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İnsan Hüquqları Komitəsinin yekun qeydləri  
 

AZƏRBAYCAN 
 
1. Komitə 20 və 21 iyul 2009-cu ildə keçirilmiş 2638, 2639 və 2640-cı sessiyalarında 
Azərbaycanın üçüncü dövri məruzəsini nəzərdən keçirdi (CCPR/C/AZE/3) və 30 iyul 
2009-cu ildə keçirilmiş 2653-cü sessiyasında aşağıdakı yekun qeydlərini qəbul etdi 
(CCPR/C/SR.2653).  
 

A. Giri ş 
 
2. Komitə rəhbər müddəalara uyğun olaraq təqdim edilmiş Azərbaycanın üçüncü dövri 
məruzəsinin təqdim edilməsini və Komitənin əvvəlki yekun qeydlərində 
(CCPR/CO/73/AZE) ifadə etdiyi narahatlıqların aradan qaldırılması üçün görülmüş bir sıra 
tədbirlər barədə məlumatların məruzəyə daxil edilməsini alqışlayır. Komitə həmçinin 
nümayəndə heyətinin bu izahatını qeyd edir ki, qeyri-hökumət təşkilatları hazırkı 
məruzənin hazırlanması, habelə Xarici İşlər Nazirliyinin İnternet saytında yerləşdirilməsi 
barədə məlumatlandırılıblar. O, nümayəndə heyəti il ə dialoqu, o cümlədən Komitənin 
sadaladığı məsələlərlə bağlı yazılı cavabların təqdim edilməsini 
(CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1), habelə məruzə nəzərdən keçirildiyi müddətdə əlavə 
məlumatların və izahatların verilməsini alqışlayır.  
 

B. Pozitiv aspektlər  
 
3. Komitə iştirakçı dövlətə öz daxili qanunvericiliyini Paktın müddəalarına və insan 
hüquqları haqqında digər müqavilələrə uyğunlaşdırmaq prosesini davam etdirməyi tövsiyə 
edir. O, ikinci dövri məruzə araşdırıldığı vaxtdan bəri iştirakçı dövlətdə insan hüquqlarının 
təşviqini və müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün Konstitusiyaya edilmiş müxtəlif 
dəyişiklikl əri, habelə həyata keçirilmiş qanunverici, inzibati və praktiki tədbirləri, xüsusən 
də aşağıdakıları alqışlayır:  
 



  

 2

a) iştirakçı dövlətlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (BQXK) arasındakı sazişi və 
BQXK-nın həbsxanalara və saxlanma yerlərinə mütəmadi səfərlər etməsinin 
mümkünlüyünü;  
 
b) məhbusların saxlanma şəraitini yaxşılaşdırılmış üçün sərf edilmiş səyləri və BQXK 
ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilmiş və 15.8-ci faktorun vasitəsilə son on ildə 
həbsxanalarda vərəmdən ölmə faizinin azalması ilə nəticələnmiş tədbirləri;  
 
c) 2007-ci ildə ailədaxili zorakılıqla mübarizə üçün milli proqramın və ailə və qadın 
məsələlərinə dair 2009-2012-ci illər üçün fəaliyyət planının qəbulunu; Birləşmiş 
Mill ətlər Təşkilatının Əhali Fondu ilə birgə həyata keçirilən və davam etməkdə olan 
“ İyirmi birinci əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə” layihəsini;  
 
d) xüsusi ehtiyacları olan uşaqlarla və əlilliyi olan şəxslərlə bağlı qəbul edilən, 
stereotiplərin kökünü kəsməyə, əlilliyi olan şəxslərin və xüsusi ehtiyacları olan 
uşaqların reabilitasiyasına və ictimai həyatın bütün sahələrində iştirak etmələri və işlə 
təmin olunmaları üçün onları daha geniş imkanlarla təmin etməyə yönələn tədbirləri. 
Komitə həmçinin iştirakçı dövlətin 2009-cu ildə Əlill ərin hüquqları haqqında 
Konvensiyaya və onun Fakultativ Protokoluna qoşulmasını alqışlayır;  
 
e) 2006-cı ildə Gender bərabərliyi haqqında Qanunun qəbulunu;  
 
f) 2005-ci ildə İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Qanunun qəbulu, Cinayət 
Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi (2005) və insan alveri qurbanları üçün yardım 
fondunun yaradılması vasitəsilə insan alveri ilə mübarizədə əldə edilmiş tərəqqini.  

