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1. GİRİŞ 

“Azad edildiyim gündən məndə belə 
bir hissiyyat var ki, mən bir xəyalın, 
zorla verilmiş azadlığın məhbusuyam. 
Yeni həyatımda mən bir sualın 
cavabını tapmağa çalışıram: insan 
azad olmayan bir ölkədə azadlıq tapa 
bilərmi?”  
Eynulla Fətullayev, keçmiş vicdan məhbusu1 

İyirmi illik müstəqillik, iqtisadi firavanlıq və nisbi sabitlik şəraitində Azərbaycan özünün insan 
haqları sahəsindəki tarixçəsini və vətəndaşlarının təməl azadlıqlarını yaxşılaşdıra 
bilməmişdir. Son illərdə hökumət özünün avtoritar üsul-idarəsini və ictimai həyat üzərində 
nəzarətini geniş miqyasda qanunlar qəbul etməklə, hələ də kiçik azlıqda olan və tənqidi 
baxışlarıni dilə gətriməyə cəsarət edənlərin təqibi və təhdidi üçün tədbirlərini 
şiddətləndirməklə möhkəmləndirmişdir. 

Dinc etiraz nümayişləri, onların qadağan edilməsi və onların təşkilatçılarının və 
iştirakçılarının həbs edilməsi ilə kriminallaşdırılmışdır. Polis dinc, lakin rəsmən icazəsi 
verilməmiş nümayişləri dağıdarkən aşırı qüvvədən istifadə edir. İnsan haqları 
müdafiəçilərinə qarşı təhdid və təqiblər, demokratiya və insan haqları sahəsində çalışan 
vətəndaş cəmiyyəti qruplarının bağlanması və ya qeydiyyatından imtina edilməsi kimi 
qanunvericilik və inzibati vasitələrlə müşaiyət olunur.  

Jurnalistlər döyülmüş, pis rəftara məruz qalmış və oğurlanmışlar. Həmçinin bir sıra müstəqil 
media qurumları xarici radioların milli tezliklərdə yayınını qadağan edən qanunlarla 
boğulmuşdur.  

İfadə azadlığından istifadə üçün internet və sosial media kimi vasitələr də hücuma məruz 
qalır. Blogerlər və gənc fəallar təqib olunur və qondarma ittihamlarla həbsxanaya atılırlar. 
Hökumət hazırda internetdən istifadəyə nəzarət və onun monitorinqi üçün yollar axtarır.  

Bununla belə, getdikcə sərtləşən nəzarətdən narazılıq artır. Bu ilin Mart və Aprel aylarında 
keçirilmiş bir sıra etiraz aksiyalarında yüzlərlə insan küçələrə toplaşaraq demokratik 
islahatlar və insan haqlarına daha böyük ehtiram tələb etmişlər. Misirdə və Tunisdəki tərəf-
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müqabillərindən ilhamlanan Azərbaycan gəncləri və müxalifət fəalları daha geniş kütlələrə 
çıxmaq üçün sosial media alətlərindən istifadə etmiş və mütəşəkkil etirazlar silsiləsinə 
çağırmışlar. Azərbaycanın hakimiyyət orqanları xalq etirazlarının cücərməyə başlayan 
əlamətlərini repressiya və təhdidlərin yeni dalğası ilə beşiyində boğmuşlar. Hərəkata 
qoşulmaq barədə düşünə biləcək, lakin hələlik kənarda qalmışlara, gənclərin və siyasi 
fəalların mütəşəkkil həbsləri, onlarla pis rəftar və onların məhkəmə qaydasında təqibi, 
habelə yerli və beynəlxalq media üzərində sərt nəzarət, yenicə qanadlanan etiraz hərəkatı 
üzərində məngənənin sıxılması yolu ilə sərt mesaj göndərilmişdir. 

Hakmiyyət tutulub saxlananları müdafiə edəcək və onlar barədə obyektiv və müstəqil 
informasiya verə biləcək jurnalistləri, müstəqil QHT-ləri və digərlərini hədəfləmişdir.  

Amnesty İnternational təşkilatının əlində olan informasiyaya görə, etirazların ardınca 12-si 
müxalifət partiyalarının üzvləri və ikisi onlara rəğbətli şəxslər olmaqla 14 nəfərə qarşı anti-
hökumət nümayişlərinin təşkili və ya onlarda iştirak ittihamı ilə cinayət işi qaldırılmışdır.  Belə 
görünür ki, müxalifət hərəkatının əsas fiqurlarının hədəflənməsi, getdikcə artan narazı 
vətəndaşları səfərbər edə biləcək qrup və siyasi partiyaların zəiflədilməsinə hesablanmış 
cəhddir.  

Hakimiyyət etirazlarda iştirakla əlaqəsi olmayan qondarma ittihamlardan, biri müxalifət lideri, 
digəri isə insan haqları müdafiəçisi olan iki gənc fəalın həbsi üçün istifadə etmişdir.  

Amnesty İnternational bütünlükdə, bahar etirazları ərəfəsində və onların başlanğıcında 
məhkum edilmiş 17 şəxsi vicdan məhbusu hesab edir.    

Bu hesabat diqqəti Azərbaycanda 2011-ci ilin yazında baş vermiş etirazlardan əvvəl, onların 
gedişatı zamanı və etirazlardan sonra baş qaldırmış təhdid və həbslərin yeni dalğası 
üzərində cəmləşdırır. Hesabatda təqib, təhdid, pis rəftar, qanunsuz həbslər və ədalətsiz 
mühakimələrdə cinayət işlərinin qaldırılması halları, habelə etirazlar zamanı və onlardan 
sonra QHT və mediaya  qarşı yönəlmiş repressiyaların yeni dalğası təhlil edilmiş və 
sənədləşdirilmişdir.  

Mart və Aprel hadisələri və onların nəticələri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin 
kövrək olduğunu nümayiş etdirmişdir. Müxtəlif təhdid tədbirləri, qanunvericiliyin qərəzli tətbiqi 
və təqiblərin digər, daha qeyri-rəsmi mexanizmləri hökumətin ölkədə müstəqil hərəkatları 
şikəst etmək və narazı səsləri susdurmaq üçün nə qədər uzağa getməyə hazır olduğunu 
nümayiş etdirmişdir.  

Əksər hallarda, beynəlxalq birliyin bu məsələlərə reaksiyası ehtiyatlı olmuşdur. Azərbaycan 
əhəmiyyətli neft istehsalçısı, Xəzərin və Mərkəzi Asiyanın ehtiyatları üçün mühüm tranzit 
ölkədir. Prezident İlham Əliyevin hökuməti dünyanın narahat və strateji baxımdan mühüm 
hissəsində Qərb üçün stabil partnyor olduğunu nümayiş etdirmiş, Əfqanıstan və İraqa qoşun 
göndərmişdir.  

Bununla belə, insan haqlarının Azərbaycanın demokratik inkişafına və uzunmüddətli 
stabilliyinə ciddi ziyan vuracaq şəkildə pozulmasına göz yummaq, Azərbaycan xalqının və 
beynəlxalq birliyin uzunmüddətli maraqlarına xidmət etmir. Azərbaycan hökuməti dinc 
etiraza, tənqidi rəyə və müxalifətə məkan verməlidir. 
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Amnesty İnternational Azərbaycan hökumətini vətəndaş cəmyyətinin və müstəqil medianın 
təqibinə və əzişdirilməsinə son qoymağa çağırır. Hökumət bütün vicdan məhbuslarını azad 
etməli və beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq ifadə və sərbəst toplaşma barədə öhdəliklərinə 
tam ehtiram göstərməlidir. 
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2. ÜMUMİ MƏLUMAT 
2.1 AZƏRBAYCAN MÜSTƏQİLLİKDƏN  
Azərbaycan Respublikaslı müstəqilliyini 1991-ci ildə, Sovet İttifaqının çökməsinin ardınca 
əldə etmişdir. O vaxtdan bəri ölkənin sərvəti dramatik şəkildə artmış, Azərbaycan özünün 
əsasən zəngin karbohidrogen ehtiyyatlarının hesabına dünyada iqtisadiyyatın ən yüksək 
inkişafına nail olan ölkələrdən biri olması ilə qürrələnmişdir. Bununla belə, artan firavanlığa 
baxmayaraq, ələlxüsus da son onillik ərzində, Azərbaycan korrupsiyanın,2 və vətəndaş və 
siyasi azasdlıqların yoxluğunun girdabında qalmışdır. 

Sovet İttifaqının çöküşünün ardınca, Ermənistanla Dağlıq Qarabağa görə gözərən münaqişə 
partlayaraq tammiqyaslı müharibəyə çevrildi. Hərbi uğursuzluqlardan körüklənən ictimai 
hiddət Azərbaycanın birinci prezidenti, Sovet Azərbaycanının keçmiş lideri Ayaz Mütəllibovu 
hakimiyyətdən süpürüb atdı. Ölkənin 1992-ci ildə keçirilmiş ilk və yeganə əsil rəqabətli 
seçkisi keçmiş dissident Əbülfəz Elçibəyi hakimiyyətə gətirdi. Lakin müharibədə davam edən 
uğursuzluqlar və ölkəboyunca xaos əsgərlərin qiyamına gətirib çıxartdı və Prezident Elçibəy 
bir il sonra paytaxtdan qaçdı. Onu Sovet Azərbaycanına 1969 və 1982-ci illər arasında 
rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev əvəz etdi. 

Ermənistanla müharibə 800 000 insanın daxili köçkünə çevrilməsinə gətirib çıxartdı.3 Erməni 
qoşunları Azərbaycanın iri ərazilərini işğal etdi. Buna baxmayaraq, Prezident Heydər Əliyev 
1994-cü ildə Ermənistanla indi də qüvvədə qalan atəşkəs imzaladı. O həm də Qərb 
konsorsiumları ilə Azərbaycanın neft və qaz sərvətlərinin istismarına dair ölkənin hazırki 
iqtisadi artımına yol açmış sazişləri bağlamağa başladı. Lakin siyasi azadlıqlar və vətəndaş 
haqları qətiyyətli şəkildə cilovlandı, müstəqilliyin ilk illərində nəzərə çarpan 
demokratikləşdirmə meyllərinin yerini tədricən daha avtoritar sistem tutdu. Seçkilər pozuldu, 
polis, məhkəmələr və parlament getdikcə daha çox prezidentliyin nəzarətinə keçdi, müstəqil 
media mənbələri hədələndi və təqib edildi.4 

Heydər Əlıiyevin Prezident kimi 10 illik hakimiyyəti ölkəyə müəyyən qədər sabitlik gətirdi. 
2003-cü ilin Oktyabrında Heydər Əliyevin ölümündən sonra, onun oğlu İlham Əliyev 
beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən geniş tənqid olunan seçkilər əsasında rəsmən 
prezident kürsüsünə sahibləndi. Seçkilərin ardınca müxalifətin bir neçə geniş miqyaslı 
etirazları polis tərəfindən zorakılıqla dağıdıldı.  

2003-cü ildə prezidentlyin İlham Əliyevə ötürülməsi vətəndaş və siyasi azadlıqların geniş 
miqyasda sıxışdırılması ilə müşaiyət olundu. Təqiblər, təhdidlər, həbslər və hökumət 
opponentlərinin iddia olunduğuna görə işgəncələrə və ədalətsiz mühakimələrə məruz 
qalması da daxil olmaqla, 2005-ci ilin parlament seçkiləri də bənzər məhdudlaşdırmalarla 
müşaiyət olundu. 5 2009-cu ildə keçirilmiş referendumla Azərbaycanda prezidentlik müddəti 
üçün məhdudiyyəti ləğv edən qanunun qəbul olunması, bir çoxlarını düşünməyə vadar etdi 
ki, İlham Əliyev öz postunda qeyri-müəyyən müddətə qalmaq niyyətindədir.6 

Bu arada məhkəmə sistemi icra hakimiyyətinin nəzarətindədir və zəif parlamentdə hakim 
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri çoxluq təşkil edirlər. Qanunsuz tutub saxlamalar, siyasi 
motivli həbslər və ədalətsiz məhkəmələr Azərbaycanda tez-tez rast gəlinən hallardır. Müxalif 



THE SPRING THAT NEVER BLOSSOMED 
Freedoms supressed in Azerbaijan 

 

Amnesty International November 2011 Index: Eur 55/011/2011 

10 10 

hesab edilən hətta ən kiçik etirazlar belə zorakılıqla dağıdılır, fəallar həbs edilir, döyülür və 
demək olar ki, tam cəzasızlıq şəraitində təhdid edilirlər.  

2.2 VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ HÜCUM ALTINDA 
 
Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən keçən iyirmi il müddətində burada insan 
haqlarına hörmətin təmin edilməsi üçün bir sıra islahatlar tətbiq olunmuşdur. Beynəlxalq 
insan haqları standartlarına uyğun bir sıra qanunvericilik aktlarının qəbul olunması və bəzi 
dövlət təsisatlarında islahatların aparılması ilə tərəqqi əldə edilmişdir. Lakin ifadə, sərbəst 
təşkilatlanma və toplaşma azadlıqları sahəsindəki vəziyyət və cinayət ədliyyəsi sisteminin 
funksiya göstərməsi üslubu ciddi və geniş yayılmış insan haqları pozuntularını artırmaqda 
davam edir.  

Son illərdə hakimiyyət orqanları siyasi, dini və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində fəaliyyətləri 
bilinən və ya güman edilən fərdlər üzərinə təqibləri və təhdidləri artırmışlar. Jurnalistlərin, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) və insan haqları müdafiəçilərinin öz işlərini görə bilmələri 
üçün azadlıq tükənməkdədir. Hökumət, istər fərdlərdən, istər müstəqil jurnalistlərdən, istər 
siyasət və insan haqları fəallarından və ya istərsə də QHT-lərdən qaynaqlansın, narazıllığın 
bütün formalarını hədəfləyir. Jurnalistlərin və vətəndaş cəmiyyəti fəallarının təqibi və onlara 
qarşı zorakılıq, çox nadir hallarda əməli olaraq araşdırılmış və günahkarlar qanun qarşısında 
cavab vermişlər ki, bu da öz növbəsində ölkədə geniş yayılmış qorxu hissini və 
özünüsenzuranı daha da artırmışdır. 

HÖKÜMƏTİ TƏNQİD EDƏN FƏRDLƏRƏ QARŞI TƏQİBLƏR 
Bundan əvvəlki illərdə Amnesty İnternational Azərbaycanda hökumət tənqidçiləri və 
opponetlərinə qarşı təqib, fiziki təcavüz və həbslər kimi bir çox halları sənədləşdirmişdir.7 

2005-ci ildə tanınmış jurnalist Elmar Hüseynovun bu günədək səmərəli şəkildə 
araşdırılmamış qətlindən sonra yaranmış qorxu ab-havası hələ də dolaşmaqdadır.8  

2005-ci ilin 2 Martında Elmar Hüseynovun qətlinin ardınca, İlham Əliyev bəyanat vermişdi ki, 
“inamlarından asılı olmayaraq hər bir jurnalist və qəzetçinin hüquqları dövlət tərəfindən 
qorunur və qorunmalıdır”. Lakin reallıqda jurnalistlər öz ifadə azadlıqlarından istifadə 
etdiklərinə görə hücumlarla, təqiblərlə, təhdidlərlə və hətta məhbus edilməklə üzləşməkdə 
davam edirlər. 

Elmar Hüseynovun qətli üzərinə işıq salmaq istəyənlər təcavüz və təqiblərlə üzləşmişlər. 
Onun dul xanımı Rüşanə Hüseynova bildirir ki, o, ərinin qətlində hakimiyyətin iştirakı barədə 
şübhələrini dilə gətirdikdən sonra, ölümlə hədələnmiş və ölkəni tərk etməyə məcbur 
olmuşdur. Elmar Hüseynovun dostu və jurnalist həmkarı Eynulla Fətullayev bu qətlə dair 
şəxsi təhqiqata başlamış və 2007-ci ildə yazdığı məqalədə Elmar Hüseynovun qətlinin 
yüksək vəzifəli hökumət rəsmisi tərəfindən sifariş edildiyini iddia etdikdən sonra hakimiyyət 
tərəfindən amansız təqiblərə məruz qalmışdır.  

2007-ci ildə, bu iddialar səsləndikdən az sonra iki populyar müxalifət qəzetinin – “Realnıy 
Azerbaidjan” və “Real Azərbaycan” qəzetlərinin baş redaktoru olan Eynulla Fətullayevə qarşı 
Azərbaycan ordusuna böhtan atılması ittihamı ilə cinayət işi qaldırılmışdır. Böhtan ittihamı 
1992-ci ildə Dağlıq Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə əsnasında 
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Xocalı şəhərində dinc vətəndaşların qətliyamı haqqında hökumət tərəfindən verilən 
məlumatı şübhə altına alan iki məqalə ilə əlaqələndirilirdi.  

Nəhayət, onun mümkün ABŞ-İran müharibəsinin Azərbaycan üçün mümkün nəticələrini 
təhlil edən məqaləsi ilə əlaqədar, ona qarşı terrorizmi qızışdırmaq maddəsilə əlavə ittihamlar 
irəli sürülmüşdür. Məqalədə Azərbaycan hökumətinin xarici siyasət sahəsindəki qərarları 
tənqid edilirdi.  

2009-cu ilin Sentyabrında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullanın işini araşdırmağa 
başladıqdan sonra, o, həbsxanadaykən, elə orada heroin saxlamaqda ittiham edildi. Yeni 
ittiham ona görə qondarılmışdı ki, məhkəmənin onun ilkin ittihamlar üzrə düzgün məhkum 
edilmədiyi barədə qərar qəbul edəcəyi təqdirdə onu həbsxanada saxlamaq mümkün olsun. 
2010-cu ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi gözlənildiyi kimi, Fətullayevin ifadə azadlığı 
hüququndan istifadə etdiyi üçün düzgün olmadan məhkum edildiyi barədə qərar çıxardı və 
Azərbaycanı onu azad etməyə çağırdı. Elə həmin vaxt ona qarşı, heroin saxlaması barədə  
ittiham irəli sürüldü və o daha iki il yarım müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına 
məhkum edildi.  

Nəhayət, əhəmiyyətli beynəlxalq təzyiqin ardınca, 2011-ci ilin May ayında Fətullayev 
prezident əhvi ilə azad edildi. Amnesty İnternational onun azad edilməsini salamlayır və 
düzgün istiqamətdə atılan addım hesab edir, lakin eyni zamanda şübhə olmadığını bildirir ki, 
onun məhbus edilməsi və iztirabları başqa jurnalistlər üzərində tükürpədici təsir buraxmışdır. 
Lakin bir çox başqalarının qondarma ittihamlarla hələ də Azərbaycan həbsxanalarında 
saxlanması faktı Eynullanın azadlığa buraxılmasının yaratdığı hər hansı bir nikbinlik üzərinə 
kölgə salır.  

