev doğma şəhəri Gəncəni tərk etməmək barədə məhkəmə 
qərarını pozduğu iddia edilərək 4 mart 2011-ci ildə həbs edildi və Facebook şəbəkəsində 
yerləşdirdiyi, gəncləri 2011-ci il etirazlarına çağıran fikirləri il ə bağlı polis tərəfindən 
dindirildi. Hərbi xidmətdən yayınmaqla bağlı məhkəmə araşdırması keçirilənə qədər 
məhkəmə onun barəsində Gəncə rayonunda iki aylıq həbs qətimkan tədbiri seçdi. 18 may 
2011-ci ildə Hacıyev hərbi xidmətdən yayınma ittihamları əsasında iki il müddətinə 
azadlıqdan məhrum edildi.  
 
11. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) gənclər qrupunun üzvü Cabbar 
Savalanlı Yaxın Şərq və Şimali Afrikadakı etirazlardan ruhlanaraq “Qəzəb günü” 
keçirmək barədə çağırışları Facebook şəbəkəsində yerləşdirdiyinə görə 13 fevral 2011-ci 
ildə həbs edildi və 4 may 2011-ci ildə narkotik maddələrlə bağlı ittihamlar əsasında iki il 
yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Savalanlı siyasi baxışlarını açıqlamaq üçün 
tez-tez sosial mediadan istifadə edən gənc fəaldır. Vəkill ər və hüquq müdafiəçiləri onun 
həbsinin siyasi motivli olduğunu və gəncləri qorxutmaq və siyasi hərəkatda fəal iştirakdan 
çəkindirmək üçün quraşdırılmış qondarma ittihamlara əsaslandığının iddia edirlər.  
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12. Demokratiya yönümlü etirazların təşkilinə yardım etmiş Xalq Cəbhəsi Partiyasının 
Gənclər Komitəsinin üzvü Dəyanət Babayev 4 mart 2011-ci ildə həbs edildi. Ona polisin 
işinə əngəl törətdiyinə görə 10 günlük inzibati həbs cəzası təyin olundu. Polisin sözlərinə 
görə o, Bakıda küçədə telefonla danışarkən söyüş söydüyünə görə tutulmuşdu. Amma D. 
Babayev bildirir ki, o, İnternet-kafedə təhlükəsizlik xidməti agentləri tərəfindən tutulub. 
Onun vəkili il ə görüşməsinə həbsindən 2 gün sonra icazə verildi.   
 
13. 11 mart 2011-ci il etirazlarına qoşulmağa çağıran vərəqələr yaymış tələbə Etibar 
Salmanlı özü evdə olmadığı zaman polis onun evinə gəldikdən sonra gizlənməli oldu, 
məlumata görə, polis onu küçədə bir qadını söydüyü barədə iddialarla bağlı dindirmək 
üçün gəlmişdi.  
 
14. Hazırda Fransada təhsil alan azərbaycanlı tələbə-hüquqşünas və jurnalist Elnur 
Məcidli  Azərbaycan hakimiyyətini zorla devirmə cəhdində qiyabi surətdə ittiham edildi, o, 
12 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə üzləşə bilər. Məcidli sosial şəbəkələrdə 
“11 mart – Böyük Xalq Günü” və “2 aprel – Böyük Qəzəb Günü” aksiyalarının 
təşkilatçılarından biridir. Məcidli tutularaq həbsxanaya salınacağından ehtiyatlandığına 
görə Azərbaycana qayıtmır. Məcidlinin sözlərinə görə, onun ailəsinə “təzyiq göstərilir”, 
dövlət orqanları onun Bakıdakı evində aparılan telefon danışıqlarına qulaq asır və evi 
nəzarətdə saxlayırlar. Məcidli Cinayət Məcəlləsinin 281-ci maddəsi əsasında ittiham 
olunub. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiq etdi ki, hakimiyyət 
əleyhinə aksiyalar təşkil etmə ittihamı əsasında Elnur Məcidli barəsində İnterpol vasitəsilə 
axtarış elan edilib. Məlumatlara görə Məcidlinin atası işdən çıxarılıb, anasına işə işdəki 
müdirləri deyiblər ki, onu işdən çıxarmaları üçün onlara təzyiq göstərilir.  
 