 
C. Narahatlıq doğuran əsas məsələlər və tövsiyələr  

 
4. Komitə hesabat dövründə iştirakçı dövlətdə İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin 
(ombudsmanın) idarəsi tərəfindən alınmış və tədqiq edilmiş şikayətlərə dair hərtərəfli 
informasiyaların və ətraflı statistik məlumatların olmamasından təəssüflənir. O, belə 
şikayətlərin nəticələri və ombudsmanın tövsiyələrinin təsiri barədə məlumatların 
olmamasından təəssüflənir (mad. 2).  
 
İştirakçı dövl ət Komit əyə İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin idar əsi tərəfindən 
alınmış və həll edilmi ş şikayətlərə, habelə hər bir halda dövl ət orqanları 
tərəfindən görülmüş konkret tədbirl ərə dair ətraflı m əlumat təqdim etməlidir.  

 
5. Komitə narahatdır ki, istər qanunvericilik tədbirləri, istərsə də praktiki tədbirlər 
baxımından sərf edilmiş səylərə baxmayaraq, qadınlara qarşı zorakılıq, xüsusən də 
ailədaxili zorakılıq hələ də davam edir. Komitə daha sonra narahatlıqla qeyd edir ki, 
zorlanma barədə şikayətlərin çox az qismi dövlət orqanları tərəfindən qeydə alınır. O, 
ailədaxili zorakılıq qurbanları üçün yetərli sayda təhlükəsiz sığınacaqların olmamasından 
da narahatdır (mad. 3, 6, 7 və 26).  
 
İştirakçı dövl ət qadınlara qarşı zorakılığın ləğvinə yönələn səylərini, dig ər 
vasitələrl ə yanaşı, ailə və qadın məsələlərin ə dair 2009-2012-ci illər üçün fəaliyyət 
planının səmərəli həyata keçirilməsi vasitəsilə artırmalıdır. İştirakçı dövl ət 
qadınların öz hüquqları ilə bağlı məlumatlılı ğının artırılmasına yönələn hədəfli 
informasiya kampaniyaları aparmalıdır. O, həmçinin bu məsələ ilə bağlı hüquq-
mühafizə orqanlarına, eləcə də tibbi və sosial işçilərə xüsusi təlim keçilməsini 
davam etdirməlidir. İştirakçı dövl ət ailədaxili zorakılıqla səmərəli mübariz ə 
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aparmaq üçün öz qanunvericiliyini və onun tətbiqini d ə gücləndirm əyi nəzərdən 
keçirməlidir. N əhayət, o, ailədaxili zorakılığın qurbanı olan qadınların və 
uşaqların qəbulu üçün hazırlanmış sığınacaqların sayını artırmalıdır.  

 
6. Komitə bütün icra hakimiyyəti orqanlarında gender siyasəti koordinatorlarının təyin 
olunmasını, 2009-cu ilin martında Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliyi v ə Gender bərabərliyi 
haqqında Qanunun (2006) qəbulunu təqdir etsə də, praktikada qadınların hələ də həyatın 
bir çox sahələrində ayrı-seçkilik qurbanı olmasından narahatlıq keçirməkdə davam edir. 
Komitə həmçinin Parlamentdə, habelə yüksək vəzifələrdə, xüsusən də məhkəmə 
hakimiyyətinin yüksək eşelonlarında və dövlət sektorunda qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti 
verən vəzifələrdə qadınların faizinin məhdud olmasından narahatdır (mad. 2, 3, 25 və 26).  
 
İştirakçı dövl ət, digər vasitələrl ə yanaşı, praktikada qadın və kişilərl ə bərabər 
qaydada rəftar edilməsini və ictimai həyatın bütün sahələrind ə onlara bərabər 
imkanlar t əklif edilm əsini təmin etmək məqsədi il ə mümkün olan hallarda hədəfli 
tədbirl ər vasitəsilə qadınların dövlət sektorunda yüksək səviyyəli vəzifələrə və 
idarəetmə vəzifələrin ə gətirilm əsini təşviq etmək üçün yollar axtarmalıdır.  
 