İnternet mediası tənqidi rəy və müstəqil xəbərləşmə üçün alternativ vasitə kimi populyarlıq 
qazandıqca, hakimiyyət dairələri internet fəallarını və bloqçuları da hədəfləyirlər.  

Adnan Hacızadə və Emin Milli, Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət barədə 
informasiyaları internetin şəbəkə alətlərindən istifadə edərək yayan iki bloger və fəal 2009-
cu ilin 8 İyuylunda “xuliqanlıq” ittihamı ilə həbs edilmişlər. Onlar 8 İyul 2009-cu ildə Bakı 
restoranlarından birində iki naməlum şəxs tərəfindən hücuma məruz qalmışlar. Baş vermiş 
hadisə barədə polisə məlumat vermək cəhdi etdikdən sonra, onların özünü həbs etmiş və 
onlara qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürmüşlər.  

Onlar YouTube saytına bir video postinqindən bir həftə sonra həbs olunmuşlar. Həmin 
videoklipdə eşşək qiyafəsi geyinmiş bir kişinin parodik mətbuat konfransı təsvir olunurdu. 
Videoda Azərbaycan hökumətinin guya pərdələnmiş korrupsiya və ya dövlət büdcəsindən 
oğurluq məqsədilə Almaniyadan min dollarlarla qiymətə eşşəklər aldığını iddia edən xəbər 
satira şəklində təqdim olunmuşdu. Videoda eşşəklərin idxalından məqsəd, QHT-lərin 
qeydiyyatı üçün yeni qanunvericilik aktının qəbulu və hökumətin insan haqlarına 
barmaqarası baxması kimi məsələlər qaldırlmışdı.  

Həbslərindən sonra, 2009-cu il 11 Noyabrda Adnan Hacızadə və Emin Milli xuliqanlıqda və 
ciddi olmayan bədən xəsarəti yetirməkdə ittiham olunaraq müvafiq şəkildə iki il və iki il yarım 
müddətinə həbsxana cəzasına məhkum edildilər. 2010-cu ilin Noyabrında, əhəmiyyətli 
beynəlxalq təzyiqdən sonra onların hər ikisi, 16 ay həbsxanada qaldıqdan sonra şərti cəza 
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qaydasında azad edildilər. Onlara qarşı ittihamlar ləğv olunmadan saxlandı. 

Azərbaycanda jurnalistlər və blogerlər kimi, insan haqları müdafiəçiləri də hakimiyyəti açıq 
tənqid etdikləri üçün təcavüz və təhdidlərlə üzləşirlər.  

Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının müdafiəsi kimi məsələlərlə məşğul olan QHT 
- Sülh və Demokratiya İnstitunun direktoru Leyla Yunus hakimiyyət tərəfindən dəfələrlə 
hədəflənmişdir. Azərbaycan polisində korrupsiya iddilarını açıq şəklildə səsləndirdiyinə görə 
2008-ci ilin 13 Dekabrında ona qarşı böhtan ittihamı irəli sürülmüşdür.9 Azərbaycan Daxili 
İşlər Nazirliyi Leyla Yunusun iddialarının əsaslandırılmamış, uydurma və şər xarakterli 
olduğunu bildirmiş və ondan əvvəlki bəyanatını geri götürməyi, üzr istəməyi və nazirliyə 
dəymiş “mənəvi zərəri” 100 000 manat (125 000 dollar) cərimə ilə ödəməyi tələb etmişdir. 
Ona qarşı böhtan ittihamı beynəlxalq təzyiqin ardınca geri götürülsə də, ona qarşı təhdid 
cəhdləri dayanmamışdır. Əksinə, belə görünür ki, hakimiyyət onun susdurulması üçün 
təhdidin başqa, daha qeyri-rəsmi metodlarına keçmişdir. Məsələn, lap bu yaxınlarda, o 
rekonstruksiya layihəsinin icrası üçün hökumətin xeyir-duası ilə Bakının mərkəzindəki 
binaların sökülməsinə qarşı çıxış etdikdən sonra, fəalın ofisi yerlə-yeksan edilmişdir. Ofis o, 
New York Times qəzetinə Bakının, necə deyərlər, “gözəlləşdirilməsi” layihəsini tənqid edən 
müsahibə verdikdən sonra, Avqustun 11-də, gecə saatlarında buldozerlər vasitəsilə 
dağıdılmışdır.  

Söküntü əvvəlcədən heç bir bildiriş verilmədən və binanın 2011-ci il 13 Sentyabradək 
dağıdılmasını qadağan edən məhkəmə qərarının mövcudluğuna məhəl qoyulmadan həyata 
keçirilmişdir. Polis zabitlərinin rəhbərliyi altında işləyən inşaatçılar binanın sökülməsinə SDİ-
nin əməkdaşı Azad İsazadə hələ içəridəykən və ona ofisin avadanlığından və əşyalarından 
nəyi isə götürməyə imkan vermədən başlamışlar. 

QEYRİ-HÖKÜMƏT TƏŞKİLATLARI ÜZƏRİNDƏ NƏZARƏT 
Tənqidi ruhlu QHT-lərə qarşı təcavüz və təhdidlər, təkcə ayrı-ayrı fərdi fəalların 
hədəflənməsi ilə məhdudlaşmır.  

Hakimiyyət Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil QHT-lər üzərinə təzyiq göstərmək 
məqsədilə qeydiyyat üçün aydın olmayan tələblərdən, hesabat və vergiqoyma kimi 
qanunvericilik alətlərindən istifadə edir. QHT-lərin qeydiyyatından əsaslandırılmamış 
imtinalar uzun müddətdən bəridir ki, narahatlıq doğurur və hökumətə tənqidi yanaşan 
təşkilatlar, qeydiyyat prosesinin ləngidilməsi və ya tamamilə imtina edilməsi mümkünlüyü ilə 
daim üzləşirlər. Xarici QHT-lərin Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmədən 
və bütün fəaliyyətlərini əhatə edən müvafiq saziş olmadan Azərbaycanda fəaliyyətləri 
qadağandır. Yerli QHT-lər nəzəri olaraq qeydiyyatdan keçmədən hüquqi şəxs kimi mövcud 
ola bilərlər, lakin fəaliyyətləri üçün büdcədən və donorlardan vəsait almaqda çətinliklərlə 
üzləşə bilərlər. Keçmiş illərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan hakimiyyətinin 
QHT-lərin qeydiyyatından əsassız olaraq imtina etməklə və ya qeydiyyatı gecikdirməklə, 
təşkilatlanma azadlığını pozmaqda məsuliyyətli bildiyini ehtiva edən bir neçə qərarlar qəbul 
etmişdir.10 

Bu yaxınlarda qanuna, yerli fəalların dediyinə görə, hakimiyyətə vətəndaş cəmiyyətinin 
bütün sahələrinə nəzarət imkanı verən yeni dəyişiklik və düzəlişlər daxil edilmişdir. 
Etirazların başlanğıcında bir neçə müstəqil QHT-yə qarşı təqiblərin artması və onların 
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bağlanması (bunlar əvvəlki fəsillərdə müzakirə olunmuşdur) sübut edir ki, dövlət bu 
qanunvericilik dəyişikliklərindən vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil səslərinə nəzarət etmək və 
onları susdurmaq üçün alət kimi istifadə etməyə tam hazırdır. 

QHT-lərin işinə aid qanunlara 30 İyun 2009-cu ildə qəbul edilmiş düzəlişlər QHT-lər üçün bir 
sıra məhdudlaşdırıcı müddəaları nəzərdə tutmaqla,11 hakimiyyətə öz bildiyi kimi hərəkət 
etmək imkanı verən daha geniş səlahiyyətlər yaradır. Bu düzəlişlərə əsasən, indi dövlət, 
onun nəzərində dövlətin səlahiyyətlərinə müdaxilə edən istənilən QHT-nin fəaliyyətini 
qadağan və ləğv etmək səlahiyyətinə malikdir.  QHT-lər Haqqında Qanunun düzəliş edilmiş 
13.3 nömrəli maddəsində deyilir: “Qeyri-hökumət təşkilatlarının nizamnamələrində dövlət və 
yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərinin mənimsənilməsinə, habelə dövlət nəzarəti və 
yoxlama funksiyalarının nəzərdə tutulmasına yol verilmir”.12 

Düzəlişlərdə həmçinin üzvlərin qeydiyyat kitabının təqdim olunmasını və üzvlük qeydiyyat 
kitabına gələcəkdə ediləcək hər hansı dəyişiklik barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat 
verilməsini nəzərdə tutan yeni tələb vardır. Bu müddəalardan Azərbaycanda media 
hüquqları ilə məşğul olan azı bir QHT-nin təhdid olunması üçün artıq istifadə edilmişdir. 
2011-ci ilin 19 Aprelində Media Hüququ İnstitutu (MHİ jurnalistlərin hüquqlarını təmsil edən 
yerli QHT-dir) öz sədrini dəyişdiyi barədə məlumat vermədiyi üçün Ədliyyə Nazirliyindən ona 
qarşı mümkün inzibati sanksiyalar barədə xəbərdarlıq almışdır. Nəticədə təşkilat mövcud 
sədrini yenidən seçməli olmuşdur. Belə yayğın və çətinləşdirici hesabatvermə tələbləri 
məqsədli şəkildə hərəkət edəcəyi təqdirdə hökumət üçün QHT-lər üzərinə təzyiq 
göstərilməsini asanlaşdırır.  

2009-cu il düzəlişləri həmçinin QHT-lərdən onların məqsəd və fəaliyyətləri barədə Ədliyyə 
Nazirliyi ilə imzalanmış rəsmi və təfərrüatlı sazişə malik olmalarını tələb etməklə, xarici QHT-
lərin qeydiyyatında yeni əngəllər yaradır. Bununla belə, düzəliş, belə sazişlərin əldə 
olunması üçün lazımi prosedurları dəqiqləşdirmir. Qanun həmçinin yeni tələblərin indiyədək 
mövcud olmuş və artıq qeydiyyatdan keçmiş xarici təşkilatlara da şamil edilib-
edilməyəcəyinə də aydınlıq gətirmir. Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin boğulmasına dair 
fəsildə müzakirə edildiyi kimi, 2011-ci ilin Martında məhz bu yayğın təfsir edilmiş tələbdən 
Azərbaycanın insan haqları barədə tənqidi mövqedə olan beynəlxalq QHT-nin yerli filialı -
Azərbaycan İnsan Haqları Evi təşkilatının bağlanması üçün istifadə edilmişdir.  

2009-cu ilin Fevralında qüvvəyə minmiş başqa düzəlişlər paketində hər bir qrant müqaviləsi 
barədə bir ay müddətində Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməməsinə görə cərimənin 
məbləği 50 dəfə artlırılmışdır.13 Bu düzəlişlərin ardınca 2009-cu ilin 21 Dekabrında QHT-
lərdən bütün qrant və maliyyə köçürmələrinin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmasını 
tələb edən 43 nömrəli Prezident sərəncamı verilmişdir.14  

QHT-lərin tənzimlənməsinə birbaşa aid olmayan düzəlişlər də qəbul edilmişdir. 2009-cu ildə 
qəbul edilmiş qaydalara görə xüsusi icazə olmadan yaşayış sahələrindən başqa 
məqsədlərlə istifadə edilməsi qadağan olunmuşdur.15 Bir çox QHT və qəzetlər yaşayış 
sahələrində yerləşdiyindən, bu qayda onları sahədən çıxarılmalar və başqa təhdid formaları 
qarşısında gücsüz edir. Amnesty İnternational təşkilatına barəsində məlumat verilmiş bir sıra 
hallarda iddia olunduğuna görə, hakimiyyət bu qaydalardan hökumətin insan haqları 
sahəsində tarixçəsi barədə tənqidi mövqedə olan təşkilatların iş yerlərindən çıxarılması 
məqsədilə yaşayış binalarının sahiblərinə təzyiq göstərilməsi üçün istifadə etmişdir. 
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Məsələn, bu qaydanın qəbulunun ardınca, 2009-cu ilin İyununda MHİ-dən kirayə etdiyi 
sahədən kirayə müddətinin bitməsinə iki ay qalmış oranı tərk etmək tələb olunmuşdur. 
Təşkilatın direktoru Rəşid Hacılının dediyinə görə, hakimiyyət idarələri təşkilatın çıxarılması 
üçün mülk sahibinə təzyiq etmişdir.16 

MEDİA ÜZƏRİNDƏ NƏZARƏT 
Azərbaycanda media əsasən dövlətə məxsusdur və onun yayınladığı məzmun əhəmiyyətli 
dərəcədə onun siyasi nüfuzuna bağlıdır.17 Bu, xüsusilə də Azərbaycanda əsas informasiya 
mənbəyi olan televiziyaya aiddir.18 Hesab edilir ki, televiziyanın xəbər proqramları əsaslı 
şəkildə hökumətin xeyrinə işləyir. Hökumət nəzarəti həm hökumətpərəst kanalların 
hegemonluğunda, həm də yayın lisenziyalarının təsdiqinə nəzarət edən Milli Televiziya və 
Radio Şurasının (MTRŞ) təyin edilməsinin və maliyyələşdirilməsinin məhz dövlət tərəfindən 
icra olunmasında özünü büruzə verir.19 

Deyilənlərə görə, Azərbaycandakı 23 televiziya stansiyasından yalnız ikisi – İTV və ANS TV 
hökumətlə birbaşa bağlı deyil və ya dövlət onun mülkiyyətçisi deyil.20 Hərçənd sonuncusu 
barədə verilən məlumatlara görə, bu telekanal 2006-cı ilin Noyabrında MTRŞ tərəfindən üç 
ay müddətinə efirdən məhrum olunduqdan və lisenziyası beş ay müddətinə ləğv edildikdən 
sonra tənqidi tonunu aşağı salmışdır.21 

MTRŞ siyasi baxımdan qərəzliliyinə görə tez-tez tənqid edilir.22 MTRŞ tam şəkildə dövlət 
büdcəsindən maliyyələşir və doqquz üzvünün hamısı birbaşa president tərəfindən təyin 
edilir.23 

Çap mətbuatında daha böyük plüralizmə imkan olsa da, bu mətbuatın, xüsusən də 
televiziyalarla müqayisədə auditoriyaya çıxışı məhduddur və üstəlik, burada da iqtidaryönlü 
mətbu orqanların hegemonluğu mövcuddur. Hesablamalar güman etməyə əsas verir ki, 
qəzetlərin 80 faizi dövlətin mülkiyyətindədir və təxminən 10 faizi müxalifət tərəfindən idarə 
olunur24 və heç bir tərəf qərəzsiz xəbərlər yaymağa meylli deyildir.25 

Çap mediasına nəzarət üzvlük əsasında tərtib edilmiş və özünütənzimləyən qurum olan 
Mətbuat Şurası tərəfindən tənzimlənir. Şura müntəzəm olaraq mətbuat orqanların “reketçi 
qəzetlər” adlanan “qara siyahısını” dərc edir. Şuranın bildirdiyinə görə siyahı, qəzetləri 
Azərbaycanda çox da nadir hal olmayan etik standartların pozulmasına görə məzəmmət 
etmək üçün hazırlanır.  Bununla belə, media nümayəndələrinin fikrincə, qəzetlərin 
qiymətləndirilməsi üçün aydın kriteriya yoxdur və qara siyahıya salmaların ən azı bəzilərinin 
siyasi motivli olduğu nəzərə çarpır. 

Müstəqil və müxalifətyönlü qəzetlər həmçinin iqtisadi bərabərsizlikdən ziyan çəkdiklərindən 
şikayətlənirlər. Dövlətin mülkiyyəti olan və ya iqtidaryönlü qəzetlərə universitetlər, 
xəstəxanalar və məktəblər də daxil olmaqla,26 hökumət və dövlət təsisatları tərəfindən 
abunə yazılmaq məcburidir. Halbuki, müstəqil və müxalifətyönlü qəzetlərin Amnesty 
İnternationala bildirdiyinə görə, şirkətlər və digər potensial reklam sifarişçiləri müxalifət və 
müstəqil mediaya reklam verməmələri üçün birbaşa və ya dolayısı ilə hakimiyyət 
nümayəndələri tərəfindən təzyiqə məruz qalırlar. Bunun nəticəsi olaraq, onlarda dərc edilən 
pullu reklamların sayı, hakimiyyətyönlü qəzetlərdəki reklamların eyni metodlarla aparılan 
hesablamalarına görə müqayisə olunmayacaq dərəcədə azdır.  
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Bunun əksinə olaraq, sosial media, eksklav olan Naxçıvanı çıxmaq şərtilə, hökumət 
tərəfindən nisbətən nəzarət olunmayan sahə kimi qalmaqdadır.27 Ənənəvi xəbər mənbələri 
ilə müqayisədə auditoriyaya təması məhdud olan internet, əsaslı xəbər yayını, xüsusilə də 
interneti özlərinin ifadə azadlığı hüquqlarından istifadə etmələri üçün getdikcə daha çox 
alternativ yol kimi görən gənclər arasında geniş vüsət almaqdadır.28 2011-ci ilin anti-
hökumət Aprel etirazları zamanı baş verənlərdən və bloqçular Adnan Hacızadə, Emin Milli 
və Bəxtiyar Hacıyev də daxil olmaqla  (bax 4-cü fəsil) həbs edilmiş fəalların azad olunmaları 
üçün internetdə apardıqları kampaniyalardan da göründüyü kimi gənc fəallar tərəfindən 
Azərbaycanda internetdən səfərbərlik və təşkilatçılıq aləti  kimi geniş istifadə olunur. Ölkə 
səviyyəsində ədalət tələb edilməsi üçün yol olmaqdan əlavə, sosial media Azərbaycan 
fəallarına qlobal miqyasda həmrəyliyi canlandırmaq imkanı vermişdir. Buna baxmayaraq, 
internetə giriş zəif infrastruktur və yüksək xidmət qiymətlərinə görə29 paytaxt xaricində aşağı 
səviyyədə qalmaqda davam edir.30 

MEDİA AZADLIQLARI QARŞISINDA HÜQUQİ MƏHDUDİYYƏTLƏR 
Azərbaycan hökuməti media üzərində öz nəzarətini genişləndirən bir sıra qanunvericilik 
aktları qəbul etmişdir. 