15. Fikirlərini açıq bildirən vəkil Xalid Bağırovun barəsində Elvin Əsgərovun pis rəftara 
məruz qalmasında və ölümündə polisin əli olduğu haqqında məlumatları mediada 
yaydığına görə diffamasiya ittihamları əsasında cinayət işi qaldırıldı.  
 
16. Cinayət işində qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin saxta 
ittihamlarından sonra 4 fevral 2011-ci ildə tanınmış azərbaycanlı vəkil Osman 
Kazımovun vəkil qismində fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənən Vəkill ər Kollegiyası 
tərəfindən dayandırıldı. Vəkill ər Kollegiyası Osman Kazımovun Vəkill ər Kollegiyası 
üzvlüyündən xaric edilməsi üçün rayon məhkəməsinə müraciət etdi. Hazırda bu iş milli 
məhkəmələrin icraatındadır. Osman Kazımov iddia edir ki, onun Vəkill ər Kollegiyası 
üzvlüyündən xaric edilməsi Azərbaycanın əsas müxalifət partiyalarından birinin üzvü 
olması ilə və siyasi cəhətdən bir neçə yüksək dərəcədə həssas cinayət işində müdafiəçi 
qismində iştirakı ilə əlaqədardır.  
 
17. Tanınmış hüquq müdafiəçisi və vəkil İntiqam Əliyevin 2009-cu ildə Vəkill ər 
Kollegiyasına üzvlük barədə müraciəti rədd edildi, baxmayaraq ki, o, milli qanunvericiliyə 
əsasən Kollegiyaya üzvü olmaq hüququna malik idi. Buna görə də o, bu məsələ barəsində 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət verdi. Əliyev iddia edir ki, üzvlüyə qəbul 
edilməsindən imtina qərarı onun hüquq müdafiəçisi qismində fəaliyyəti il ə, hökumətə və 
Vəkill ər Kollegiyasına qarşı tənqidləri il ə bağlıdır.  
 
18. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Şahin 
Həsənlinin hazırkı müdafiəçisi olan Əlaif H əsənov yaşadığı Gəncə yaxınlığındakı 
bölgənin yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən 2011-ci ilin mayından başlayaraq ləkələmə 
kampaniyasına məruz qaldı. Bölgənin sıravi insanlarının, müəlliml ərinin və həkimlərinin 
adından dövlət hakimiyyəti orqanlarına göndərilən məktublarda iddia edilirdi ki, Ə. 
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Həsənov ölkədə müxalifətə kömək etməklə dövlətə qarşı fəaliyyətdə və cinayətkar 
fəaliyyətlərdə iştirak edir. Ə. Həsənov şərəf və ləyaqətinin alçaldılması ilə bağlı 
məhkəməyə şikayət verdi. Ona qarşı bu kampaniya böyük ehtimalla Zərdab rayonunun 
yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təşkil edilmişdi.  
 
19. Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Təhqiqatlar İdarəsi Avropa Parlamentinin İnsan 
Hüquqları Alt Komitəsinin sədri Heydi Hautalanın daxili işlər nazirinə məktubu ilə bağlı 
23 may 2011-ci ildə İnsan Hüquqları Evi Fondunun Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Vüqar 
Qocayevi dörd saat ərzində dindirdi, məktubda İnsan Hüquqları Evi Fondunun 
Azərbaycan bölməsinin 2011-ci ilin fevralındakı polis təftişindən sonra 2011-ci ilin 
martında bağlandığı və son dövrdə fəalların həbsə alındığı qeyd edilirdi. Qocayevdən 
müxalifət fəallarının son dövrdəki həbsləri barədə məlumatları beynəlxalq təşkilatlara 
göndərib-göndərmədiyi soruşuldu. Şifahi dindirmədən sonra Qocayevdən tələb edildi ki, 
suallara yazılı cavablar versin. Cavablarının yazılı surəti ona verilmədi. Polis nəfərləri 
Qocayevə məlumat verdilər ki, onun Facebook-dakı profilini monitorinq ediblər və onun 
fəaliyyətlərindən xəbərdardırlar, ona xəbərdarlıq etdilər ki, “biz fərdlər barəsində qərar 
çıxarmazdan əvvəl hər şeyə baxır və hər şeyi nəzərə alırıq”.  
 