7. Komitə narahatlıqla qeyd edir ki, iştirakçı dövlətdə azyaşlılarla, xüsusən də məcburi 
köçkün ailələrindən olan qızlarla çoxlu sayda qeydiyyata alınması mümkün olmayan 
nikahlar bağlanılır. O, həmçinin bu faktdan narahatdır ki, oğlanlar üçün nikah yaşı 18 
olduğu halda qızlar üçün 17 yaşdır (mad. 2, 3, 17, 23, 24, 26).  
 
İştirakçı dövl ət qeydiyyatsız nikah praktikasının kökünü kəsmək üçün təcili 
tədbirl ər görməli və qanuni yaş həddindən əvvəl nikahların bağlanmaması üçün, 
məlumatlılı ğın artırılması kampaniyalarının keçirilm əsi də daxil olmaqla, 
tədbirl ər görməlidir. O, h əmçinin qızların nikah yaşının qanuni həddini 
oğlanlarınkı il ə bərabərl əşdirm əyə dəvət edilir.  

 
8. Komitə narahatdır ki, Konstitusiya şübhəli və ya təqsirləndirilən hər bir şəxsə 
saxlanılmasından dərhal sonra hüquqi yardım almaq hüququ versə də, praktikada 
sistematik olaraq bu hüquqa hörmət edilmir. O, həmçinin narahatdır ki, nümayəndə 
heyətinin etiraf etdiyi kimi, vəkill ərin, xüsusən də paytaxtdan kənarda, açıq-aydın 
çatışmazlığı mövcuddur. Bundan əlavə, Komitə qeyd edir ki, iştirakçı dövlətin 
qanunvericiliyinə əsasən, cinayət əməlində şübhəli bilin ən şəxs hakimin yanına 
gətirilməzdən əvvəl 48 saat polis orqanının müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanıla bilər, 
əgər məhkəmə həbsin düzgünlüyünü təsdiq edərsə, polis müvafiq şəxsi istintaq 
təcridxanasına keçirmək üçün əlavə 24 saat vaxta malik olur. Komitə narahatlıqla qeyd 
edir ki, belə vəziyyət fərdlərin vəkill ə təmsil olunmadan polis tərəfindən 72 saatadək 
həbsdə saxlanması ilə nəticələnə bilər (mad. 9, 14, 26).  
 
İştirakçı dövl ət öz Konstitusiyasının tələb etdiyi kimi, ayrı-seçkilik qoyulmadan 
bütün müvafiq şəxslərin müt əmadi olaraq hüquqi yardımla təmin olunmasını 
təmin etmək üçün təcili t ədbirl ər görməlidir. İştirakçı dövl ət məhkəmə tərəfindən 
barəsində həbs qətimkan t ədbiri seçilmiş bütün şəxslərin d ərhal istintaq 
təcridxanalarına köçürülməsini nəzərdə tutmalıdır.  

 
9. Komitə belə bir məlumatdan narahatdır ki, iştirakçı dövlətdə sığınacaq almaq üçün 
müvafiq qaydada müraciət etməsinə imkan verilməyən şəxslər ölkədən çıxarılaraq işgəncə 
və ya pis rəftar riski ilə üzləşə biləcəkləri ölkələrə göndərilirl ər. O, təəssüflənir ki, 
nümayəndə heyəti belə vəziyyətdə olan şəxslərin praktikada səmərəli müdafiəsinin necə 
həyata keçirildiyinə dair hər hansı konkret informasiya təqdim etmədi (mad. 7 və 13).   



  