Media qanununa 2008-ci ilin Dekabrında qəbul edilmiş düzəlişlər, xarici yayınçıların milli 
tezliklərdə yayınlarını qadağan etməklə mühüm informasiya mənbələrindən yayınlanan, 
senzuraya məruz qalmayan xəbər proqramlarının əksər Azərbaycanlılara çatmasının 
qarşısını aldı. Əvvəllər öz proqramlarını milli tezliklərdə yayınlayan BBC, Amerikanın Səsi və 
Azad Avropa/Azadlıq Radiosu bu qadağan nəticəsində 2009-cu il Yanvarın 1-dən FM 
tezliklərindəki yayınlarını dayandırmağa məcbur oldular. Bu məhdudiyyət müxtəlif 
beynəlxalq xəbər mediasının yerli dillərdə proqramlarının milli televiziya və radio 
tezliklərindəki yayınını da qadağan etdi. Beynəlxalq yayınçıların Azərbaycandilli xidmətlərini 
internet, qısa dalğalar və peyk vasitəsilə qəbul etmək mümkün olsa da, FM 
transmissiyalarının dayandırılması o deməkdir ki, onların əvvəlki auditoriyasının əksər 
hissəsi innən belə onları dinləyə bilməyəcəkdir. Azad Avropa/Azadlıq Radiosunun Prezidenti 
Cefri Gedminin dediyinə görə, FM tezliklərinin internet radiosu və qısa dalğalar kimi 
alternativləri olsa da, qadağan, onların öz auditoriyalarının 90 faizini itirlmələri ilə 
nəticələnmişdir.31 

Radioların bağlanması Prezident İlham Əliyevə məhdudiyyətsiz müddətlərdə president 
olmağa imkan verən 2009-cu il Mart referendumu ilə eyni vaxta təsadüf etmişdir. Bu isə belə 
bir narahatlıqlara əsas verdi ki, qadağanın vaxtı referendumdan əvvəlki kritik həftələrdə 
vətəndaşların öz siyasi həyatlarına dair obyektiv və tərəfsiz informasiyanı ala bilmələrinin 
qarşısını kəsmək üçün bilərəkdən seçilib.  

Beynəlxalq yayınçılara qadağanın ardınca, gələcəkdə müstəqil informasiya verilməsini 
potensial olaraq məhdudlaşdırmaq imkanı verən bir sıra ziddiyyətli düzəlişlər də qəbul edildi.  

2009-cu ilin Martında Azərbaycan Parlamenti – Milli Məclis medianı tənzimləyən qanunlara 
bir neçə düzəlişləri qəbul etdi. Bu düzəlişlər, yayğın şəkildə dövlətin nüfuzuna və ictimai  
asayişə ziyan vurulmasının qarşısının alınması zərurəti ilə əsaslandırlır və “söz azadlığından 
və jurnalist hüquqlarından sui-istifadə etmiş” media qurumlarının bağlanmasına imkan 
yaradır. 32 Amnesty İnternational təşkilatının məlumatına görə, bu müddəalardan bu 
günədək istifadə olunmamışdır, lakin onlardan potensial istifadə imkanı kifayətdir ki, media 
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qurumları dövlətin isti nəfəsini öz peysərlərində hiss etsinlər.  

2009-cu il referendumu daha da məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə nəticələndi. Həmin 
referendumda qəbul edilmiş dəyişikliklər, adamların öz icazəsi olmadan onların fotolarının və 
videolarının çəkilməsini və səslərinin yazılmasını hətta ictimai yerlərdə də qadağan etdi.33 
2009-cu ildə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bu qanun layihəsini ictimai maraq kəsb 
edən məsələlər barədə məlumat verilməsi üçün istisnalar nəzərdə tutmadığına, həmçinin 
jurnalist işinə potensial baxımdan əngəl törətdilməsinə və maneə yaradılmasına imkan 
verdiyi üçün tənqid etdi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə Komissarı Tomas 
Hammarberq də düzəlişlərin İnsan Haqlarına dair Avropa Konvensiyasının 10-cu Maddəsinə 
və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin müvafiq presedentinə zidd olduğunu bəyan etdi.34 

Lakin bu tövsiyələrə məhəl qoymayan Milli Məclis 2010-cu il Fevralın 12-də şəxsin 
əvvəlcədən xəbəri və razılığı olmadan onun fotosunun, videosunun çəkilməsinin və səsinin 
yazılmasının qadağan olunması barədə düzəlişi qəbul etdi. Bu qadağan yalnız hüquq-
mühafizə orqanlarına şamil edilmir.35  

Rəsmilər bu düzəlişlərdən məqsədin şəxsi sirlərin mühafizəsi olduğunu söyləsələr də, 
Azərbaycanın media və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri narahatlıq ifadə edirlər ki, 
qanunun potensialı təhqiqat jurnalistikasını və ictimai maraq kəsb edən məsələlər barədə 
məlumatları məhdudlaşdırmaq üçündür.36  2010-cu ilin İyulunda Prezident 
Administrasiyasının keşikçiləri adıçəkilən qanuna istinad edərək bir neçə jurnalisti tutub 
saxlamış, onların videoteyplərini almış, oradakı inzibati bina görüntülərini silmişlər. 
Videosüjetlərdə Sabirabad rayonu sakinlərinin hökumətin daşqınların vurduğu ziyanın 
aradan qaldırılması ilə əlaqədar fəaliyyətindən narazılıq ifadə edən etirazının görüntüləri 
vardı.  Verilən məlumatlara görə keşikçilər jurnalistlərə yeni qanunun əsasında onların 
xüsusi icazələri olmadan administrasiyanın binasının fotoşəkillərini və videosunu çəkməyə 
ixtiyarlarının olmadığı barədə yazılı xəbərdarlıq da vermişlər.37 

Bu düzəlişlər heç də həmişə ciddi şəkildə tətbiq və icra olunmasa da, düzəlişlərin lazım 
gəldikdə tətbiqinin mümkün olmasının açıq qalması, özünüsenzura iqlimini gücləndirmiş 
olur.  

Hazırda Azərbaycan hökuməti internet mediasının tənzimlənməsi üçün hüquqi çərçivə 
hazırlanması məsələsinə baxır. İndi müzakirədə olan qanunlar layihəsi potensial olaraq 
Azərbaycanın internet istifadəçilərinin informasiya almalarını məhdudlaşdıra bilər. Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən təklif edilmiş düzəlişlərdə “dezinformasiyanın” yayılmasını 
cinayət əməli hesab etmək təklif olunur. Qanun layihəsində “deziformasiya” məfhumu yayğın 
olaraq “əhali arasında qorxu hay-küyü yaratmaq məqsədilə düzgün olmayan informasiyanın 
yayılması” formulu ilə pərdələnmişdir.38  

“Dezinformasiyanın” kriminallaşdırılması planı, hökumət sosial şəbəkələrdəki siyasi fəalları 
təqib etmək, onları məhbus etmək və qorxutmaq səylərini artırdıqdan az sonra ortaya 
çıxmışdır. Hakimiyyət orqanları cinayət ədliyyəsi sistemindən internet ifadəsini hədələmək 
üçün tez-tez istifadə edir. Adnan Hacızadə və Emin Milli məhz hökuməti tənqid edən satirik 
videonu internetə post etdikdən sonra məhbus edilmişdilər. 2011-ci ilin yazında anti-
hökumət  etirazlarının ardınca,  etirazlar haqqında Facebook vasitəsilə məlumat yayanlar 
saxlanmış və onlara təzyiq göstərilmiş, bəziləri son dərəcə şübhəli ittihamlarla həbs 
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edilmişlər. Gənc fəallara aid fəsildə göstərildiyi kimi, hakimiyyət orqanları 2011-ci ilin Mart 
etirazlarına çağıran Facebook səhifəsinin yaradıcılarından biri olan Elnur Məcidliyə qarşı 
nifrəti qızışdırmaq ittihamı ilə cinayət işi qaldırmışlar.  

Amnesty İnternational hökumətin “dezinformasiya” məhfumunun geniş mənasından 
internetdə ifadə azadlığının daha da məhdudlaşdırılması və blogerlərin, jurnalistlərin və 
həmçinin sosial şəbəkə istifadəçilərinin təhdidi üçün necə istifadə edə biləcəyindən 
narahatlıq ifadə edir. Bundan əlavə, belə görünür ki, hökumət internetin başqa sahələrində 
də nəzarətini artırır. İnternetin tənzimlənməsinə dair qanun layihəsində internet əsaslı bütün 
radio və televiziya kanallarının Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən 
lisenziya almaları tələb olunur ki, bu da potensial olaraq belə kanalları hazırda ənənəvi 
yayınçıları təsirləndirən eyni cür məhdudiyyətlər və təzyiqlərə tuş edir.  

Azərbaycanın ifadə azadlığına ehtiram göstərəcəyinə dair öhdəlikləri internet mediasından 
istifadə edən ifadə azadlığına da aiddir. İnternetdə ifadə azadlığı üzərinə qoyulan hər hansı 
məhdudiyyət, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə, ələlxüsus da ifadə və mövqe 
azadlığı və şəxsi sirlər barədə öhdəliklərinə uyğun olmalıdır.39 

DEFAMASİYA QANUNU FƏRQLİ DÜŞÜNCƏYƏ NƏZARƏT ETMƏK VASİTƏSİ 
KİMİ 
Son illərdə hakimiyyət tənqidi jurnalistləri, insan haqları müdafiəçilərini və vətəndaş 
cəmiyyəti fəallarını susdurmaq üçün istər cinayət, istərsə də mülki defamasiya 
ittihamlarından istifadə etmişdir. Böhtana görə məsuliyyətə cəlb edilənlər həbsxana hökmləri 
və cərimələrlə üzləşmişlər.40 

Defamasiya Azərbaycanın cinayət məcəlləsində cinayət əməli olaraq qalır. Cinayət 
Məcəlləsinin (böhtana dair) 147-ci və (təhqirə dair) 148-ci maddələri müvafiq olaraq üç il və 
altı ay həbsxana cəzalarını nəzərdə tutur.   

Azərbaycan Media Hüququ İnstitutunun məlumatına görə, 2010-cu ildə media 
nümayəndələrinə qarşı defamasiya üzrə 71 işdən 31-i cinayət işi kimi mühakimə edilmişdir. 
31 cinayət işindən 17-ində məhkəmə jurnalistlərin əleyhinə hökm çıxarmışdır. Lakin əvvəlki 
illərdən fərqli olaraq böhtan iddialarının heç biri üzrə həbsxana hökmləri çıxarılmamış və 
hökmlərin əksəriyyəti cərimələr və ya həbsxanadan kənar islah əməyi ilə kifayətlənmişdir.   

Defamasiyaya dair mülki iddiaların əsasında baxılmış 40 işdən 35-ində hakimiyyətin xeyrinə 
maddi və qeyri-maddi zərərin ödənməsi ilə bağlı nəzərəçarpacaq məbləğdə kompensasiya 
hökmləri çıxarılmışdır.41 2011-ci ilin birinci yarısında əvvəlki illərdən məhkəmə baxışını 
gözləyən defamasiya ilə bağlı 27 iddianın üzərinə 11 yeni iddia da gəlmişdir.42    

Son iki ildə cinayət xarakterli defamasiya iddialarına görə azadlıqdan məhrumetmə 
hökmlərinin sayı azalmışdır. Özlüyündə bu, alqışlanmalı göstəricidir, lakin bu azalma həm 
də Azərbaycan jurnalistlərinin özünüsenzurasının artması ilə bağlıdır. Eyni zamanda tənqidi 
səslərin sakitləşdirilməsi üçün, başqa, ifadə azadlığı ilə daha az əlaqəli görünən 
ittihamlardan istifadə meyli üzə çıxmışdır. Bu işlərdə hökuməti tənqid etməyə cəhd 
göstərənlərə qarşı xuliqanlıq və narkotik maddələr üzrə qondarma ittihamlar irəli sürülür. (Bu 
barədə müvafiq fəsillərdə söhbət getmişdir).  
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Defamasiyanın kriminallaşdırlması Azərbaycanda ifadə azadlığından istifadənin qarşısında 
ən mühüm hüquqi sədd olaraq qalır. Yurisdiksiyasını Azərbaycanın da bir Avropa Şurası 
üzvü kimi qəbul etdiyi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hökmünə əsasən Azərbaycan 
hakimiyyəti bir Azərbaycan jurnalsitinə böhtan və təhqirə görə həbsxana cəzası verməklə 
ifadə azadlığı hüququnu pozmuşdur.43 Eynilə Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı 
Tomas Hammarberq də Azərbaycanda defamasiya qanunlarının qərəzli tətbiqini qeyd 
etmişdir və hakmiyyəti defamasiyanın cinayətsizləşdirilməsinə çağırmışdır.44 

Mülki defamasiyaya dair müddəalar da Azərbaycanda ifadə azadlığı üçün maneəyə çevrilir, 
beləki, vəzifəli şəxslər ağır cərimələr vasitəsilə müxalifəti və müstəqil media qurumlarını 
qorxutmaq və susdurmaq üçün bu qaydalardan tez-tez istifadə edirlər. Bu ağır cərimələr 
onsuz da çətin iqtisadi vəziyyətlə üzləşən bir çox media qurumları üçün ciddi problemlər 
yaradır. Məsələn, Azərbaycanda 2002-ci ildən fəaliyyət göstərən həftəlik “Xural” qəzeti 
2010-cu ildə ona qarşı irəli sürülmüş bir neçə böhtan iddiası üzrə məhkəmələrin müəyyən 
etdiyi cərimələri ödəmək iqtidarında olmadığı üçün mümkün bağlanma ilə üzləşir. 24 İyul 
2010-cu il tarixində Nərimanov Rayon Məhkəməsi Prezident Administrasiyasının rəhbəri 
Ramiz Mehdiyevin şərəf və ləyaqətini qəzetin 23 May 2010-cu il tarixli nömrəsində dərc 
olunmuş məqalədə təhqir etdiyinə görə Xural qəzetini 10 000 manat (12 500 dollar) 
məbləğində cərimə etmişdir. “Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadəni bitirmə planı” adlı bu 
yazıda iddia olunurdu ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin millət 
vəkili seçilməsinə mane olmaq istəmişdir.45 Sentyabrın 1-də Appelyasiya Məhkəməsi bu 
qərarı qüvvədə saxlamışdır. 

Azərbaycan Parlamenti defamasiyanı kriminalsızlaşdıracaq qanun layihəsinə özünün payız 
sessiyasında baxmalıdır. Amnesty İnternational bu addımları alqışlayır və hakimiyyəti yeni 
mülki defamasiya müddəalarının ifadə azadlığı üzrə beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə 
tətbiqini və heç bir şəraitdə adamların defamasiyaya görə həbsxana cəzası ilə 
cəzalandırılmamasını təmin etməyə çağırır.  
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3. AZƏRBAYCANDA 
BAHAR ETİRAZLARI 

“Bu hələ başlanğıcdır; irəlidə daha 
çox belə aksiyalar olacaq. Biz 
korrupsiyaya son qoyulmasını 
istəyirik, biz azad olmaq istəyirik, biz 
gələcəyimizi istəyirik.” 
Bir Azərbaycanlı fəal 11 Mart etirazları barədə. 

Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada baş verən xalq üsyanlarının ardınca, 2011-ci ilin Mart və 
Aprel aylarında Bakı da anti-hökumət etirazlarının qısamüddətli çiçəklənməsinin şahidi oldu. 
Ayrı-ayrı etiraz aksiyalarında yüzlərlə adam demokratik islahatlar və insan haqlarına daha 
çox hörmət tələbi ilə şəhərin küçələrinə çıxdı. Özlərinin Misir və Tunisdəki həmyaşıdlarından 
ilhamlanan Azərbaycan gəncləri və müxalifət fəalları etirazların mütəşəkkil silsiləsinə çağırış 
etmək üçün sosial media vasitəsilə daha geniş auditoriyaya çıxmağa çalışdılar.  

Hadisələrin Ərəb dünyasında baş verənlərlə miqyasda son dərəcə kiçik olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan hökumətinin reaksiyası cəld və amansız oldu. Etirazlar qadağan 
edildi və zorakılıqla dağıdıldı; təşkilatçıların şəxsiyyətləri müəyyən edildi və onlar həbs 
olundular; sıxma-boğmalar bu gün də davam edir. Azərbaycan bu gün 12 ay əvvəl 
olduğundan da daha qeyri-azad bir yerdir. Daha böyük azadlıqlara çağırışlar 
susdurulduqdan sonra, bu azadlıqların əldə edilməsinə ümid bu gün keçmişdə olduğundan 
da uzaqdır. 

3.1 TOPLAŞMA AZADLIĞININ MÖVCUD QADAĞANI 
Etirazlar silsiləsi Facebookda  Martın 11-də hökumətin istefasına çağıran “Böyük Xalq Günü” 
səhifəsinin açılması ilə başlandı. Bu səhifə birbaşa olaraq Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada 
keçirilən bənzər kampaniyalardan ilhamlanmışdı.46  Əvvəlcə, etiraz təşkilatçıları “virtual” – 
internet əsaslı həmrəylik və etiraz ifadəsinə çağırırdılar. Təşkilatçılar Facebook 
istifadəçilərindən sadəcə olaraq müvafiq Facebook səhifəsində “Mən iştirak edirəm” 
düyməsini basmağı rica edirdilər. Təşkilatçılar hər hansı bir aksiyada “sivil tərzdə və heç bir 
təxribata yol verilmədən” çağırışı ilə təşəbbüslərinin dinc təbiətini vurğulayırdılar.  

Virtual etirazlara çağırış tezliklə hökumətdən ictimai narazılıq ifadə edən real etirazlara 
çağırışla əvəzləndi. Buna baxmayaraq, konkret olaraq mitinqlər planlaşdırlmamışdı və 
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təşkilatçılar etirazların məkanından və ölçüsündən xəbərsiz idilər.47 

Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi hər hansı icazəsiz nümayişlərin “qətiyyətlə” dağıdılacağı 
barədə xəbərdarlıq etdi.48 

11 Mart ərəfəsində onlarca insan saxlandı və sorğu-sual edildi. Polis həmçinin etirazlar 
barədə informasiya olan vərəqələri yaymaq istəyənləri tutub-saxladı və zorakılığa məruz 
qoydu. Üç fəal – Dəyanət Babayev, Səxavət Soltanlı və Rəşadət Axundov vərəqələr 
vasitəsilə  və özlərinin Facebook səhifələrində 11 Mart Facebook etirazı barədə məlumat 
yaymağa cəhd göstərdikləri üçün iddia olunduğu kimi “xuliqanlıq və polisə müqavimət” 
ittihamı ilə beş sutkalıq həbs cəzasına məhkum edildilər.  