20. Tamaşaçı auditoriyası baxımından lider olan ANS televiziyası 2006-cı ildə Milli 
Televiziya və Radio Şurası (MTRŞ) tərəfindən bağlanana qədər adətən xəbərləri nisbətən 
balanslı şəkildə işıqlandıran mənbə sayılırdı. Lakin o vaxtdan başlayaraq ANS xəbərlərin 
işıqlandırılmasında daha ehtiyatlı, özünüsenzuralı yanaşmaya uyğunlaşdı və çox vaxt 
hökumətin maliyyələşdirdiyi kütləvi informasiya vasitələrinin yayımladığı xəbərlərlə eyni 
xəbərləri və eyni nöqteyi-nəzərləri yayımlamağa başladı. Avqustda ANS-in analitik 
proqramında jurnalist Mirşahin Ağayev azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Eynulla 
Fətullayevi tənqid etdi və onun azad edilməsi uğrunda çıxış edən vətəndaş cəmiyyəti və 
müxalifət qruplarına sayğısızlıq göstərdi. Belə görünür ki, proqramın hazırlanması barədə 
göstəriş hökumət tərəfindən verilmişdi və bu proqram yayımçıların müstəqilliyinin 
azaldığını nümayiş etdirirdi. Jurnalistlər də daxil olmaqla tənqidi fikir səsləndirənlərin 
əleyhinə ləkələyici kampaniyalar aparılır.  
 
21. Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı  6 aprel 2011-ci ildə 
universitetdən xaric edildi. O, jurnalistika üzrə bakalavr dərəcəsi almaq üçün təhsil alırdı 
və bu il təhsilini başa vuracaqdı. Abbaslı 100 saatdan artıq dərs buraxdığına və 2010-cu 
ilin sentyabrından 2011-ci il martın 31-dək 900 manat (1.135 dollar) məbləğində illik 
təhsil haqqını ödəmədiyinə görə universitetdən xaric edildi. Abbaslının anası Başxanım 
Abbaslı (o da Müsavat Partiyasının üzvüdür) dedi ki, oğlu universitetdən siyasi baxışlarına 
görə xaric edilib. O dedi ki, oğlunun imtahanlarından ikisi müxalifətin 12 mart və 2 aprel 
2011-ci il tarixli etiraz aksiyaları ilə eyni günə düşmüşdü, amma o, bu imtahanları verə 
bilməzdi, çünki etiraz aksiyaları ərəfəsində həbs edilmişdi. Abbaslı 2 aprel 2011-ci ildə 
müxalifət mitinqi zamanı həbsə alındı. “İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan 
hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə” əməlini nəzərdə tutan 
Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi əsasında ona qarşı cinayət işi başlandı. Aprelin 4-də 
Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Abbaslının barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxardı. 
Aprelin 10-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxladı.  
 