 4

 
İştirakçı dövl ət əcnəbiləri ekstradisiya etməməli, ölkədən çıxarmamalı, 
deportasiya etməməli və ya işgəncə və ya pis rəftarla üzl əşə biləcəkləri ölk ələrə 
məcburi qaydada göndərməməlidir. Komit ə xatırladır ki, 2-ci maddə iştirakçı 
dövlətlərdən öz ərazilərind ə olan və nəzarətləri altında olan bütün şəxslərin 
Paktda nəzərdə tutulmu ş hüquqlarına hörmət etmələrini v ə həmin hüquqları 
təmin etmələrini t ələb edir. Beləlikl ə, şəxsə istər onun bilavasitə göndəril əcəyi 
ölkədə, istərsə də daha sonra oradan göndəril ə biləcəyi hər hansı digər ölk ədə 
sonradan düzəldilm əsi mümkün olmayan ziyan yetiriləcəyinə, məsələn, onun 
Paktın 6-cı və 7-ci maddələrind ə nəzərdə tutulmu ş hərəkətlərə məruz qalacağına 
dair real riskin mövcud olduğunu güman etməyə əsaslı səbəblər olduqda bu 
maddə şəxsi ekstradisiya və deportasiya etməmək, başqa ölkəyə göndərməmək və 
ya hər hansı digər formada ölkədən çıxarmamaq öhdəliyini doğurur (Paktın 
iştirakçısı olan dövlətlərin üzərin ə qoyulan ümumi hüquqi öhdəliyin xarakterin ə 
dair 31 (2004) saylı ümumi şərh). Komit ə daha sonra xatırladır ki, müvafiq 
məhkəmə orqanları və inzibati orqanlar belə məsələlərdə Paktdakı öhdəlikl ərə 
əməl olunmasını təmin etmək zərur əti bar ədə xəbərdar edilm əlidirl ər. İştirakçı 
dövlət həmçinin ölkədən məcburi çıxarılmalarının onları i şgəncə və ya pis rəftar 
riskin ə məruz qoyacağını iddia edən əcnəbilərin dayandırıcı qüvvəyə malik 
şikayət təqdim etmələrin ə imkan verən mexanizm yaratmalıdır.  

 
10. Komitə nümayəndə heyətinin bu məsələyə yenidən baxmağın mümkünlüyünü qeyd 
etdiyini nəzərə alsa da, Ədliyyə Nazirliyinin əvəzinə Milli T əhlükəsizlik Nazirliyinin 
tabeçiliyində istintaq təcridxanasının mövcud olmasından narahatlıq keçirməkdə davam 
edir (mad. 7, 9 və 10).  
 
İştirakçı dövl ət Milli T əhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq t əcridxanasını qapatmalı, 
yaxud Ədliyyə Nazirliyinin tabeçiliyin ə verməlidir.  

 
11. 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).  
 
İştirakçı dövl ət yubanmadan Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının 
Davranış Məcəlləsinə (Baş Assambleyanın 34/169 saylı qətnaməsi) və Hüquq-
mühafizə orqanlarının əməkdaşları t ərəfindən güc və odlu silah tətbiqinin Əsas 
Prinsiplərin ə (1990) zidd olan güc tətbiqi bar ədə və hüquq-mühafizə orqanların 
əməkdaşlarının səlahiyyətlərind ən digər sui-istifadə halları barədə bütün 
şikayətləri q əbul etmək və araşdırmaq səlahiyyətinə malik olan müstəqil qurum 
yaratmalıdır. İştirakçı dövl ət işgəncə və ya pis rəftarla bağlı bütün şikayətlərin 
cəld və hərt ərəfli ara şdırılmasını və qurbanlara kompensasiya verilməsini təmin 
etməlidir. M əsuliyyət daşıyan şəxslər cinayət təqibinə məruz qalmalı və 
cəzalandırılmalıdır. İştirakçı dövl ət bütün saxlanma yerlərinin müt əmadi olaraq 
müstəqil yoxlamaya məruz qalmasını təmin etməlidir. İştirakçı dövl ət öz hüquq-
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mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və həbsxana əməkdaşlarına adekvat təlim 
keçilməsini və Paktda nəzərdə tutulmu ş hüquqların tam qorunmasını təmin 
etməlidir. Polis bölmələrind ə və saxlanma yerlərind ə audio- və video-
avadanlıqlardan sistematik istifadənin tətbiqi d ə ciddi şəkild ə nəzərdən 
keçirilm əlidir.  

 
12. Komitə narahatlıq keçirməkdə davam edir ki, digər vasitələrlə yanaşı, Hakimlər 
haqqında Qanuna dəyişiklikl ər edilməsi, Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında Qanunun qəbul 
edilməsi, Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi, Hakimlərin 
Etika Məcəlləsinin qəbul edilməsi vasitəsilə hesabat dövründə həyata keçirilmiş islahatlara 
və əldə edilmiş tərəqqiyə baxmayaraq, iştirakçı dövlətin məhkəmə hakimiyyətinin icra 
hakimiyyətindən və ya siyasi təzyiqlərdən tam müstəqil olduğu görünmür. Komitə 
həmçinin məhkəmə hakimiyyəti daxilində korrupsiyanın problem olaraq qaldığı barədə 
məlumatlardan narahatdır (mad. 14).  
 