Təxminən 4000 adam virtual 11 Mart etirazında iştirak etmək niyyətlərini elan etdi. Virtual 
deyil, fiziki etirazın qarşısını almaq üçün polis və onlarca mülki geyimlilər də daxil olmaqla, 
təhlükəsizlik qüvvələri şəhərin mərkəzi hissələrinə çıxarıldı. Polis şəhər mərkəzində 
toplaşmanı daha da çətinləşdirmək üçün mərkəzi metro stansiyalarından birini bağladı. 
Nəticədə 100-dək insan Bakının mərkəzində yürüş edərək azadlıq və prezidentin istefasını 
tələb etdi. Buna baxmayaraq, bu cəhd zorakılıqla dayandırıldı. Bir çox fəallar önləyici taktika 
ilə onlar hələ heç nümayiş yerinə gəlməmiş tutulub saxlanmışdılar. Bakının mərkəzindəki 
Fəvvarələr Meydanına çata bilən kiçik bir etirazçı qrup isə polis tərəfindən dağıdıldı, 
iştirakçılar polis maşınlarına sürüklənərək müxtəlif polis məntəqələrinə aparıldılar.49 

Qırx üç nəfər həbs edildi və onlardan 23-ü etirazlarda iştirak etməyəcəkləri barədə iltizam 
verdikdən sonra buraxıldılar. Yerdə qalanlarına isə Martın 11-də axşam müxtəlif qanun 
pozuntuları ilə bağlı ittihamlar irəli sürüldü. Doqquz nəfər polisə tabe olmamaq ittihamı ilə 
beş və doqquz sutka arasında həbs cəzasına məhkum edildilər.  

Ertəsi gün, Martın 12-də hakimiyyət orqanları eyni zorakılıqla müxalif Müsavat Partiyası 
tərəfindən təşkil olunmuş aksiyanı dağıtdı. Müsavat Partiyası bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə Təbriz kinoteatrı ilə üzbəüz meydanda etiraz aksiyası keçirilməsinə icazə 
üçün müraciət etmişdi. Bu yer Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2008-ci il Sentyabr tarixli 
sərəncamla kütləvi toplantıların keçirilməsi üçün münasib yerlərin siyahısına daxil 
edilmişdir.50 

Buna baxmayaraq hakimiyyət orqanları həmin ərazidə nəqliyyatın intensiv hərəkərini və 
etirazçıların həyatı üçün təminat verilə bilməyəcəyini əsas gətirərək, adı çəkilən ərazidə 
toplantıya icazə vermədi. Əvəzində hakimiyyət Bakı şəhərinin mərkəzindən uzaqda olan Bibi 
Heybət stadionunu alternativ yer kimi təklif edirdi. Bu qeyri-münasib alternativi rədd edən 
Müsavat Partiyası 12 mart etirazını icazə verilməmiş qaydada, Bakının mərkəzində, yalnız 
piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş ərazidə - Fəvvarələr Meydanında keçirmək qərarı verdi. 
Orada 2005-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq nisbətən təşkil olunmuş və hazırkı rejimin istefasını 
tələb edən ictimai etiraza 300-dək adam qatıldı.51 Dinc etiraz tezliklə polis tərəfindən 
dağıdıldı və 100-dək etirazçı saxlandı. Müşahidələrə görə polis zabitləri həbslər əsnasında 
onlara müqavimət göstərməyən etirazçıları yumruq və təpiklə döyürdü. Onların polis 
məntəqələrində də döyüldükləri müşahidə olunmuşdur. Bir neçə nəfər hələ etiraz aksiyasına 
gedərkən yolda polis tərəfindən həbs edilmişdi.  

Martın 13-də keçirilən qapalı iclaslarında Azərbaycan məhkəməsi 30 etirazçını beş və səkkiz 
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sutka arasında həbs cəzasına məhkum etdi. Verilən məlumatlara görə müdafiə olunanların 
öz seçdikləri vəkillərlə təmsil olunmalarına imkan verilməmiş və onlar gecə saatlarında, 10 
dəqiqədən 15 dəqiqəyədək sürən summar-yığcam məhkəmə iclasları tərəfindən məhkum 
edilmişlər.52  

Aprelin 2-də keçirilən növbəti etiraz “Qəzəb Günü” etirazı kimi tanınır. Facebookdan istifadə 
edən əsas təşkilatçılar – müxalif Müsavat və Xalq Cəbhəsi Partiyaları (AXCP) Azərbaycan 
ictimaiyyətini “onların hüquqlarını tapdayan, alçaldan və pozan diktatura rejiminə qəzəb 
ifadə etməyə” çağırırdılar.53 

2 Aprel etirazından bir həftə əvvəl, təşkilatçılar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Nərimanov 
Meydanında iştirakçılarının sayı 3000-dən çox olmayacaq dinc etiraz aksiyası keçirmək 
niyyətləri barədə bildiriş təqdim etmişdilər. Təşkilatçıların dediyinıə görə onlar bu yeri məhz 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmən etirazlar üçün münasib ərazi kimi elan etdiyi  
zonanın içərisində olduğuna görə seçmişdilər. Etirazın iki saatdan üç saatadək davam 
edəcəyi planlaşdırılmışdı.  

Buna baxmayaraq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti adı çəkilən ərazidə etiraz aksiyasının 
keçirilməsinə icazə verməmiş və əvəzində yenə təşkilatçılara aksiyanı Bibi Heybət 
stadionunda keçirmək təklif olunmuşdu. Meydanın yollar kəsilmədən 3000 adamı tuta 
biləcəyinə baxmayaraq, hakimiyyət iddia edirdi ki, etiraz aksiyasının Nərimanov Meydanında 
keçirilməsi nəqliyyatın hərəkətini poza bilər. 

Bundan sonra təşkilatçılar 1000 nəfər iştirakçı ilə Bakının mərkəzindəki Fəvvarələr 
Meydanında dinc etiraz aksiyası keçirməyə cəhd etdilər. Əgər hakimiyyət ərazini əvvəlcədən 
hazırlasaydı, Fəvvarələr Meydanı 1000 nəfərin təhlükəsiz bir şəkildə sığa biləcəyi qədər 
geniş bir ərazidir.  

Aprelin 2-də etiraza gələn yüzlərlə adamın qarşısını qalxanlar, dəyənəklər və rezin güllə 
atan tüfənglərlə silahlanmış iğtişaş polisi kəsdi. Formada olan polislər meydanı əhatəyə 
almışdılar, mülki geyimli polislər şüar qışqıran insanlara hücum edir, zorla ağızlarını 
bağlayaraq avtobus və polis mikroavtobuslarına sürüyürdülər. Dinc başlanan etiraz aksiyası 
zorakılığa çevrildi, beləki, bəzi etirazçılar polis tərəfindən həbs edilmələrinə müqavimət 
göstərirdilər. Onlardan bir çoxu həbs edilərkən yumruq və dəyənəklərlə döyülürdü. Etiraz 
aksiyasının video çəkilişindən görünür ki, polis zabitləri etirazçıları yaxınlıqdakı avtobuslara 
sürüyərkən onları təpik və dəyənəklərlə döymüşlər. Video kadrlarından həmçinin görünür ki, 
dəbilqəli polislər, şahidlərin dediyinə görə, gözyaşardıcı qazı tutulub saxlanılmış etirazçıların 
içində olduqları avtobusa buraxırdılar.54  

Polisin məlumatına görə bir saatdan çox davam edən qarşıdurmada 17 mağazanın şüşələri 
sındırılmış və ərazidə park edilmiş 25 maşına zərər vurulmuşdur. Polisin təxmininə görə 
Aprelin 2-də vurulmuş maddı ziyanın dəyəri 19 min manat (24 min ABŞ dolları) olmuşdur. 
Buraya həmçinin işi pozulmuş nəqliyyat şirkətlərinə, polis maşınlarına, binalara, dükanlara 
və başqa mülkiyyətə vurulmuş ziyan da daxildir. 

Etiraz aksiyası ərəfəsində həbs edilmiş 17 nəfəri də əlavə etməklə ümumilikdə 157 nəfər 
həbs olunmuşdur.55 Etiraz aksiyasının ardınca 60 nəfər ictimai asayişi pozduğuna və ya 
polisə müqavimət göstərdiyinə görə inzibati qaydada beş sutkadan 10 sutkayadək 
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müddətlərə inzibati həbs qaydasında cəzalandırlmışdır.56 Bundan əlavə, dörd müxalifət 
liderinə qarşı iddia olunduğuna görə kütləvi iğtişaşlar törətdikləri üçün maksimum üç ilədək 
həbsxana cəzasını nəzərdə tutan ittihamlarla cinayət işi qaldırılmışdır. 

Bu həbslərə baxmayaraq iki əsas müxalifət partiyalarının liderləri – Müsavat başqanı İsa 
Qəmbər və AXCP lideri Əli Kərimli dinc və qeyri-zorakı etiraz aksiyalarının davam edəcəyini 
bildirmişlər.  

Müsavat Partiyası və AXCP də daxil olmaqla müxalifət partiyalarından və QHT-lərdən ibarət 
İctimai Palata elan etmişdir ki, Aprelin 17-də Bakıda “Böyük Birlik Günü” adlı başqa bir etiraz 
aksiyasının keçirilməsi planlaşdırılır.57 

İctimai Palatanın nümayəndələri yenidən Nərimanov Meydanında etiraz aksiyasının 
keçirilməsinə icazə üçün müraciət etmişlər, lakin hakimiyyət orqanları adıçəkilən ərazidə 
aksiya keçirilməsinə icazə verilməsindən etiraz etmiş və xəbərdarlıq etmişlər ki, “əgər radikal 
müxalifət bir daha icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərsə, bu aksiyanın da qarşısı  
müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən əvvəlki  aksiya kimi qətiyyətlə alınacaqdır”.58  

Təbiidir ki, 17 Aprel etiraz aksiyası da polis tərəfindən eyni zorakılıqla qarşılanmışdır. Bakı 
polisinin məlumatına görə azı 85 nəfər həbs edilmişdir. Jurnalistlər  polisin  etirazçıları 
dağıdarkən aşırı qüvvə tətbiq etdiyi qənaətdindədirlər. Polis heç də təkcə etirazçıları deyil, 
yoldan keçənləri və Bakıda işləmək üçün lazımi akkreditasiyaya malik olmadıqları zəminində 
sonradan ölkədən deportasiya edilmiş üç İsveç jurnalistini də həbs etmişdir.59  

Etirazların nə təbiəti etibarilə zorakı, nə də kəmiyyəti baxımından rejim üçün hər hansı real 
təhlükə yaradacaq qədər geniş olmadığı halda, Azərbaycan hakimiyyəti hətta ən az sayda 
adamlara belə ifadə azadlığı imkanı verməkdən tam imtina etdiyini nümayiş etdirmişdir. 
Aksiya üçün icazə verilməsindən imtina edilməsi ilə birlikdə, polisin etirazçılara qarşı aşırı 
qüvvə işlətməsi, etirazçıların hüquqlarını, ən başlıcası isə sərbəst toplaşma və pis rəftardan 
azad olmaq hüquqlarını pozmuşdur. Təşkilatçıların ictimaiyyətə ünvanlanmış açıq bəyanat 
və bəyannamələri göstərir ki, onların niyyəti dinc etiraz aksiyası keçirmək olmuşdur. 
Amnesty İnternational inandığını bildirir ki, təcrid olunmuş vandalizm aktlarının onlara heç bir 
aidiyyatı yoxdur.   

Bundan əlavə, təşkilatçılar qanunun tələblərinə uyğun bir şəkildə legitim nümayişlər təşkil 
etməyə çalışmışlar. Onlar dəfələrlə bu məqsəd üçün ayrılmış və nümayişlər üçün münasib 
sayılan ərazilərdə aksiyalar keçirmək üçün icazə istəsələr də, şəhərin hakimiyyət orqanları 
israrla və əsassız şəkildə müraciətləri rədd etmişlər. Belə etməklə hakimiyyət orqanları dinc 
etirazları çox sərt şəkildə kriminallaşdırmışlar. 

Amnesty İnternational təşkilatının nümayəndələri 11 və 12 Mart etirazlarını müşahidə 
etmişlər. Hər iki halda dinc xarakter daşımalarına baxmayaraq aksiyalar, dinc etirazçıları 
dağıtmaq və həbs etmək üçün aşırı güc işlətmiş polis tərəfindən dağıdılmışdır.  2 Aprel və 
17 Aprel etiraz aksiyalarına gəlincə isə, hesabatlar və şahidlərin və beynəlxalq təşkilatların 
ifadələri, habelə əldə olan videomateriallar göstərir ki, bu etirazlar polis etirazçıları 
dağıtmağa, döyməyə və həbs etməyə başlayana qədər dinc xarakter daşımışdır.  

Amnesty İnternational Azərbaycan hakimiyyətinin sərbəst toplaşma azadlığını 
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məhdudlaşdırıcı şəkildə interpretasiya və tətbiq etməsindən dərin narahatlıq hissi keçirir. 
Şəhər hakimiyyəti Bakı şəhərinin mərkəzində ictimai toplanışları adamların istirahətinin və 
kommersiya qurumlarının biznes fəaliyyətinin pozulması mülahizələri ilə qadağan edir.60  

Bakının hər hansı mərkəzi hissəsində toplaşmağa icazə verilməməsi və çox sayda dinc 
etirazçının döyülməsi ilə Azərbaycan özünün beynəlxalq insan haqları öhdəliklərini 
pozmuşdur.  

Etirazçılara Bakının yalnız əksəriyyətinin şəhər mərkəzindən aralı olan və paytaxtın gündəlik 
həyatından kənarda olan rəsmən müəyyən edilmiş yerlərdə toplaşmasına icazə verilir. 
Onlara öz baxışlarını şəhərin görünən və ictimai yerlərində ifadə etmək imkanı yaradılmır. 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Dinc Toplaşma Azadlığına dair 
Qaydalarında deyilir ki, “toplantılar bir ümumi qayda olaraq onların hədəf auditoriyasının 
“görmə və eşitmə” dairəsində keçirilməlidir.61 

Azərbaycanda isə ictimai etiraz aksiyalarının iştirakçıları ya onlara təklif olunan qeyri-
münasib yerlərə razılıq vermək, ya da Mart və Aprel etirazları zamanı olduğu kimi sərt 
əzişdirilmə riski ilə üzləşmək kimi qərəzli seçim qarşısında qalırlar.  Amnesty İnternational 
inanır ki, etiraz aksiyaları şəhər mərkəzində qaçılmaz və müvəqqəti bir şəkildə kommersiya 
və istirahət fəaliyyətini pozsa da belə, bu, ifadə və toplaşma azadlıqlarının özəyi olan dinc 
etirazların de fakto qadağanı üçün əsas ola bilməz. 

TUTULUB SAXLANMIŞ ETİRAZÇILARA RƏFTAR 
Mart-Aprel etirazlarında və bundan sonra tutulub saxlanmış bir neçə fəal onlara qarşı həbs 
zamanı və artıq polis məntəqəsində olarkən pis rəftar edildiyi barədə şikayət etmişlər. 

AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov Aprelin 2-də etiraz aksiyasından dərhal sonra 
gündüz saat 5 radələrində öz evində həbs edilmişdir. Onun vəkili Tahir Xanəliyev Amnesty 
İnternational təşkilatına bildirmişdir ki, Həsən Kərimov məhkəmənin sanksiyası olmadan və 
ya həbsinin səbəbi izah edilmədən həbs edilmişdir. O Səbail Rayon Polis Şöbəsinə 
aparılmış və 50 nəfərin saxlandığı 19 kvadrat metr sahəsi olan darısqal kameraya 
yerləşdirilmişdir.  Orada onun tənəffüs sistemi ilə bağlı problemləri başlanmışdır.  

Polis keşikçiləri onun başqa kameraya keçirilmək barədə ricasını, onun vəziyyəti son dərəcə 
pisləşənə və təcili yardım çağırılanadək rədd etmişlıər.  O xəstəxanaya aparılmış və orada 
bir neçə gün qalmışdır. Həsən Kərimov ürək qüsurundan əzab çəkir və iki il əvvəl infakt 
keçirmişdir. Ona qarşı ittiham irəli sürülməmiş və hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmiləri 
həbsin səbəbi barədə ona heç bir izahat verməmişlər. 

AXCP Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri Təzəxan Mirələmli Aprelin 2-də Fəvvarələr 
Meydanında həbs edilmişdir. İğtişaş polisi onu həbs edərkən dəyənəklərlə döymüşdür. 
Onun sol gözü ciddi xəsarət almışdır. O israr edir ki, onu yenidən Səbail Rayon Polis 
Şöbəsində döymüşlər və bundan sonra o xəstəxanaya aparılmış, orada isə gözünün 
xəsarətindən başqa, həm də barmağının sındığı və böyrəyi ilə bağlı problemin olduğu üzə 
çıxmış, yumşaq toxumalarına ciddi xəsarət yetirildiyi bəlli olmuşdur.  

Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının lideri Tural Abbaslı polis tərəfindən 2 Aprel etirazları 
zamanı həbs edilmiş və Yasamal Rayon Polis Şöbəsinə aparılmışdır. O israr edir ki, polis 
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məntəqəsində saxlanarkən onu yenidən döymüşlər. 

3.2 GƏNC FƏALLARIN VƏ ETİRAZ AKSİYALARI 
İŞTİRAKÇILARININ TƏQİB OLUNMASI 
Bahar etirazları gənc fəalların və etiraz aksiyaları təşkilatçılarının son dərəcə sual doğuran 
və ya qanunsuz həbslərinin dalğasını yaratmışdır, beləki, Azərbaycanın hakimiyyət 
orqanları, necə deyərlər, hələlik uğurlu şəkildə, yenicə doğulmuş etiraz körpəsini beşiyində 
boğmaq qərarına gəlmişlər. Əsas fəallar və müxalifət partiyalarında vəzifə tutan üzvlər 
hədəflənmiş və başqalarına aydın mesaj verilmişdir: narazılığın ictimai ifadəsinə və ictimai 
rəyin hazırkı rejimin əleyhinə alovlandırılmasına dözülməyəcəkdir. Azərbaycan baharı heç 
vaxt çiçəklənmədi. Onun kök atmalı aldığı torpağı yandırmışdılar. Bu baharın gətirdiyi 
yeganə bəhrə - 17 vicdan məhbusu oldu. 
 