22. Universitetdən xaric edilmiş digər tələbə müxalif Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 
Partiyasının üzvü Cavid Mehrəliyevdir.  O, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) tarix 
fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi idi. O, müxalifətin son etiraz aksiyalarında iştirak etdi və 
2011-ci il aprelin 5-də Bakı Dövlət Universitetindən xaric olundu. O, üzrlü səbəb olmadan 
158 saat dərs buraxdığına görə universitetdən xaric edilmişdi. BDU-nun daxili qaydalarına 
əsasən, tələbə 100 saat dərs buraxdıqdan sonra ona xəbərdarlıq edilməlidir. Ona heç bir 
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xəbərdarlıq edilməmişdi. O, yalnız 2 aprel mitinqində tutulduqdan və inzibati qaydada 3 
gün müddətinə həbs edildikdən sonra dekanlığa çağırılmışdı. Universitet rəhbərliyi onun 
158 saat dərs buraxdığını bildirərək onu təhdid etdi. Gənc fəal bu qədər çoxlu dərs 
buraxmamışdı. Digər tərəfdən, universitetin qəbul etdiyi Bolonya sisteminə əsasən, tələbə 
dərslərdə iştirak etmədiyinə görə, hətta akademik borcları olduğuna görə universitetdən 
xaric edilə bilməz, o, sonrakı illərdə həmin borclarını verə bilər. 12 aprel 2011-ci ildə Bakı 
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı S. Hacıyev universitetdən xaric edildiyi 
barədə 6 aprel 2011-ci il tarixli qərarı C. Mehrəliyevə verdi. Cavid Mehrəliyev bundan 
öncə siyasi baxışlarına görə iki dəfə universitetdən xaric edilmişdi. Birinci haldan sonra 
onun geriyə – universitetə qayıdışına icazə verilmişdi. İkinci dəfə xaric edildikdən sonra da 
onun qayıdışına icazə verilmiş, amma o, bir il təkrarən eyni kursda təhsil almalı olmuşdu. 
Gənc fəal 21 aprel 2011-ci ildə 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə şikayət etdi. 
Bakı Dövlət Universitetinin səlahiyyətli şəxsləri onun siyasi baxışlarına görə 
universitetdən xaric olunduğunu inkar etdilər.  
 
23. Ülvi H əsənli  Azərbaycan Turizm İnstitutunun tələbəsi idi. O, ictimai fəaliyyəti il ə 
əlaqədar olaraq 11-18 mart 2011-ci ildə 7 gün həbsxanada saxlanıldı. Ü. Həsənli dərslərə 
gəlməməsinin üzrlü hesab edilməsi üçün 6 aprel 2011-ci ildə Azərbaycan Turizm 
İnstitutunun rektoru C. Cəfərova ərizə ilə müraciət etdi. 15 aprel 2011-ci ildə o, ərizəsinə 
cavab almaq üçün dekanlığa getdi. Dekanlıqda ona heç bir məlumat vermədilər və 
məsləhət gördülər ki, İnstitutun ümumi işlər şöbəsinə müraciət etsin. Dekan N.B. Nəsirli 
həbsdə olmaq dərsləri buraxmaq üçün üzrlü səbəb deyil. Gənc fəal 8 may 2011-ci ildə 1 
saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə şikayət etdi.  
 
24. Pərviz Əzimov Lənkəran Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi və “Dalğa” Gənclər 
Hərəkatının nümayəndəsi idi. O, universitetdə korrupsiya haqqında məqalə yazmışdı. O, 
“L ənkəran Universitetində korrupsiya qalmaqalı” adlı məqalə dərc etdirdiyinə görə 17 
aprel 2010-cu ildə Universitetdən xaric edildi. 29 aprel 2010-cu ildə Əzimovun 
Universitetə bərpa olunması tələbi ilə Lənkəran Məhkəməsində iddia qaldırıldı. Lənkəran 
Dövlət Universitetinin dekanı N.A. Pərviz Əzimovu təhdid etdi ki, ya İnternetdəki 
“inqilabi” v ə “müxalif” f əaliyyətini dayandırsın, ya da universitetdən xaric olunacaq. 
Əzimov universitetdən xaric edilməsindən məhkəməyə şikayət verdikdən sonra məhkəmə 
qərara aldı ki, onun universitetdən xaric edilməsi barədə qərar əsassızdır və onun 
universitetə qaytarılması barədə qərar çıxardı.  
 