İştirakçı dövl ət məhkəmə sisteminin tam müstəqilliyini t əmin etmək üçün 
səylərini gücl əndirm əlidir. M əhkəmə-Hüquq Şurasının mühüm imtiyazlarını, 
xüsusən də məhkəmə hakimiyyəti üzvlərinin seçilməsi, irəliyə çəkilm əsi və intizam 
məsuliyyətinə cəlb olunması məsələlərind ə müstəsna hüquqlarını nəzərə alaraq, 
iştirakçı dövl ət M əhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibinin v ə işinin icra 
hakimiyyətindən tam müstəqil olmasını təmin etməlidir ki, m əhkəmə 
hakimiyyətinin tam müstəqilliyinin t əmin olunmasına şərait yaransın. İştirakçı 
dövlət korrupsiya şübhəsi yaradan bütün insidentləri d ərhal və hərt ərəfli 
araşdırmaqla korrupsiya il ə, xüsusən də məhkəmə hakimiyyəti daxilind əki 
korrupsiya il ə mübarizə səylərini artırmalıdır. Korrupsiya halı mü əyyən 
edildikdə aidiyyəti olan vəzifəli şəxslər cinayət və intizam sanksiyaları ilə 
üzləşməlidirl ər.  

 
13. Komitə narahatlıqla qeyd edir ki, iştirakçı dövlətdə dini etiqadın həyata keçirilməsinin 
məhdudlaşdırılmadığı barədə nümayəndə heyətinin izahatına baxmayaraq, dini icmaların 
sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün qeydiyyatdan keçməsi və hüquqi şəxs statusu alması 
tələb olunur, çünki hüquqi şəxs statusunun olmaması həmin icmaların çoxlu sayda 
hüquqlarını həyata keçirmələrinə mane ola bilər. Bundan başqa, Komitə müsəlman dini 
icmalarının rəsmi qeydiyyat üçün müraciət etməzdən əvvəl Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsindən ilkin icazə almaq öhdəliyinin olmasından narahatdır. O, bu İdarənin dəqiq 
tərkibi, meyarları və imtiyazları barədə, yaxud İdarənin mənfi qərarlarına qarşı şikayət 
vermək imkanları barədə hər hansı məlumatın olmamasından təəssüflənir. Komitə belə bir 
məlumatdan narahatdır ki, xaricdə dini təhsil almış heç bir şəxs iştirakçı dövlətdə dini 
tədris edə bilməz (mad. 18).   
 
İştirakçı dövl ət din və ya əqidə azadlığı hüququna tam hörməti t əmin etmək üçün 
tədbirl ər görməli və öz qanunvericiliyinin və praktikasının Paktın 18-ci 
maddəsinin tələblərin ə tam uyğun olmasını təmin etməlidir.  

 
14. Komitə əqidəsinə görə hərbi qulluqdan imtina edənlərin statusunu tənzimləyən heç bir 
hüquq normasının olmamasından narahatlıq keçirməkdə davam edir (mad. 18).  
 