GƏNC FƏALLARA QARŞI TƏCAVÜZ VƏ ONLARIN TUTULUB SAXLANMASI  
Ən əvvəl hakimiyyət orqanları rejimə qarşı etirazlara və rejimdən narazılığın ifadəsinə 
çağırışlar etmək üçün Facebook, Twitter və başqa şəbəkələmə saytlarından istifadə edən 
gənc internet fəallarını hədəfləməli idilər. Gənc insanlar mövqelərinin ifadəsi və informasiya 
mübadiləsi üçün yeni yollar tapmışdılar və hakimiyyət buna internet fəallığının əzişdirilməsi 
ilə cavab verdi. Polis etirazlara çağıran Facebook fəaliyyətinin arxasında duran bir neçə fəalı 
və təşkilatçını tutub saxlayır, dindirir və həbsə atırdı.  

Azərbaycan hakimiyyəti bu fəalları gözdən salmaq və təhdid etmək üçün ixtiyarında olan 
bütün imkanlardan istifadə edir. Dövlət televiziyası Facebook istifadəçilərini “ruhi xəstə” kimi 
səciyyələndirən silsilə müsahibələr və sənədli filmlər yayınlayır. Dövlətin nəzarəti altında 
olan universitetlər, tələbələrinə ya hazırkı vəziyyətin tənqidindən uzaq durmaq, ya da 
universitetdən qovulmanı göz altına almaq barədə vaxtaşırı xəbərdarlıq edir. 

Tural Abbaslının taleyi məhz belə olmuşdur. Aprelin 6-da həbs edildikdən sonra Tural 
Abbaslı Bakı Dövlət Universitetindən qovulmuşdur. O, Universitetin son kursunda oxuyurdu 
və jurnalist ixtisası üzrə diplom almalı idi.62 Onun təhsilinə davam etməsinə qoyulan 
qadağan “inzibati səbəblərlə” bağlı idi. Məlumata görə Bakı Dövlət Univesiteti iddia edirdi ki, 
Tural Abbaslı 100 saat dərs buraxmışdır və 2010-cu ilin Sentyabrından 2011-ci il Martın 
sonunadək olan tədris ili müddətində 900 manat (1135 dolar) məbləğində təhsil haqqını 
ödəməmişdir.63 Tutulub saxlandığından Mart və Aprel aylarında dərsə getmək və 
imtahanları vermək imkanında olmayan Tural Abbaslı inanır ki, onun təhsil ocağından xaric 
edilməsinin motivləri siyasidir. 

CABBAR SAVALAN 
Sumqayıt Universiteti tarix fakültəsinin tələbəsi və müxalif AXCP-nin gənclər qanadının fəal 
üzvü, 19 yaşlı Cabbar Savalan Facebookda tənqidi postlar yazmağa başladıqdan az sonra 
həbs edilmişdir.  

2011-ci il Yanvarın əvvəlində Cabbar Türkiyə qəzetlərindən birində dərc olunmuş məqaləni 
Facebook vasitəsilə post etmişdir. Bu məqalədə Prezident İlham Əliyev korrupsiyaçı və 
qumarbaz kimi təqdim olunurdu. Cabbar həmçinin Yanvarın 20-də keçirilən anti-hökumət 
etirazında iştirak etmişdi. 

Fevralın 4-də, Yaxın Şərq və Şimali Afrikada baş verən etirazlardan ilhamlanan Cabbar 
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Facebookda “Qəzəb Günü”nə çağıran post dərc etmişdir. Ertəsi gün o, ailəsinə bildirmişdir 
ki, naməlum şəxslər tərəfindən izlənir. 

Fevralın 5-də, Şənbə günü axşam o, AXCP-nin Sumqayıtda keçirilən iclasından qayıdarkən 
tutulmuşdur. Onun qolları qandallanmış və həbsi barədə heç bir izahat verilmədən və 
hüquqları ona izah edilmədən polis maşınına basılmışdır.  

Polis məntəqəsində onun üstündə axtarış aparılmışdır. Sonradan polis onun pencəyinin yan 
cibindən 0,74 qram marixuana tapdığını iddia etmişdir.  

O, vəkili ilə görüşünə imkan verilmədən həftəsonu ərzində (Şənbə gecəsi və Bazar günü 
Fevralın 6-da) dindirilmişdir. Nəhayət Bazar Ertəsi, Fevralın 7-də vəkili ilə görüşən Cabbar 
Savalan iddia etmişdir ki, polis onu etiraf ifadəsini imzalayanadək sillələmiş və hədələmişdir. 
O marixuana gəzdirdiyinə dair iddiaları rədd etmiş və bildirmişdir ki, polis marixuananı onun 
cibinə o, polis maşınına oturdularkən qoya bilərdi.  

Fevralın 7-də Sumqayıt Rayon Məhkəməsi Cabar Savalını məhkəməyə qədər iki aylıq həbs 
cəzasına məhkum etmişdir. Həbsdən sonra onun qan analizinin narkotik maddə izlərini 
göstərməməsinə baxmayaraq, Mayın 4-də ona qarşı qanunsuz narkotik maddələrin şəxsi 
istifadə üçün saxlanması ittihamı irəli sürülmüşdür.  

Onun üstündən, cibinə atıldığı iddia olunan narkotik maddə tapılmasına dair sübutdan 
başqa, ona qarşı ittiham əsasən onun vəkili ilə görüşməzdən əvvəl imzaladığı və sonradan 
imtina etdiyi etiraf ifadəsi üzərində qurulmuşdur. Cabbar Fevralın 5-dən həbsdədir. Onun 
həbs cəzası 2013-cü ilin Avqustunda başa çatacaq.  

Məhkəmədən sonra Cabbar Savalanı ilkin olaraq dindirmiş polis zabiti onun vəkilinə 
yaxınlaşaraq iddia edildiyinə görə onu hədələmişdir. Onun vəkili Anar Qasımovun dediyinə 
görə zabit ona demişdir ki, vəkilin yekun çıxışı onun xoşuna gəlməmişdir, beləki, bu çıxışda 
dövlət tənqid olunurdu. Polis nəfəri əlavə etmişdir: “Mən sənin harada yaşadığını bilirəm, gör 
sənin başına nə oyun açacağam”.  

Amnesty İnternational Cabbar Savalanın ailəsinə 2011-ci ilin Martında baş çəkmişdir. Onun 
ailəsi əmindir ki, fəalın narkotiklərdən istifadəsinə dair tarixçəsi yoxdur. Bunu onun dostları 
və qrup yoldaşları da təsdiq edirlər. 

Amnesty İnternational hökumətin Eynulla Fətullayev və Sakit Zahidov kimi başqa tanınmış 
tənqidçilərinin də üstündən narkotik “tapmasına” dair bənzər hadisələri sənədləşdirmişdir. 
2006-cı ildə hökumətin başqa bir tanınmış tənqidçilərindən jurnalist Sakit Zahidov guya 
heroin saxladığına görə üç il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Onun özü iddia edir 
ki, narkotik maddəni polis onun cibinə yerləşdirmişdir.  

Cabbar Savalan ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan İyul ayında appelyasiya müraciəti 
etsə də, ərizəsi rədd edilmişdir. Appelyasiya dinləmələri zamanı Sumqayıt Şəhər Polis 
İdarəsinin Cinayət Axtarışının rəisi ifadə vermək üçün çağırılmışdır. O Cabbar Savalanın 
guya narkotik maddə saxladığına dair məlumatı ötürmüş şəxsin adını açıqlamaqdan və bu 
şəxsin Cabbarda narkotik maddə olmasını necə bilməsinə dair məlumat verməkdən imtina 
etmişdir.   
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Yuxarıda yazılanları nəzərə alaraq Amnesty İnternational Cabbar Savalanı vicdan məhbusu 
hesab edir. Özünün son appelyasiya dinləməsində Cabbar Savalan məhkəməyə müraciətlə 
demişdir: “Mənim həbsxanadakı azadlığım real həyatımdakı azadlıqla eynidir. Məhz buna 
görə də dörd divar arasında yaşamaq mənim üçün çətin deyil. Onsuz da bu ölkədə azad 
olan bir yer yoxdur.” 

BƏXTİYAR HACIYEV 
29 yaşlı müxalifət fəalı Bəxtiyar Hacıyev ilk dəfə 18 Noyabr 2010-cu il tarixində tutularaq 
saxlanmış və orduya göndəriləcəyi ilə hədələnmişdir. O, 7 Noyabr parlament seçkilərində 
müxalifətdən namizəd idi və sonralar bir sıra seçki pozuntularını ifşa etmişdi.  

O deputatlığa namizəd kimi orduya çağırışdan hələ də azad olduğunu ustalıqla ortaya qoya 
bilmiş və bu səbəbdən də çağırış məktubunun etibarsızlığını sübut etmiş və azad 
olunmuşdu. 

Onun seçki immuniteti bitdikdən sonra, 2011-ci ilin 24 Yanvarında o yenidən saxlanmış və 
ona qarşı hərbi xidmətdən yayınma ittihamı irəli sürülmüşdür. Ona hərbi xidmətə yeni çağırış 
vərəqi tutulub saxlandığı gün təqdim olunmuşdur.  

Bəxtiyar Hacıyev ona alternativ hərbi xidmət imkanı verilməsini xahiş etmişdir. Azərbaycanın 
Hərbi Çağırış Haqqında Qanun Layihəsinin 12-ci maddəsinə əsasən, onun müraciətinə 
Çağırış Komissiyasında baxılmalı idi. Lakin bu müraciətə baxmaq əvəzinə, hakimiyyət 
Bəxtiyara qarşı ittiham irəli sürmüş, buna baxmayaraq o yaşadığı Gəncə şəhərini tərk 
etməmək və gündəlik qaydada polisə məlumat vermək şərtilə azad edilmişdir.  

Onun ilkin həbsinin tarixi və faktiki olaraq onun ikinci həbsinin hətta cinayət törədilmədən 
baş verməsi, Amnesty İnternational təşkilatını hər iki həbsin onun parlament seçkilərinə 
müxalifət namizədi kimi qatılmasına cavab olduğuna inandırmışdır.  

Martın 2-də Bəxtiyar Hacıyev Martın 11-də hökumətin korrupsiyasına və zülmünə qarşı 
virtual etiraza çağıran Facebook qrupunun həmtəsisçilərindən biri oldu. İştirakçılardan 
etirazda iştirak etmək üçün sadəcə olaraq davamiyyət barədə internetdə qeydiyyatdan 
keçmək rica edilirdi. 

Bu internet səhifəsi ictimailəşən kimi, Martın 4-də o, üçüncü dəfə Gəncədə həbs olundu və 
ona qarşı polisdə gündəlik olaraq qeydiyyatdan keçmək qaydasının pozulması ittihamı irəli 
sürüldü. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, həmin gün səhər saat 10-da polisdə qeydiyyatdan 
keçibmiş. Onun vəkili polisdən qeydiyyat kitabçasını göstərməsini istəyəndə, iddia edildiyinə 
görə, onlar qeydiyyat kitabçasını itirdiklərini söyləmişlər.  

Həmin gün keçirilən məhkəmə dinləməsində Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməyə qədər iki ay 
müddətində həbsdə saxlanması barədə qərar qəbul olunmuşdur. Dinləmə zamanı o vəkilinə 
məktub ötürmüşdür.  Məktubda deyilirdi ki, saxlanma müddətində polis ona Facebook 
fəaliyyəti barədə suallar vermiş, onu yumruqlamış, boğmağa çalışmış və ağzı qanayanadək 
sifətini döşəməyə sıxmışdır. Onlar onu həmçinin zorlama ilə hədələmişlər.   

Bu günədək ona qarşı pis rəftar edildiyinə dair iddialar araşdırılmamışdır. Bəxtiyar Hacıyevin 
vəkili dəfələrlə təhqiqat aparılması üçün müraciət etsə də, bütün deyilənlər izahat 
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verilmədən inkar edilmişdir. 

Mayın 18-də Bəxtiyar hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə iki il müddətinə azadlıqdan 
məhrum edilmişdir. Bu, qanunun nəzərdə tutduğu maksimum cəza müddətidir.  

Amnesty İnternational hesab edir ki, həbslərin üçü də əsassızdır. Birinci həbs zamanı 
Bəxtiyar Hacıyevin hərbi xidmətə çağırışdan parlament immuniteti olub. İkinci həbs isə ona 
etibarlı çağırış vərəqi təqdim olunmazdan əvvəl baş verib və o, bu halda xidmətdən boyun 
qaçırmaqda ittham edilə bilməz. Üçüncü həbs üçün isə onun qeydiyyatdan keçmədiyinə dair 
sübutlar təqdim olunmamışdır. Məhz buna görə də təşkilat onun məhkum edilməsini fərqli 
səslərin susdurulması cəhdi kimi qiymətləndirir. Amnesty İnternational Bəxtiyar Hacıyevi 
vicdan məhbusu hesab edir və onun yalnız öz baxışlarını dinc şəkildə nümayiş etdirdiyinə 
görə məhkum edildiyinə inanır və onun qeyd-şərtsiz olaraq dərhal azad olunmasına çağırır. 

ELNUR MƏCİDLİ 
Aprelin 1-də parlament üzvlüyünə keçmiş namizəd, Fransada yaşayan müxalifət fəalı Elnur 
Məcidliyə64 qarşı qiyabi olaraq “hakimiyyətin zorakı yolla devrilməsi, və ya bu kimi 
hərəkətlərə çağırış edən materialların yayılması” ittihamı irəli sürülmüşdür. Bu ittiham 12 il 
həbsxana cəzasını nəzərdə tutur. Məlumatlara görə Azərbaycan hakimiyyəti onun həbsi 
məqsədilə  beynəlxalq order üçün müraciət etmişdir. Elnurun dediyinə görə, İnterpol lazımi 
sübutların olmaması əsasında belə bir orderin verilməsindən imtina etmişdir. 

Elnur Məcidli Azərbaycanda Facebook vasitəsilə bir sıra etiraz aksiyalarının həmtəşkilatçısı 
olmuşdur. Ona qarşı cinayət işinin açılmasından az əvvəl, ona Azərbaycan Baş 
Prokurorluğundan zəng edilmiş və bildirilmişdir ki, o, ya Facebook fəaliyyətini dayandırmalı, 
ya da cinayət məsuliyyəti ilə üzləşməlidir. Ona həmçinin Azərbaycandan bir neçə təhdidedici 
telefon zəngləri də edilmişdir.  

Amnesty İnternational Elnurun Facebook fəaliyyətini nəzərdən keçirmiş və bu qənaətə 
gəlmişdir ki, ona qarşı irəli sürülmüş – zorakı yolla dövlət çevrilişinə çağırış ittihamı 
əsassızdır. Təşkilat inanır ki, onun təqib edilməsinə səbəb sadəcə olaraq onun ifadə və 
sərbəst toplaşma hüququndan istifadə etməsidir və  buna görə də ona qarşı ittihamlar ləğv 
edilməlidir.  

Elnur Məcidliyə Fransada əli çatmayan hakimiyyət onun fəaliyyətinə görə ailəsini 
cəzalandırmaq yolunu seçmişdir. Aprelin 1-də polis onun və əmisi oğlunun evlərinə reyd 
keçirmişdir. Evdə yalnız onun anasının olduğu bir vaxtda Azərbaycanın anti-terror 
birləşməsinin on dörd silahlı zabiti evə keçirilən reyddə iştirtak etmişdir.  

Onun evinə keçirilən reyddən sonra formada olan polislər evin yanında keşik çəkərək ailəni 
iki ay müddətində müşahidə altında saxlayıblar. Ailə şübhələnir ki, onlar hələ də mülki 
geyimlilərin nəzarəti altındadırlar.  

Elnur Məcidliyə qarşı cinayət işinin açılmasından sonra onun atası və qardaşı müvafiq 
olaraq dövlət mülkiyyəti olan gəmiçilik idarəsində və Maliyyə Nazirliyindəki işlərindən 
qovulmuşlar.  

Elnur Məcidli Amnesty İnternationala bildirib ki, “Mənim ailəmə və mənə hər gün təhdidlər 
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edilir və mən psixoloji baxımdam artıq tükənmişəm”.  

Hamı - gənc blogerlər, jurnalsitlər, siyasi fəallar, tələbələr və onların ailələri dövlət əleyhinə 
danışmağa cəsarət etməyin ağır nəticələrindən xəbərdardırlar. Bununla belə, 
Azərbaycanlılar təməl insan haqlarının əksəriyyətindən istifadə edə bilmədikləri cəmiyyətdə 
sakitcə yaşamaqdansa, bu risklərlə üzləşməyi seçirlər. 

MÜXALİFƏT TƏRƏFDARLARININ CİNAYƏT TƏQİBİ 
Yuxarıdakı fəsildə təsvir olunmuş qondarma ittihamlarla məhkum edilmiş gənc fəallardan 
başqa, 2 Aprel etiraz aksiyasının dağıdılmasının ardınca, polis etirazların təşkilində rolları 
olduğuna inanılan müxalifət partiyaları üzvlərini və onların tərəfdarlarını hədəfləyən silsilə 
həbslərə başlamışdır.  

Siyasi müxalifətdə olan və hər ikisi etirazları dəstəkləyən və onların təşkilinə kömək edən 
Müsavat və AXCP partiyalarının üzvləri qərəzli təhdid strategiyasına məruz qalmışlar. 
Amnesty İnternationalın əlində olan məlumata görə 14 müxalifət tərəfdarı 2 Aprel mitinqində 
iştirakları ilə əlaqədar məhkum edilmişlər. Daha iki nəfər çox şübhəli ittihamlarla məhkum 
olunmuşlar. Bu geniş təbliğat vasitəsinə çevrilən həbslər və onların ardınca 
məhkumedilmələr öz siyasi narazılıqlarını sözdə və əməldə dilə gətirməyi götür-qoy edən 
başqaları üçün çox sərt xəbərdarlıq siqnalı olmuşdur. Belə görünür ki, hakimiyyət aparıcı 
müxalifət partiyalarının təşkilatçılıq qabiliyyətini pozmağa yönəlmiş hərəkətlərini davam 
etdirmək niyyətindədir. 