25. Emin Bədəlov “Poliqon” İnformasiya Agentliyinin redaktoru və Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının (ADNA) neft mexanikası fakültəsinin dördüncü kurs tələbəsi idi. 12 
noyabr 2009-cu ildə pia.az İnternet saytında ADNA-dakı rüşvət halları və maliyyə 
saxtakarlıqları ilə bağlı məqalə (“Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından reportaj”) 
yerləşdirdi. Bundan sonra tələbə jurnalistə qarşı təzyiq dalğası başladı. O, bu məqalə 
barəsində sorğu-suala tutulmaq üçün dekanlığa çağırıldı. Son nəticədə Bədəlov 
imtahanlarından və kurs işindən kəsildi. O, 2010-cu ilin yanvarında rektorun əmri ilə 
universitetdən xaric edildi. Tələbə jurnalist iddia etdi ki, nümunəvi tələbə olub və 
imtahanlardan kəsilməsi onun məqaləsi ilə bağlıdır. Bədəlov bildirdi ki, fikirl ərini açıq 
ifadə etdiyinə görə təzyiqlərə məruz qalıb və ADNA-nı onu universitetə bərpa etməyə 
çağırdı.  
 
26. 7 mart 2011-ci ildə axşam Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutundan 
(RATİ) olan Mehman Hüseynov və Əbülfət Namazov Bakıda polislər tərəfindən 
maşından düşməyə məcbur edildikdən sonra iki saat ərzində dindirildilər. Onlara 
Hüseynovun Facebook-dakı profili, 11 mar 2011-ci il tarixli etiraz aksiyası və RATİ-nin 
fəaliyyəti və işçiləri barədə suallar verildi.  
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27. 19 yanvar 2011-ci ildə Bakıda Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik 
İnstitutunda (RAT İ) təftiş aparıldı. Ofisdəki tədbirin iştirakçılarının RATİ-nin ofisinə 
daxil olmasına maneçilik törədildi və eyni zamanda kimliyi bilinməyən üç polis əməkdaşı 
RATİ-nin əməkdaşlarını onların mətbuat mərkəzində planlaşdırılan tədbirləri barədə 
sorğu-suala tutdular. RATİ-nin əməkdaşları 7 mart 2011-ci ildə polis tərəfindən 
dindirildilər.  
 
28. 10 fevral 2011-ci ildə İnsan Hüquqları Evi Fondunun Azərbaycan bölməsində 
polis tərəfindən axtarış aparıldı. 10 mart 2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları 
Evi Fondunun Azərbaycan bölməsinin bütün fəaliyyətlərini dayandırmasını istədi. İnsan 
Hüquqları Evi Fondu özünün Azərbaycandakı beynəlxalq bölməsini 2007-ci ilin mayında 
qeydiyyata aldırıb və o vaxtdan bəri müvafiq orqanlara mütəmadi şəkildə və vaxtında 
hesabatlar verib. İnsan Hüquqları Evi Fondunun Azərbaycan bölməsi dövlət orqanlarından 
2009-cu il tarixli qanuna riayət etmədiyi barədə, yaxud onun qeydiyyat sənədlərinə 
dəyişiklikl ər etməsinin zəruri olduğu barədə heç bir xəbərdarlıq almayıb.  
 
29. 19 aprel 2011-ci ildə Media Hüquqları  İnstitutu mümkün inzibati sanksiya barəsində 
Ədliyyə Nazirliyindən xəbərdarlıq aldı. Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi məktubunda qeyd 
edildiyinə görə, xəbərdarlıq üçün əsas ondan ibarət idi ki, Media Hüquqları İnstitutu 
Nazirliyə təşkilatın sədrinin dəyişdiyi barədə məlumat verməmiş və müvafiq sənədlərin 
surətlərini təqdim etməmişdi. Media Hüquqları İnstitutu cavab verdi ki, xəbərdarlıq onlara 
tətbiq edilə bilməz, çünki təşkilatın sədri dəyişməyib, yenidən seçilib. Qanunda yenidən 
seçilmə barədə məlumatın Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi nəzərdə tutulmur. Media 
Hüquqları İnstitutunu bu məsələni aydınlaşdırmağa cəhd etsə də məsələ indiyədək həll 
olunmayıb.  