Komit ə tövsiyə edir ki, əqidəsinə görə hərbi qulluqdan imtina ed ənləri məcburi 
hərbi xidm ətdən azad edən və ekvivalent müddət ərzində alternativ mülki xidm əti 
nəzərdə tutan qanun, Paktın 18-ci maddəsinə və Komit ənin 18-ci maddəyə dair 22 
(1993) saylı ümumi şərhin ə (Fikir, vicdan və din azadlığı) uyğun olaraq, tezliklə 
qəbul edilsin.  
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15. 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 ə iştirakçı dövl əti ifad ə azadlığına birbaşa və dolayı məhdudiyyətlər 
qoyulmasına son qoymaq üçün zəruri t ədbirl ər görməyə çağırır. Diffamasiya 
haqqında qanunvericilik şəxsin nüfuzunun qorunması və ifadə azadlığının 
müdafiəsi arasında düzgün balansı təmin etməklə 19-cu maddəyə uyğun hala 
gətirilm əlidir. Bu m əsələ ilə bağlı iştirakçı dövl ət “ictimai xadiml ər” deyil ən 
şəxslərin h ərəkətləri bar ədə məlumatlarla demokratik c əmiyyətin ictimai maraq 
doğuran məsələlər bar ədə məlumat almaq hüququ arasında balansın tapılmasını 
nəzərdən keçirməyə çağırılır. İştirakçı dövl ət həmçinin media işçilərini onların 
fiziki toxunulmazlı ğına və həyatlarına qarşı qəsdlərdən səmərəli şəkild ə müdafiə 
etməyə və belə hərəkətlər baş verdikdə onlara xüsusi diqqət yetirməyə və 
qətiyyətli reaksiya verməyə çağırılır. İştirakçı dövl ət müstəqil qəzetlərin 
fəaliyyətini, eləcə də radio stansiyalarının yerli yayımını əsassız olaraq 
məhdudlaşdırmamalıdır. Nəhayət, iştirakçı dövl ət qeyri-ənənəvi media 
istifadəçiləri il ə rəftarında Paktın 19-cu maddəsinə ciddi surətdə əməl etməlidir.  

 
16. Komitə belə bir davamlı məlumatlardan narahatdır ki, iştirakçı dövlətin hakimiyyət 
orqanları dinc nümayişlərə  icazə verməkdən imtina etməklə, yaxud həddən artıq güc 
tətbiq edərək onları dağıtmaqla fərdlərin dinc toplaşmaq azadlığı hüququnu əsassız olaraq 
məhdudlaşdırırlar (mad. 21).  
 
İştirakçı dövl ət özünün tənzimləyici aktlarına, siyasətinə və praktikasına yenidən 
baxmalı və yurisdiksiyasında olan bütün şəxslərin Paktın 21-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmu ş hüquqlarından tam istifadə etmələrini v ə bu hüququn həyata 
keçirilm əsinin Pakta əsasən icazə verilən məhdudiyyətlərdən savayı başqa 
məhdudiyyətlərə məruz qalmamasını təmin etməlidir.  

 
17. Komitə xüsusən 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı baş vermiş pozuntulara, eləcə də 
2008-ci il prezident seçkiləri kontekstində baş vermiş pozuntulara dair çoxsaylı 
məlumatlardan narahatdır (mad. 25).  
 
İştirakçı dövl ət bütün vətəndaşların Paktın 25-ci maddəsində nəzərdə tutulmu ş 
hüquqlarını həyata keçirmələrini t əmin etmək üçün zəruri t ədbirl əri görm əli və 
Komit ənin 25-ci maddəyə dair 25 (1996) saylı ümumi şərhin ə (Dövlət işlərind ə 
iştirak v ə səsvermə hüququ) lazımi diqqət yetirm əlidir.  

 
18. Komitə belə bir narahatlığı hələ də qalır ki, Ermənistanla konkret olaraq Dağlıq 
Qarabağa görə yaranmış 1991-1994-cü illər münaqişəsindən sonra çoxlu sayda məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həllində iştirakçı dövlətin hakimiyyət orqanlarının əldə etdiyi 
nailiyyətlərə baxmayaraq, həmin insanların ünvan qeydiyyatına (propiska) düşməkdə 
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problemlərlə üzləşməsi davam edir, bu isə onları korrupsiya əməllərinə məruz qoya, çoxlu 
sayda sosial hüquqlarından və güzəştlərindən, habelə bir sıra hüquqlarını, o cümlədən 
məşğulluq və səhiyyə sahələrindəki hüquqlarını həyata keçirməkdən məhrum edə bilər. 
Ümumiyyətlə, Komitə belə bir narahatlığını bir daha bildirir ki, ünvan qeydiyyatı 
(propiska) sisteminin mövcudluğu Paktın 12-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hərəkət 
azadlığı və yaşayış yerini seçmək azadlığı hüququnu pozur (mad. 2, 12 və 26).  
 
İştirakçı dövl ət ünvan qeydiyyatına düşmə prosedurunu sadələşdirm əlidir ki, 
məcburi köçkünl ər də daxil olmaqla Azərbaycanda qanuni yaşayan bütün şəxslər 
Paktda nəzərdə tutulmu ş bütün hüquq və azadlıqlarından istifadə edə bilsinlər.  