 
ETİRAZ AKSİYALARININ TƏŞKİLATÇILARI VƏ İŞTİRAKÇILARININ CİNAYƏT 
TƏQİBİ 
 

ZÜLFUQAR EYVAZOV, SAHİB KƏRİMOV, ARİF ALIŞLI, BABƏK HƏSƏNOV, 
ELŞƏN HƏSƏNOV VƏ ELNUR İSRAFİLOV 
Avqustun 25-də Zülfüqar Eyvazov (AXCP Nizami Rayon Şöbəsinin sədri), Sahib Kərimov 
(AXCP sədrinin müşaviri), Arif Alışlı və Babək Həsənov (AXCP üzvləri), Elşən Həsənov 
(Müsavat Partiyasının üzvü) və Elnur İsrafilov (bitərəf) 2 Aprel etirazlarında iştirakları ilə 
əlaqədar məhkum edilmişlər.65 Bu dörd nəfər ictimai asayişin pozulmasında 
günahlandırılaraq Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə müvafiq şəkildə təqsirli 
bilinmişlər. Daha dəqiq deyilsə, məhkəmə müttəhimləri 2 Aprel etirazlarında iştirak etməklə 
nəqliyyatın hərəkətinə mane olmaqda və kommersiya və başqa strukturların fəaliyyətini 
pozmaqda təqsirli bilmişdir. 

Arif Alışlı və Elnur İsrafilov həmçinin Cinayət Məcəlləsinin 186.1 maddəsinə uyğun olaraq 
mülkiyyətə ziyan vurmaqda təqsirli bilinmişlər. Bu iki nəfər, tutulub saxlanmış və onların 
iddiasına görə pis rəftara məruz qalan etirazçıları azad etmək üçün onların saxlandıqları 
ictimai avtobusun qapısını açmağa cəhd edərkən mülkiyyətə ziyan vurmaqda təqsirli 
bilinmişlər.  Onların hər ikisi indiyədək aldıqları həbs cəzasından əlavə vurulmuş maddi 
ziyana görə ümumilikdə 1325 manat (1685 ABŞ dolları) məbləğində cərimə olunmuşlar. 

Səbail Rayon Məhkəməsi Sahib Kərimov və Elşən Həsənovu iki il, Babək Həsənov və 
Zülfüqar Eyvazovu isə 18 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdir.  
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Arif Alışlı və Elnur İsrafilov müvafiq olaraq üç il və iki il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilmişlər. Arif Alışlı ictimai asayişin pozulmasında iştiraka görə 233-cü maddə ilə iki il və 
mülkiyyətə ziyan vurduğuna görə 186.1 maddəsinə uyğun olaraq 18 ay həbsxana cəzasına 
məhkum edilmişdir. Onun ümumi cəza müddəti, əvvəllər məhkum olmadığı nəzərə alınaraq, 
sonradan altı ay azaldılmışdır. Elnur İsrafilov ictimai asayişin pozulmasında iştiraka görə iki il 
və mülkiyyətə ziyan vurduğu üçün bir il iş almışdır. Onun cəzası da müvafiq şəkildə altı ay 
azaldılmışdır.  

TURAL ABBASLI, ARİF HACILI, MƏHƏMMƏD MƏCİDLİ VƏ FUAD 
QƏHRƏMANLI 
Oktyabrın 3-də Müsavat Partiyası Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Sədri Arif Hacılı,66 Müsavat 
Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İctimai 
Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Məhəmməd Məcidli də Cinayət Məcəlləsinin  233-cü Maddəsi ilə 
- ictimai asayişin pozulmasında fəal iştiraklarına görə məhkum edilmişlər. Onlardan üçü də 
Səbail Rayon Məhkəməsi tərəfindən iki il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişlər. 
Dördüncü müxalifət lideri, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı iki il müddətinə şərti 
cəza almışdır. Hakim ona iki il müddətinə şərti ev məhbusluğu cəzası kəsmişdir. 

Bu dörd nəfər 2 Aprel etiraz aksiyalarının iddiaya görə təşkilatçıları kimi ictimai asayışın 
pozulmasına səbəb olmuş fəaliyyətlərdə təqsirli bilinmişlər. 

ƏHƏD MƏMMƏDLİ, ELNUR MƏCİDLİ, RÜFƏT HACIBƏYLİ VƏ ÜLVİ QULİYEV 
Müsavat Partiyası gənclər qanadı sədrinin müavini Əhəd Məmmədli, AXCP üzvü Elnur 
Məcidli, Müsavat Partiyasının fəalı Rüfət Hacıbəyli və bitərəf Ülvi Quliyev Oktyabrın 10-da 
Nizami Rayon Məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən ictimai 
asayişin pozulmasında iştirakda təqsirli bilinmişlər.  

Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli müvafiq olaraq iki il və 18 ay müddətinə azadlıqdan 
məhrum edilmişlər. Cinayətkarcasına maddi ziyan vurulmasına dair əlavə ittihamlar 
məhkəmə tərəfindən rədd edilmişdir. Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədli də Cinayət 
Məcəlləsinin 315-ci maddəsinə görə polisə xüsusilə zorakı müqavimətdə təqsirli bilinmişlər. 
Onların hər ikisi ictimai asayişin pozulmasında iştiraka görə iki il və polisə müqavimətə görə 
daha iki il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişlər. Məhkəmə sonradan onların cəzasını 
azaldaraq həbs müddətini üç ilə endirmişdir. 

DİNC ETİRAZIN KRİMİNALLAŞDIRILMASI 
Yuxarıda göstərilmiş işlərlə əlaqədar adı çəkilən 14 nəfərin hamısı “ictimai asayişi pozan 
hərəkətlərin təşkili və onlarda iştirak” və ya Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən 
ictimai qayda-qanunu pozan hərəkətlərə görə təqsirli bilinmişlər. Həbsxana cəzasına xitam 
verilmiş Fuad Qəhrəmanlıdan  başqa, yerdə qalan digər şəxslər təkcə bu ittiham üzrə bir il 
yarım və iki il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişlər. Azərbaycan məhkəmələri 
belə hökmləri çıxarmaqla vətəndaşların dinc toplaşma və ifadə azadlığı hüquqlarından 
istifadə etmələrini kriminallaşdırmışdır. 

“İctimai asayişi pozan hərəkətlərin təşkili və onlarda iştirak” barədə Cinayət Məcəlləsinin 
233-cü maddəsi yayğın və pis təfsir olunmuş müddəadır.67 Bu maddəyə görə cinayət 
əməlinin miqyası “nəqliyyatın və ticarətin normal fəaliyyətini pozmaqdan – “hakimiyyətə 
itaətsizliyə” qədər uzadıla bilər. Qanun bu cür hərəkətlərin “təşkilatçılığını” da, “onlarda 
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iştirakı” da cinayət əməli hesab edir.68 Belə yayğınlıq hakimlərə imkan vermişdir ki, onlar 
qanunu hətta başqalarını dinc etirazlarda iştiraka çağırmağı da cinayət və məhbusluqla 
cəzalandırlılan bir əməl kimi şərh etsinlər.  

Özünün 25 Avqust tarixli hökmündə Səbail Rayon Məhkəməsi müttəhimlərin altısını da 
“ictimai asayişi, nəqliyyatın  hərəkətini, vətəndaşların istirahətini, Bakının mərkəzindəki 
sənaye, biznes və  təsisatların fəaliyyətini pozmaq niyyətli hərəkətlərdə iştirak” təfsiri ilə 233-
cü maddə əsasında ictimai asayişi pozan hərəkətlərdə iştiraka görə məhkum etmişdir. 

Bu, əlbəttə, həqiqətdir ki, etiraz aksiyaları yaxın həndəvərdə müəyyən qarışıqlıq yaratmışdır. 
Lakin əgər aksiyanın dinc şəkildə keçirilməsinə icazə verilsəydi də, bu, belə olacaqdı. 
Etirazların təbiəti belədir. Buna baxmayaraq, belə bir qarışıqlığın yaranması ittham 
olunanların baslıca niyyəti olmamışdır. Onların istədikləri və qanunsuz şəkildə rədd edilmiş 
şey, dinc etiraz aksiyasında iştirak idi.  Belə dinc etirazların əsnasında yaranmış qarışıqlıq 
özlüyündə cinayət əməli sayıla bilməz.    

Məhkəmələrin təyin edə bilmədiyi məqam bu olmuşdur ki, yalnız 233-cü maddə ilə 
ittihamlanmış on nəfərin nəyə görə - zorakı etirazlar təşkil etmək niyyətinə görəmi, yoxsa, 
özlərinin belə hərəkətlərdə iştirakına görəmi, və ya başqalarının zorakı və cinayət 
hərəkətlərinə qızışdırlmasına görəmi məhkum edildikləri barədə sual açıq qalır. Müdafiə 
vəkillərinin Avqustun 25-də yekunlaşan məhkəmədə göstərilmək üçün hazır olan 
videomaterialın nümayiş etdirilməsi və bunun əsasında müttəhimlərin hər hansı 
cinayətkarlığını təhlil etmək barədə iddiaları, bütün hallarda rədd edilmişdir. 

Əvəzində hökm belə bir iddianın üzərində qurulur ki, bu altı müttəhim “Azərbaycan 
Respublikasının “Sərbəst Toplaşma” haqqında qanununa, digər normativ aktlara, ictimai 
asayişi qorumaq və başqa şəxslərin hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə belə tədbirlərin 
keçirilməsinə heç cür icazə verə bilməyən  Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və hüquq-mühafizə 
orqanları kimi hakimiyyət orqanlarının mülahizələri əsasında verilmiş rəsmi xəbərdarlığa 
tabe olmamışlar”. Yəni, başqa sözlərlə deyilsə, onlar qadağan olunmuş etirazda iştirak 
etmişlər. 

Bütün məhkəmə boyunca və hökmdə nə üçün dinc etirazların belə tədbirlərin keçirilməsi 
üçün ayrılmış və müəyyən edilmiş yerlərdə keçirilməsinin qadağan olunması və bunun nə 
dərəcədə qanuni olması məsələsi təhlil edilməmişdir. Dinləmələr ərzində müdafiə vəkillərinin 
etiraz aksiyasına icazə verilməsindən niyə imtina edilməsi barədə suallara cavab vermələri 
üçün hakimiyyət nümayəndələrinin məhkəməyə dəvət edilməsi barədə bütün vəsatətləri 
hakimlər tərəfindən rədd edilmişdir.  

Eynilə, Oktyabrın 3-də Arif Hacılını, Tural Abbaslını, Məhəmməd Məcidlini və Fuad 
Qəhramanlını 233-cü maddə ilə 2 Aprel hadisələri ilə əlaqədar “cinayətkar hərəkətlərtin əsas 
təşkilatıçıları” kimi məhkum etmiş məhkəmədə bu adamların zorakı hərəkətləri təşkil etmək 
niyyəti və ya şəxsən cinayət məsuliyyəti tələb edən hərəkətlər törətdiklərinə dair heç bir 
sübut ortaya qoyulmamışdır. Bu dörd nəfər 2 Aprel mitinqi ilə bağlı konkret hər hansı cinayət 
əməlini planlaşdırmaqda, törətməkdə və ya qızışdırmaqda təqsirləri sübut olunmadan 
məhkum edilmişlər. İstintaq etirazlar zamanı mülkiyyətə ziyan vurulmasına səbəb olmuş 
insidentlər barədə ifadə verən çoxsaylı şahidləri təqdim etmişdir, lakin şahidlərdən heç biri 
müttəhimləri vandalizm hərəkətləri ilə əlaqələndirə və ya dəyən maddi zərər üçün məhz bu 
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adamları şəxsən məsuliyyət daşıyan şəxslər kimi tanıdıqlarını deyə bilməmişlər. Buna 
baxmayaraq, bu dörd nəfər başqalarının törətdikləri və mülkiyyətə cinayətkarcasına ziyan 
vurmuş vandalizm hərəkətlərinə görə məhkum edilmişlər, beləki, məhkəmə Azərbaycanın 
Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən onların guya təşkilartçılıq fəaliyyətinin 
“cinayətkar əməllərdə fəal iştiraka” bərabər olduğu qərarına gəlmişdir.   

Diqqətəlayiqdir ki, şahidlərin vandalizm hərəkətlərini törədənləri görmələrinə və ya bu 
şəxslərin video və fotokameralara düşməsinə baxmayaraq onlardan heç biri bu günədək 
müəyyən edilməmiş, saxlanmamış və onlara qarşı ittiham irəli sürülməmişdir.  

Müxalifət partiyalarının və İctimai Palatanın etirazlara çağırışlarında (bəyanat və 
müsahibələrdə olduğu kimi) bu çağırışların daim və  birmənalı şəkildə dinc etiraz formasına 
edildiyini vurğulamışlar. Amnesty İnternational inanır ki, təşkilatçılar dinc etiraz keçirmək 
niyyətində olmuşlar və ayrı-ayrı təcrid olunmuş vandalizm hərəkətləri onlara aid edilə bilməz. 
Sərbəst toplaşma azadlığına dair fəsildə deyildiyi kimi, təşkilatçılar dəfələrlə qanuni və dinc 
etiraz keçirməyə çalışmışlar. Lakin onların müəyyən edilmiş yerlərdə və ictimaiyyətin gözü 
qarşısında mitinq keçirmək barədə müraciətlərinə şəhər hakimiyyət orqanları tərəfindən 
sərbəst toplaşmaya qarantiya olan beynəlxalq insan haqları qarşısında öhdəliklərin 
pozulması ilə əsassız şəkildə rədd cavabı verilmişdir.  

Qeyd etməyə dəyər ki, Daxili İşlər Nazirlyinin rəsmiləri, vəzifəli polis zabitləri Amnesty 
İnternational təşkilatı ilə söhbətlərində etiraf etmişlər ki, şəhər bələdiyyə orqanları onlara 
mitinqlərin yarada biləcəyi mümkün təhlükəsizlik narahatlıqlarına dair heç bir sorğu ilə 
müraciət etməmiş və heç bir rəy istəməmişlər.   

Amnesty İnternationalın əlində olan məhkəmə materiallarından aydın görünür ki, 233-cü 
maddə ilə məhkum edilənlər yalnız etirazlarlı təşkil etdikləri və onlarda iştirak etdikləri 
barədə iddialar əsasında ictimai asayişi pozmaq cinayətində təqsirli bilinmişlər. Onların hər 
hansı cinayəti qızışdırdıqlarını və ya bu kimi əməlləri törətdiklərini göstərən heç bir 
əsaslandırılmış sübut yoxdur.  

Amnesty İnternational inanır ki, həbs cəzasına məhkum edilmiş müxalifət tərəfdalarından 
heç birinin bu mitinqlərə çıxarkən öz qanuni ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarından 
istifadə etməkdən başqa hər hansı başqa əməldə bulunduqlarını göstərən inandırıcı dəlillər 
yoxdur. Hərçənd, bu mitinqlərə hakimiyyət orqanları tərəfindən səbəbsiz və qanunsuz olaraq 
icazə verilməmişdir. Beləliklə, Amnesty İnternational inanır ki, Zülfüqar Eyvazov, Sahib 
Kərimov, Babək Həsənov, Elşən Həsənov, Tural Abbaslı, Arif Hacılı, Məhəmməd Məcidli, 
Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli vicdan məhbuslarıdırlar və təşkilat onların dərhal və qeyd-
şərtsiz azad edilməsinə çağırır. Bundan başqa Arif Alışlı, Elnur İsrafilov, Əhəd Məmmədli və 
Ülvi Quliyev də 233-cü maddə ilə ittiham edilmiş və bu ittham üzrə ayrıca hökmlər 
çıxarılmışdır. Amnesty İnternational onları da vicdan məhbusu hesab edir.   

 
ƏDALƏTLİ MƏHKƏMƏ NARAHATLIQLARI 
 
MƏHKƏMƏYƏQƏDƏRKİ MƏRHƏLƏ 
Müxalifət partiyalarının üzvlərinin və müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələrinin özündən əvvəl 
keçirilən məhkəməyə hazırlıq dövrü bir sıra prosedur pozuntuları ilə müşaiyət olunurdu.  
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Əksər hallarda müxalifət tərəfdarları həbs üçün müvafiq order olmadan həbs edilirdilər. 
Bütün fəalların məhkəməyəqədərki hazırlıq dinləmələri bağlı qapılar arxasında aparılmışdır. 
Bir neçə hallarda fəalların vaxtında özlərinin hüquqi baxımdan təmsil olunmalarına imkan 
verilmirdi və onlar öz seçimləri olan vəkillərlə təmsil olunmazdan əvvəl dindirilir və onlara 
qarşı ittihamlar irəli sürülürdü.   

Oktyabrın 9-da Ülvi Quliyev, Babək Həsənov, Sahib Kərimiov, Elşən Həsənov və Əhəd 
Məmmədliyə məhkəməyəqədərki dinləmə zamanı öz seçimləri olan vəkillərdən istifadə 
etmək imkanı yaratmaqdan imtina edilmişdir. Hüquq Təhsili Cəmiyyətindən (HTC) olan 
vəkillər tutulub saxlanmış fəallar üçün təmənnasız və könüllü müdafiə təklif edəndə isə 
hakim onlara bildirmişdir ki, vəkillər, guya maraqların toqquşmaması üçün, hər dəfə yalnız 
bir müxalifət nümayəndəsini təmsil edə bilərlər.  

Tutulub saxlanmış beş fəal, beləliklə, ilkin dinləmədə dövlət tərəfindən təyin edilmiş vəkillər 
tərəfindən təmsil olunmuş, lakin daha sonra onlar HTC tərkibindən həmin vaxt əllərində 
başqa müxalifət tərəfdarlarının müdafiə işi olmayan vəkillərdən öz seçimlərini etmişlər. 

Aprelin 2-də həbs olunmuş Babək Həsənova iddia olunduğu kimi üç gün müddətində vəkillə 
görüşmək imkanı verilməmişdir. Bu müddət ərzində onun ailə üzvləri nə qədər çalışsalar da, 
onun harada olması barədə məlumat verilməsindən imtina edilmişdir. O Aprelin 5-də istintaq 
onun etirazda iştirak edərkən dükanın pəncərəsinə ziyan vurduğuna dair iddialara sübut 
tapa bilmədikdən sonra azad edilmişdir. Buna baxmayaraq o, Aprelin 8-də eyni ittihamlarla 
və yeni sübutlar göstərilmədən təkrar həbs olunmuşdur.  

Fəalların istintaqdan yayınacaqları və ya ona mane ola biləcəklərinə dair heç bir əsas 
olmasa da, Azərbaycan məhkəmələri Fuad Qəhərmanlı istisna olunmaqla, qalan fəalların 
məhkəməyədək iki ay müddətinə həbsdə saxlanması barədə qərar qəbul etmişlər. İki fəal -
Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyev hətta müvafiq olaraq Avqustun 8-də və 9-da ilkin saxlanma 
müddətləri başa çatdıqdan sonra da həbsdə saxlanmışlar. 

PROSEDUR BƏRABƏRSİZLİYİ VƏ TƏQSİRSİZLİK PRESUMPSİYASI  
Təqsirsizlik prezumpsiyası beynəlxalq hüquq əsasında keçirilən ədalətli məhkəmənin təməl 
prinsiplərindən biridir. Bu prinsip tələb edir ki, müttəhimlər təqsirləri müvafiq məhkəmə 
tərəfindən təsdiq edilənədək təqsirsiz sayılsınlar.  Müttəhimlərin təqsirlərini isbat etmək 
yükü, heç şübhəsiz, istintaqın üzərinə düşür.69 

Ən azı bir halda bu tələbə əhəmiyyətli şəkildə əməl edilməmişdir. Avqustun 25-də keçirilən 
iclasda Səbail Rayon Məhkəməsi altı müttəhim - Tural Abbaslı, Arif Hacılı, Məhəmməd 
Məcidli və Fuad Qəhramanlı haqqında 2 Aprel etirazlarının “fəal iştirakçısı”  və “Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən cinayətkar hərəkətlərdə 
təqsirli” ifadələrini işlətmişdir, halbuki onlar haqqında ayrı iş üzrə hökm hələ çıxarılmamışdı. 
Bunu Səbail Rayonu Məhkəməsinin səhvi kimi də qəbul etmək, lakin bu, söhbəti gedən 
işlərdə məhkəmələrdə dəqiqlik və müstəqilliyin olmadığını nümayiş etdirir.  

Beynəlxalq insan haqları standartları müttəhimə “onun əleyhinə ifadə vermiş  şahidləri 
dindirmək və ya bu  şahidlərin dindirdilməsi hüququnu” verir.70 Lakin müdafiə vəkilləri israr 
edirlər ki, onları, tez-tez istintaqın təqdim etdiyi ziddiyyətli və dəqiq olmayan ifadələri və 
ittiham tərəfinin təqsirləndirici sübutlar kimi təqdim olunan arqumentlərini sorğu-sual etmək 
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və ya öz dəlillərini təqdim etmək imkanından məhrum etmişlər. 

Müttəhimlər həmçinin bir neçə mühüm şahidlərin çağırılması imkanından məhrum edilmişlər. 
Diqqətəlayiqdir ki, Avqustun 25-də Səbail Məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiş altı 
müttəhimin Bakı Şəhər rəhbərliyinin nümayəndələrinin etiraz aksiyalarının keçirilməsinə 
icazə verilməməsinin səbəblərinə dair suallara cavab vermələri üçün məhkəməyə dəvət 
edilməsi barədə ricaları rədd edilmişdir. Halbuki bu məsələ onlara qarşı ittihamların özəyini 
təşkil edirdi. 

MÜXALİFƏT FƏALLARININ QONDARMA İTTİHAMLARLA MƏHKƏMƏ 
TƏQİBİNİN BAŞQA HALLARI 
Hakimiyyət orqanları etirazlarla əlaqədar olmaları ilə bağlı məhkum edilmiş şəxslərdən 
başqa, insan haqları müdafiəçisi Vidadi İsgəndərov və müxalifət lideri Şahin Həsənliyə qarşı 
şübhəli cinayət ittihamları irəli sürmüşlər. Onlara qarşı ittihamlar etirazlarda iştirakla birbaşa 
bağlı olmasa da, onların həbs olunmasının vaxtı, həmçinin bu ittihamların şübhə doğuran 
təbiəti və təqsiri isbat edən sübutların olmaması, əsaslı şəkildə düşünməyə imkan verir ki, 
onlar da siyasi fəaliyyətlərinə və ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarından dinc qaydada 
istifadə etdiklərinə görə hədəflənmişlər.  

VİDADİ İSGƏNDƏROV 
2011-ci il Avqust ayının 27-də və ədalətsiz keçirilən məhkəmənin hökmü ilə Göyçay Rayon 
Məhkəməsi insan haqları müdafiəçisi və parlament üzvlüyünə keçmiş namizəd Vidadi 
İsgəndərovu 2010-cu ilin parlament seçkilərinə müdaxilə etdiyi üçün üç il müddətinə 
azadlıqdan məhrum etmişdir.  

Vidadi İsgəndərov beş nəfəri seçkilərdə öz iradələrinin əksinə səs verməyə məcbur 
etməkdə, Seçki Komissiyası Sədrinin masasının üstündən bülletenləri oğurlamaqla 
komissiyanın işinə müdaxilə etməkdə və seçki məntəqəsində bir nəfərə hücum etməkdə 
ittiham edilmişdir. O Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 159.3 (seçkiyə maneçilik törətmək), 
160.1 (seçki komissiyasının işinə müdaxilə edilməsi) və 132-ci (döymə, təhqiretmə) 
maddələri ilə təqsirli bilinmişdir.  

Bundan əvvəl Demokratiyanın Müdafiəsinə Kömək adlı QHT-nin rəhbəri və müxalifət 
partyiyalarını birləşdirən müxalifət qrupu - İctimai Palatanın üzvü Vidadi İsgəndərov pul 
qopardılması, korrupsiya və polis zorakılığı ilə bağlı bir neçə iddia ilə bağlı adamların 
maraqlarını dövlət qarşısında təmsil etmişdi. O həmçinin hökumət əleyhinə Mart və Aprel 
etiraz aksiyalarında fəal iştirak etmişdi.  

O, müxalifətin etiraz aksiyalarında iştiraka görə Aprelin 17-də Nizami Rayon Məhkəməsi 
tərəfindən inzibati həbs qaydasında 15 sutka müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir.   

Mayın 2-də onun barəsində inzibati həbs cəzasının müddəti bitdikdən sonra, hakimiyyət 
orqanları onu azad etmək əvəzinə ona qarşı cinayət əməlləri ilə bağlı ittihamlar irəli 
sürmüşlər. Nizamıi Rayon Məhkəməsi bir daha Vidadi İsgəndərovun məhkəməyə qədər iki 
ay müddətində həbsdə qalması barədə qərar qəbul etmişdir.  

Ona qarşı cinayət ittihamları Ağdaş-Göyçay rayon seçkçi dairəsindən müstəqil namizəd kimi 
qatıldığı 2010-cu il parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Seçkilərin keçirilməsi tərzini açıq tənqid 
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edən Vidadi İsgəndərov iddia olunan seçki saxtakarlığı ilə bağlı ərizə və bu şikayəti 
dəstəkləyən video materialla prokurorluğa müraciət etmişdir. Buna baxmayaraq, şikayətinə 
baxılmaq əvəzinə o, prokurorluğa çağırılmış və orada ona bildirilmişdir ki, ona qarşı seçki 
pozuntuları ilə bağlı istintaq başlanmışdır. Bu işə sonradan sübutların olmamasına görə 
xitam verilmişdir. 

Onun vəkili Akif Əlizadə israr edir ki, ona qarşı cinayət ittihamları tələblərin əleyhinə olaraq 
heç bir yeni sübut təqdim edilmədən irəli sürülmüşdür.  

Vidadi İsgəndərovun izahatına görə ona qarşı seçki qutusunu seçki komissiyasının masası 
üzərindən oğurlamaqla bağlı ittiham, onun bülletenlərin qanunsuz olaraq ləğv ediməsini 
isbat etmək cəhdi ilə əlqədar olmuşdur. Bundan əlavə, o, iki seçki məntəqəsində olmasına 
baxmayaraq, ona qarşı üç seçki məntəqəsində seçki komissiyalarının işinə maneçilik 
törətmək ittihamı irəli sürülmüşdür. İşin bu və ya digər materialları üzrə ziddiyyətli ifadələrə 
baxmayaraq, hakim seçki məntəqələrində çəkilmiş və əldə olan videoları tələb etmədən və 
onlara baxmadan ona qarşı müqəssir hökmü çıxarmışdır.   

Həmçinin Vidadi İsgəndərovun adamları təhdid etməsini və onların azad şəkildə səs 
vermələrinə müdaxiə etməsini isbat edən heç bir sübut təqdim edilməmişdir. İttiham 
tərəfindən səs vermək imkanından məhrum edilmiş şəxslər kimi təqdim olunan şahidlər bu 
iddianı rədd etmiş və müttəhimi ümumiyyətlə tanımadıqlarını bildirmişlər.   

Və nəhayət ona qarşı döyülmə iddiası ilə ifadə verən yeganə şəxsin ruhi xəstə olduğu 
məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bu şahidin həkim və ya müvafiq mütəxəssis 
olmadan verdiyi ifadə, Azərbaycanın Cinayət Prosessual Məcəlləsinə uyğun şəkildə 
ümumiyyətlə istisna edilməli idi.  

Amnesty İnternational inanır ki, Vidadi İsgəndərov da, Bakı şəhərinin küçələrində etiraz 
edən başqaları kimi, yalnız özünün ifadə və sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə etdiyi 
üçün tutulub saxlanmış və məhbus edilmişdir. Onun həbsinin və xitam verilmiş istintaqın 
yenidən açılmasının vaxtı çox güclü şəkildə güman etməyə əsas verir ki, ittiham tərəfi üçün 
başlıca motiv tanınmış fəalın dəmir barmaqlıqlar arxasında saxlanması olmuşdur. 

ŞAHİN HƏSƏNLİ 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Şahin Həsənli müxalifətin 2 
Aprel etiraz aksiyasından əvvəl, Martın 31-də həbs edilmişdir. Onun vəkillərinin dediyinə 
görə, o yatarkən hüquq-mühafizə orqanlarının dörd mülki geyimli rəsmisi onun evinə 
soxulmuşlar. Onlar ona əyini geyinməyi əmr etmiş, qollarını qandallamış və polis 
məntəqəsinə aparmışlar. Orada onun üstü axtarılmışdır. Polis iddia edir ki, onun pencəyinin 
cibindən kağız parçasına bükülmüş beş ədəd güllə aşkar etmişdir. Şahin Həsənliyə qarşı 
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz silah gəzdirilməsinə aid 228-ci Maddəsi üzrə 
cinayət işi qaldırılmışdır. Aprelin 2-də Şəmkir Rayon Məhkəməsi onun barəsində 
məhkəməyə qədər bir ay müddətində qətimkan tədbiri barədə qərar çıxarmışdır.  

O İyulun 22-də mühakimə edilmiş və qanunsuz silah saxlaması ittihamı ilə iki il müddətinə 
azadlıqdan məhrum olunmuşdur.  

Onun vəkili Mənsum Bayramovun dediyinə görə, məhkəməyə Həsənlinin həbs əsnasında 
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odlu silah saxladığnı sübut edən heç bir dəlil təqdim olunmamışdır. Vəkil Amnesty 
İnternationala bildirmişdir ki, onun ricalarına baxmayaraq, güllələrin üzərindəki barmaq izləri 
yoxlanmamış və güllələrin mənbəyinin öyrənilməsinə cəhd göstərilməmiş və onların hardan 
götürüldüyü barədə sual qoyulmamışdır. Cabbar Savalanın işində olduğu kimi Şahin 
Həsənlinin də üstündən güllələr o həbs edildikdən və Şəmkir Rayonunun Polis İdarəsinə 
aparıldıqdan sonra aşkar edilmişdir.  

Mart və Aprel etiraz aksiyalarının əsas təşkilatçılarından biri olan Şahin Həsənli iddia edir ki, 
güllələr onun cibinə polis tərəfindən həbs zamanı qoyulmuşdur və o əmindir ki, siyasi 
fəaliyyətlərinə görə hədəflənmişdir.  

Və bir daha Həsənlinin Aprel etiraz aksiyalarından bir neçə gün əvvəl həbs edilməsinin 
vaxtı, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamların təbiəti və bu itthamları dəstəkləyən sübutların 
kasadlığı – bütün bunlar çox güclü bir nəticəyə gəlmək imkanı verir ki, onun həbsi siyasi 
motivli olmuşdur.  

Amnesty İnternational onların hər ikisini – Vidadi İsgəndərlini və Şahin Həsənovu yalnız öz 
əqidələrinə və siyasi fəaliyyətlərinə görə məhbus edilmiş vicdan məhbusları sayır və onların 
dərhal azad edilməsinə çağırır. 

3.3 VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN BOĞULMASI 
Gənc fəalları və siyasi müxalifəti hədəfləməkdən əlavə olaraq hakimiyyət həmçinin vətəndaş 
cəmiyyətinin həlledici seqmentlərinin əzişdirilməsini həyata keçirmişdir. Hakimiyyət hər hansı 
bir şəkildə onun qüsurlarını tənqid və ifşa etməyə qadir olan insanları və təşkilatları  -  insan 
haqları müdafiəçilərini, demokratik islahatları monitorinq edən və dəstəkləyən təşkilatları və 
jurnalistləri onların fəaliyyətinə görə hədəfləmiş və bu ilin əvvəllərində keçirilmiş etiraz 
aksiyalarından bəri artan təzyiqə, təhdidlərə və təcavüzə məruz qoymuşdur. 

JURNALİSTLƏRƏ HÜCUMLAR 
Bahar etirazları əsnasında bir neçə halda polis zabitləri jurnalsitlərə qarşı təcavüz və təhdid 
hərəkətləri etmişlər. Bu, bir sıra hallarda  hakimiyyət tərəfindən öz vəzifələrini yerinə yetirən 
jurnalistlərin işini əngəlləmək və qarşısını almaq istiqəmətində atılan birbaşa addımlar 
şəklində təzahür etmişdir.  

Amnesty İnternationalın 11 Mart etirazlarında olan nümayəndələrinə bildirilmişdir ki, 
etirazları işıqlandıran iki müxbirlə pis rəftar edilmişdir. Məlumatlara görə polis etirazları 
dağıtmağa cəhd göstərərkən Turan xəbər agentlyinin müxbirinin qarnına təpik vuraraq onu 
yerə yıxmış və Azad Avropa/Azadlıq Radiosunun müxbirinin üzünə zərbə endirmişdir.71 

Media məlumatlarına görə Aprelin 2-də müxtəlif media qurumlarında çalışan təxminən 30 
jurnalist Bakıdakı Fəvvarələr Meydanının yaxınlığında iğtişaş polisi tərəfindən saxlanmışdır. 
Jurnalistləri meydana buraxmamış və beləliklə, onların etirazlarda iştirak edənlərin foto və 
videolarını çəkmələrinin və ya onlardan müsahibə alınmasının qarşısı alınmışdır. Bundan 
əlavə media hüquqları təşkilatı – Sərhədsiz Müxbirlər təşkilatı bildirmişdir ki, Mehman 
Kərimli, Elçin Həsənov, Sahvələd Çobanoğlu, Zamin Hacı, Sakit Zahidov və Zəfər Quliyevə 
qarşı fiziki zor tətbiq edilmiş və onlar qısa müddətdə saxlanmışlar. Onlardan bəzilərinin 
döyüldüyü barədə iddialar vardır.72 
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Ayrı-ayrı insidentlər zamanı bir neçə jurnalist qısa müddətə oğurlanmış, döyülmüş və 
hədələnmişdir.  

Martın 26-da müxalif Azadlıq qəzetininn əməkdaşı Seymur Həziyev altı maskalı şəxs 
tərəfindən oğurlanmış və döyülmüşdür. Seymur Amnesty İnternational təşkilatına bildirmişdir 
ki, o Mart ayının 26-da gecəyarisı işdən Bakı ətrafındaklı kəndlərinə qayıdarkən 
oğurlanmışdır. O demişdir ki, maskalı adamlar mikroavtobusla ona yaxınlaşmış, onun 
başına torba keçirmiş və maşına basmışlar. Onlar onu maşının içində döymüş və bundan 
sonra mikroavtobusla 25 dəqiqə ərzində hərəkət edərkən onu yenə də döyməkdə davam 
etmişlər. Həmin şəxslər onu gecə saat 2.30-da sərbəst buraxmazdan əvvəl mobil 
telefonlarını əlindən almış və noutbukunu zədələmişlər.   

Mart ayının 28-də Bakıda keçirilmiş mətbuat konfransında Seymur Həziyev sinəsində və 
boynunda olan qançırları sənədləşdirən tibbi arayışı təqdim etmişdir. Yerli insan haqları 
qrupları Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşmüşlər və onlar deyirlər ki, bu insidentin araşdırılıması 
üçün nazirlik tərəfindən vəzifəli polis zabiti təyin edilmişdir. 

Seymur əmindir ki, ona qarşı həyata keçirilmiş hücum onun müxalifət fəalı kimi işi və həm də 
Azadlıq qəzeti üçün sütunyazarı kimi yazdığı tənqidi məqalələri ilə bağlıdır. “Onlar mənə 
ağıllı olmağı və bu ölkədə hamı kimi sakit yaşamağı tövsiyə etdilər. Əks halda, gələcəkdə 
faciəli hadisə ilə üzləşə biləcəyimi dedilər” – deyə o bildirmişdir.  

Seymur Həziyev bildirir ki, o son illərdə Prezident İlham Əliyevi tənqid edən məqalələr 
yazdığına görə bir neçə dəfə hədələnmiş və döyülmüşdür. O Amnesty İnternational 
təşkilatına bildirmişdir ki, bundan əvvəl müxalifətin 2010-cu ildə keçirilmiş mitinqində 
iştirakına görə həbs edilmiş və polis saxlama məntəqəsində döyülmüşdür. Polis zabitləri onu 
hökuməti tənqid edən məqalələri yazmaqda davam edərsə, “bundan da pisi” ilə 
hədələmişlər.  

Məlumatlara görə Azadlıq qəzetinin başqa bir jurnalisti Ramin Deko Aprel ayının 3-də səhər 
saat 10 radələrində üç nəfər tərəfindən oğurlanmış və Bakı ətrafındakı Maştağa qəsəbəsinə 
aparılmışdır. Onu qaçıranlar ona maşında əyləşməyi əmr etmiş, mobil telefonunu əlindən 
alaraq söndürmüşlər.  O, tanımadığı bir evə aparılmış, orada iddia etdiyinə görə prezident 
haqqında tənqidi yazıları və həmçinin sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti barədə sorğu-sual 
edilmişdir. İddia edildiyinə görə ona “ya ağıllı olmaq”, ya da “ciddi nəticələrlə üzləşəcəyi” 
barədə məsləhət verilmişdir.  O, oğurlandıqdan təxminən altı saat sonra sərbəst 
buraxılmışdır.  

Onu oğurlayanların bu hadisəni açıqlamamaq barədə  xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Ramin 
Deko bir neçə media qurumu ilə əlaqə yaratmış, özünün oğurlanması və ona göstərilən 
təzyiqlə bağlı insident barədə məlumat vermişdir.  Ertəsi gün təxminən axşam saat 10-da 
Bakıdakı iş yerindən çıxarkən, o, iki naməlum şəxs tərəfindən saxlanmışdır. Ramin Amnesty 
İnternational təşkilatına bildirmişdir ki, bu iki şəxs onun üzünə və qarnına zərbələr endirmiş 
və ağıllı olmasını məsləhət görmüşlər. Bundan sonra Ramin onlardan qaça bilmişdir.  