 
19. Komitə seksual oriyentasiyaları səbəbindən fərdlərin polislər və həbsxana əməkdaşları 
tərəfindən təqiblərə məruz qaldığı barədə məlumatlardan narahatdır (mad. 26).  
 
İştirakçı dövl ət öz hüquq-mühafizə və penitensiar xidmət əməkdaşlarına təliml ər 
keçməklə və müvafiq davranış məcəlləsi hazırlamaqla bu sahədə tədbirl ər 
görməlidir.  

 
20. Komitə iştirakçı dövlətdə yaşayan azlıqların nümayəndələrinin vəziyyəti barədə, yaxud 
ikinci dövri məruzəsinin araşdırılmasından sonra iştirakçı dövlət tərəfindən bu sahədə 
görülmüş tədbirlər barədə məlumatın olmamasından narahatdır. O, həmçinin Milli 
azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası üzrə Məşvərət Komitəsinin 2003-cü il 
tarixli rəyinin qəbulundan sonra görülmüş tədbirlər barədə nümayəndə heyətinin verdiyi 
natamam cavablardan təəssüflənir. Bundan başqa, o, əhəmiyyətli narahatlıqları aradan 
qaldırmaq üçün görülmüş tədbirlərə, xüsusən də Dövlət dili haqqında Qanun (2002) 
vasitəsilə iştirakçı dövlətdə milli azlıqların müdafiəsinə dair hüquqi təminatların 
məhdudlaşdırılmasına və iştirakçı dövlətdə azlıqların nümayəndələri üçün məşvərət 
strukturlarının olmamasına nümayəndə heyəti tərəfindən aydınlıq gətirilməməsindən 
təəssüflənir (mad. 27).  
 
İştirakçı dövl ət azlıqların nümayəndələrinin Paktın 27-ci maddəsinə tam uyğun 
olaraq öz hüquqlarından istifadə etmələrini t əmin etməlidir. İştirakçı dövl ət 
azlıqların konkret t ələbatlarını daha yaxşı nəzərə almaq və onların maraqlarına 
aid məsələlər bar ədə qərarların q əbulu prosesində onların iştirakına imkan 
yaratmaq üçün azlıqların nümayəndələrinin daxil oldu ğu milli m əşvərət orqanı 
yaratmalıdır.  

 
21. Komitə iştirakçı dövlətdən xahiş edir ki, üçüncü dövri məruzəsini və bu yekun 
qeydlərini dərc etsin, onları geniş ictimaiyyətin, məhkəmə, qanunverici və inzibati 
orqanların diqqətinə çatdırsın. Çap olunmuş nüsxələr universitetlərdə, ictimai 
kitabxanalarda, Parlamentin kitabxanasında, vəkill ər kollegiyasında və digər müvafiq 
yerlərdə yayılmalıdır. Komitə həmçinin iştirakçı dövlətdən xahiş edir ki, üçüncü dövri 
məruzəni və bu yekun qeydlərini iştirakçı dövlətdə fəaliyyət göstərən vətəndaş 
cəmiyyətinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının diqqətinə çatdırsın. Komitə tövsiyə edir ki, 
məruzə və yekun qeydləri Azərbaycan dilindən əlavə Azərbaycanda danışılan əsas azlıq 
dillərinə tərcümə olunsun.  
 
22. Komitənin Prosedur Qaydalarının 71-ci qaydasının 5-ci bəndinə uyğun olaraq, iştirakçı 
dövlət Komitənin yuxarıda 9, 11, 15 və 18-ci bəndlərdə verdiyi tövsiyələrin yerinə 
yetirilməsi barədə müvafiq məlumatları bir il ərzində təqdim etməlidir.  
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23. Komitə iştirakçı dövlətdən xahiş edir ki, verilmiş bütün tövsiyələrlə bağlı gördüyü 
tədbirlər  barədə və bütövlükdə Paktın müddəalarının yerinə yetirilməsi barədə konkret və 
yeni məlumatları 1 avqust 2013-cü ilədək təqdim etməli olduğu dördüncü dövri 
məruzəsinə daxil etsin. Komitə həmçinin xahiş edir ki, dördüncü dövri məruzə iştirakçı 
dövlətdə fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə məsləhətləşməklə 
hazırlansın.  