2011-ci il Oktyabr ayına qədər təcavüz və pis rəftarla bağlı bu insidentlərin heç biri heç bir 
şəkildə araşdırlmamış və heç kim məhkəmə qarşısına gətirilməmişdir.  
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Amnesty İnternational təşkilatı Azərbaycan hakimiyyət orqanlarını jurnalistlərin beynəlxalq 
insan haqları qanunlarına uyğun şəkildə öz işlərini görmələrinə və təcavüz hədəsi olmadan 
ölkədə baş verən hadisələr barədə materiallar hazırlamalarına imkan verilməsinə çağırır.  

VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ TƏŞKİLATLARININ TƏQİB OLUNMASI 
2011-ci ilin Fevral və Aprel ayları arasında hələ bahar etiraz aksiyaları planlaşdırlanda və 
əlaqələndirləndə, Azərbaycanın hakimiyyət orqanları demokratik islahatlar və insan haqları 
sahəsində işləyən yerli və beynəlxalq QHT-lər üzərinə təzyiqlərini genişləndirdilər.  

2011-ci ilin Mart ayında Azərbaycan hakimiyyət orqanları beş QHT-ni bağladılar. Onlardan 
üç yerli QHT Gəncədə yerləşirdi. Bunlar ədalətli seçkilər və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı 
üçün çalışan Seçki Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDTM), gənclərin 
informasiya və texnologiyalar sahəsində təhsili və təlimi ilə məşğul olan Demos İctimai 
Mərkəzi, gənclərə internet texnologiyası sahəsində biliklər verən Gəncə Regional 
İnformasiya Mərkəzi idi. Bu təşkilatlar hakimiyyət tərəfindən rəsmi izahat verilmədən və belə 
görünür ki, hüquqi baxımdan tam qanunsuz şəkildə qapadıldılar. İki beynəlxalq təşkilatın iki 
filialı isə guya qeydiyyat qaydalarına əməl etmədikləri üçün bağlandı.  

Bakıda mənzillənmiş başqa QHT-lər də hakmiyyət orqanları tərəfindən təzyiqlərin artdığı 
barədə məlumatlar vermişdir. Diqqətəlayiqdir ki, Reportyiorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi 
İnstitutunun (RATİ) əməkdaşları polis tərəfindən izlənmələrin və təcavüz hallarının artdığını 
bildirirdilər.73 

2011-ci il Mart ayının 4-də axşam saat 7-də Gəncə Regional İcra Hakimiyyətinin 
nümayəndələri QHT-lərin – SMDTM və Demos İctimai Assosiasiyasının regional ofislərinə 
gəldilər. Hakmiyyət nümayəndələri hər iki QHT-nin əməkdaşlarından binanı tərk etmələrini 
və açarları Gəncə Şəhəri Nizami rayonunun polis idarəsinə təhvil verməyi tələb etdilər. O 
zaman təşkilatların binadan çıxarılmasına dair heç bir hüquqi zəmin və əsas göstərilmədi. 
Polis sadəcə olaraq “yuxarıdan verilən tapşırıqdan” danışırdı. Bu QHT-lərdən birinin 
əməkdaşının verdiyi hesabatda deyilirdi ki, yerli hökumət nümayəndələri polisin köməyi ilə 
onu ofisdən zorla çıxarmış və ofisin bütün əmlakını müsadirə etmişdilər. Elə həmin gün 
başqa bir QHT də - Gəncə Regional İnformasiya Mərkəzi də eyni prosedurlarla bağlanmış 
və tam eyni tərzdə ofisin əmlakı müsadirə edilmişdi.  

Mart ayının 10-da Norveçin İnsan Haqları Evi təşkilatının - Human Rights House (HRH) 
Azərbaycan filialı Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyindən fəaliyyətinin dayandırlılmasını tələb 
edən məktub almışdır. Məktubda deyilirdi ki, təşkilat özünün ölkədəki fəaliyyəti və 
əməliyyatları barədə nazirkliklə saziş bağlaya bilmədiyi üçün Qeyri-Hökumət Təşkilatları 
Haqqında Qanuna edilmiş İyun 2009-cu il tarixli düzəlişlərin müddəalarını pozmuşdur.  

HRH - Human Rights House Fondunun beynəlxalq qolu kimi 2007-ci ildə qeydiyyatdan 
keçmişdi. Beləliklə, o zaman təşkilatın qeydiyyatı Azərbaycan qanunvericiliynə tam uyğun 
şəkildə reallaşmışdı.  

QHT-yə qeydiyyatın dayandırıldığı barədə məktuba qədər təşkilata Azərbaycan qanunlarının 
hər hansı müddəaları və qaydalarını pozduğu barədə əvvəlcədən heç bir xəbərdarlarıq və 
ya bildiriş verilməmişdir. Bu kimi bağlanışları əsaslandıran qanuna düzəlişlər çox yayğın 
mətnlə tərtib olunmuşdur və bundan əvvəl qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərə şamil edilib-
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edilmədiyi dəqiqləşdirilmir. Bu düzəlişlərdə həmçinin təkrar qeydiyyat üçün ərizə forması 
təqdim olunmur.  

2009-cu ildə açıldığı vaxtdan bəri Human Rights House resurs mərkəzi kimi fəaliyyət 
göstərmiş və gənclər təşkilatlarının, insan haqları fəallarının və jurnalistlərin populyar görüş 
yerinə çevrilmişdi. Təşkilat hakimiyyət orqanları tərəfindən keçmişlərdə də hədəflənmişdi.  
2011-ci il Fevral ayının 10-da gənc fəal Cabbar Savalanın həbsi və tutulub saxlanması 
barədə mətbuat konfransına ev sahibliyi etdikdən az sonra QHT-yə polis zabitləri baş 
çəkmiş və təşkilatı binadan çıxaracaqları ilə hədələmişdilər.  

2011-ci il May ayının 23-də HRH-in Direktoru Vüqar Qocayev Daxili İşlər Nazirliyinə 
çağırılmış və orada dindirilmişdir. O hakimiyyət orqanlarının Avropa Parlamentindən aldığı 
və  fəalların həbsləri və həmçinin HRH-in Bakı ofisnin bağlamması ilə əlaqədar narahatlıq 
ifadə edən məktubu ilə əlaqədar sorğu-sual edilmişdir.74 Vüqar Qocayev dörd saat ərzində 
özünün beynəlxalq təşkilatlara informasiya ötürməsi ilə bağlı dindirilmişdir. Ona xəbərdarlıq 
edilmişdir ki, hakimiyyət orqanları onun fəaliyyətini monitorinq edirlər və ona “hər hansı qərar 
qəbul etməzdən əvvəl yaxşıca düşünmək” məsləhət görülmüşdür.  

Hazırda HRH-nin Ədliyyə Nazirliyi ilə saziş bağlamaq və qeydiyyatı təzələmək cəhdlərinə 
baxmayaraq, təşkilatın qeydiyyatı ləğv olunmuş statusda qalır.  

2011-ci il Martın 7-də Azərbaycandakı Milli Demokratiya İnstitutuna (NDİ) ofislərinin 
bağlanacağına dair Ədliyyə Nazirliyindən xəbərdarlıq məktubu gəlmişdir. Məktubda deyilirdi 
ki, QHT təşkilatın qeydiyyatına dair qanunu pozmuşdur. Halbuki, son beş ildə NDİ qeydiyyat 
ricası ilə Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etmiş, lakin hər dəfə rədd cavabı almışdır.  

Elə həmin gün, NDİ hakimiyyət orqanlarından xəbərdarlıq məktubu alandan az sonra, iddia 
olunduğuna görə silahlı polis təşkilatın ofisinə daxil olmuş və işçi heyətdən bütün 
əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb etmişlər. O zamandan bəri təşkilatın ofisi bağlı və 
qapısı möhürlü qalır.75 

Göründüyü kimi bu özbaşına və əsassız bağlanışlar onlarca fəalın həbsi ilə nəticələnmiş 
bahar etirazları ilə eyni vaxta təsadüf etmiş və çoxlarını belə bir nəticəyə gəlməyə məcbur 
etmişdir ki, niyyət nəinki siyasi müxalifəti, qanunsuzluqlar barədə danışa biləcək başqalarını 
da susdurmaq olmuşdur.76 
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4. NƏTİCƏLƏR 
2009-cu ildə Amnesty İnternational təşkilatının son hesabatından (Müstəqil Jurnalistlər 
Hücum Altında İndex: EUR 55/004/2009) sonra ölkədə vəziyyət daha da pisləşmişdir. Bu 
gün Azərbaycanda çox az tənqidi səsə dözümlülük göstərilir. Dövlətin tənqidi – istər 
siyasətlə olsun, istərsə də jurnalistika, satira, fəallıq, təhsil və hətta internetin sosial 
şəbəkələşmə sistemi ilə - mütəmadi olaraq cəzalandırılır.  

Təhdid, qanunsuz saxlamalar, döymələr və cinayət təqibi – bütün bunlardan hökumət 
haqqında tənqidi baxışların ifadə edilməsinin məhsdudlaşdırılması üçün istifadə edilir.  

Dinc etirazlar sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıcı interpretasiyası və dinc 
etirazçıların məhbus edilməsi ilə son dərəcə kriminallaşdırılımışdır.  

Azərbaycan hakmiyyəti güclü dövlət maşınından, yayğın qanunlardan və üzüyola 
məhkəmələrdən bütün pozuntuları ifşa etməyə çalışan və dəyişikliyə çağıran QHT-ləri, 
müxalifət partiyalarını və media qurumlarını zəiflətmək üçün istifadə etmişdir.    

Bu cür hərəkətlərin üst-üstə yığılmaq təbiəti hakimiyyətin bu cür hərəkətlər üçün tam 
cəzasızlığı şəraitində Azərbaycan cəmiyyətində qorxu və özünüsenzura ab-havası 
yaratmışdır ki, bu da ölkənin sabit demokratiyaya keçidini nəinki dayandırır, onu hətta geriyə 
döndərir.  

Fərqli düşüncənin və rəqib siyasi və sosial platformaların əzişdirilməsi beynəlxalq birliyin 
üzvləri tərəfindən süst reaksiya ilə qarşılanır.  

Azərbaycan hakimiyyəti bu meylləri geri döndərməli, onun beynəlxalq partnyorları isə buna 
çağırışda daha israrlı olmalıdırlar. 

TÖVSİYƏLƏR 
Amnesty İnternational Prezident, Baş Prokuror, Daxili İşlər və Ədliyyə nazirləri də daxil 
olmaqla Azərbaycan rəsmilərini aşağıdakılərə çağırır: 

 Öz tənqidi və fərqli baxışlarını ifadə etmək üçün ifadə azadlığından tam legitim qaydada 
istifadə edən şəxslərin və təşkilatların təqibinə, özbaşına həbslərinə, saxlanmasına və 
cinayət təqibinə son qoyulsun;  

 Bütün vicdan məhbusları – yalnız öz hüquqlarından istifadə etdikləri üçün həbs edilənlər 
- dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilsinlər və etirazların gedişində törədilmiş zorakılıqlarla bağlı 
ittiham olunanların beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli və açıq mühakiməsi təmin 
olunsun; 

 Gənc fəallara, müxalifət partiayalarının üzv və tərəfdarlarına, jurnalistlərə və vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı bütün təcavüz və təhdid iddialarının  beynəlxalq ədalətli 
mühakimə standartlarına uyğun olaraq tam araşdırılması və günahkarların ədalət 
məhkəməsi qarşısına gətirilməsi təmin olunsun; 
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 İnsan haqları müdafiəçilərinin, vəkillərin və digər vətəndaş cəmiyyəti fiqurlarının 
qisasdan, əngəllərdən və hüquqi və inzibati təqiblərdən qorxmadan öz legitim fəaliyyətləri ilə 
məşğul olmalarına imkan yaradılsın; ələlxüsus bahar etirazları zamanı qanunsuz olaraq 
hədəflənmiş və bağlanmış təşkilatların qanuni fəaliyyətinin bərpası təmin edilsin; 

 Defamasiya kriminalsızlaşdırılsın; mülki defamasiya qanunlarından hökumətin və rəsmi 
şəxslərin tənqidinin cəzalandırılması və ya qarşısının alınması üçün istifadə edilməməsi 
təmin olunsun; 

 İnternetdən istifadəni tənzimləyən müddəaların beynəlxalq qanunlara və informasiyanın 
axtarılması, qəbul edilməsi və yayılması da daxil olmaqla ifadə azadlığı hüququnun 
müdafiəsi standartlarına uyğunluğu təmin olunsun; 

 Müstəqil televiziyaların və radioların qanunsuz məhdudiyyətlər olmadan fəaliyyətinə, 
beynəlxalq medianın milli tezliklərdə yayınının bərpa edilməsinə imkan yaradılsın; 

 Müstəqil media qurumlarının və jurnalistlərin qisasdan, qanunsuz məhdudiyyətlərdən və 
qanunsuz təqiblərdən qorxmadan azad fəaliyyətinə imkan yaradılsın; 

 Bütün vətəndaşların sərbəst topplaşmaq hüququna hörmət göstərilsin və dinc 
nümayişlərin müvafiq yerlərdə, yəni hədəf auditoriyanın onları eşidə və görə biləcəyi 
məkanlarda, zəruri praktik və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə keçirilməsinə icazə 
verilsin; 

 Sərbəst Toplaşma haqqında Azərbaycan Qanununun, Bakının mərkəzində dinc 
nümayişlərin keçirilməsinə əslində mövcud qadağanın qaldırılması da daxil olmaqla 
beynəlxalq insan haqları standartlarına uyğun tətbiqi təmin edilsin; 

 Dinc nümayişlərin təşkilatçılarının və iştirakçılarının cinayət təqibindən əl çəkilsin; 

 2011-ci il Mart/Aprel aylarında keçirilən etiraz aksiyalarının dağıdılması zamanı hüquq-
mühafizə orqanları tərəfindən güc tətbiq edilməsi məsələsinin təfərrüatlı, müstəqil və tərəfsiz 
təhqiqatı aparılsın və nümayişçilərə qarşı qanunsuz və aşırı qüvvədən istifadə edilməsi, hər 
hansı bir insanın işgəncəyə və ya pis rəftarın başqa növlərinə məruz qoyulmasına əmr 
vermə məsuliyyəti daşıyan rəsmilərin ədalətli mühakiməyə dair beynəlxalq  standartlara 
uyğun olaraq ədalət məhkəməsi qarşısına gətirilməsi təmin olunsun; 

 Mart/Aprel aylarında etiraz aksiyalarında iştirakları ilə əlaqədar istər inzibati, istərsə də 
cinayət ittihamları ilə tutulanlara qarşı pis rəftara dair bütün iddiaların təfərrüatlı, müstəqil və 
tərəfsiz təhqiqatı təmin edilsin; 

 Mart-Aprel aylarında keçirilmiş etiraz aksiyalarında dinc iştiraklarına görə qanunsuz 
tutulanlara və pis rəftara məruz qoyulanlara müvafiq kompensasiyanın təklif edilməsi təmin 
olunsun. 
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Amnesty İnternational həmçinin beynəlxalq təşkilatları, habelə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, 
Avropa İttifaqının və Azərbaycanın başqa ikitərəfli partnyorlarının hökumətlərini 
aşağıdakılara çağırır: 

 Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətlərində, Azərbaycanda insan haqlarının 
pozulmasına dair sənədləşdirilmiş işlərin qaldırlması da daxil olmaqla, insan haqlarına 
hörmət edilməsi məsələsinə daha çox diqqət edilsin; 

 Bütün vicdan məhbuslarının dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmasına çağırış edilsin; 

 Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin və müstəqil vətəndaş cəmiyyəti fəallarının 
işinə dəstək artırılsın. 
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qüvvələrə qarşı müqavimət mümkündür. Bu hərəkatın bir parçası olun. 
Qorxu və nifrəti körükləyənlərlə mübarizə aparın.

 Amnesty İnternationala qoşulun və insan haqlarının pozulmasına son 
qoyulması uğrunda kampaniya aparan dünya miqyaslı hərəkatın bir 
hissəsinə çevrilin. Dəyişiklik yaratmaq cəhdimizə kömək edin.  

 Amnesty İnternational təşkilatının işinə dəstək olmaq üçün ianə verin.
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HEÇ VAXT ÇIÇƏKLƏNMƏYƏN BAHAR
AZƏRBAYCANDA AZADLIQLAR TAPDANIR

İfadə və sərbəst toplaşma azadlığı hüquqları 
Azərbaycanda kəskin şəkildə məhdudlaşdırılmışdır. 
Buna baxmayaraq gənc fəallar, siyasi müxalifət 
partiyaları və başqaları 2011-ci ilin Mart və Aperelində 
daha çox azadlıqlar və rejimin dəyişdirilməsi tələbi ilə 
etirazlar təşkil etdilər. 

Lakin repressiya və təqiblərin yeni dalğası başlandı. 
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları xalq etirazının 
işartılarını beşiyində boğmağa başladı. Polis fəalların 
və müxalifət siyasətçilərinin yaxşı-təşkil olunmuş 
həbslərini, döyülməsini və həbsxanaya atılmasını 
həyata keçirdi. Bununla da fərqli səslərə ətürpədən 
mesaj göndərildi. 

Bu hesabatda diqqət 2011-ci ilin baharında etirazlardan 
əvvəl, etirazlar zamanı və onlardan sonra təqib və 
həbslərin yeni dalğasına yönəldilib. Buraya adamların 
təqiblə üzləşməsi, onlara qarşı pis rəftar, qanunsuz 
həbslər və ədalətsiz mühakimələrin ardınca azadlıqdan 
məhrumedilmələr daxildir. Bu sənəd insan haqları 
təşkilatlarının hakimiyyət tərəfindən bağlanmasını 
və müxalifətyönlü jurnalistlərin döyülməsini və 
hədələnməsini nümayiş etdirir.

Amnesty İnternational ifadə və sərbəst toplaşma 
azadlığına yaradılmış məhdudiyyətlərə son qoyulmasına 
çağırır. Bu isə fəallara qarşı təhdidlərə son qoyulması 
və öz haqlarını dinc şəkildə nümayiş etdirdikləri üçün 
məhbus edilənlərin dərhal azad olunması deməkdir. 
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