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1. Xülasə 

İfadə azadlığı demokratik cəmiyyətin təməl hüquqlarından biridir. İfadə azadlığı cəmiyyətdə fərqli 

fikirlərə qarşı tolerantlığı artırır, problemlərin həlli üçün mühüm olan debatın özəyini təşkil edir.  

Araşdırma sənədinin məqsədi də Azərbaycanda, xüsusilə də sosial şəbəkələrdə ifadə azadlığının 

vəziyyətini araşdırmaq, yerli qanunvericilikdə ifadə azadlığını tənzimləyən normaları təsvir etmək, 

ifadə azadlığına müdaxilə faktlarının xarakterini göstərmək, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 

ifadə azadlığına yanaşmasını əks etdirmək və araşdırma nəticələrini təhlil etmək və yekunda tövsiyə 

verməkdir.  

Qanunvericiliyin təhlili hissəsində Konstitusiyaya, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və 

informasiyanın mühafizəsi haqqında” Qanuna, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə 

və digər müvafiq qanunvericilik normalarına nəzər salınıb və təhlil edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 47-ci və 50-ci maddəsi və ratifikasiya edilmiş bir sıra 

yerli və beynəlxalq sənədlər də ifadə azadlığını qoruyur. Bu sənədlərdə ifadə azadlığına müdaxilə üçün 

legitim səbəb məhdud saydadır və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ediləcək müdaxilənin həm 

demokratik cəmiyyətdə zəruri, həm də baş vermiş qanun pozuntusuna mütənasib olmasını tələb edir.  

Sosial medianın fəaliyyəti baxımından yerli qanunvericilikdə problemli bir sıra məqamlar var. 

Bunlardan biri “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun “İnternet İnformasiya Ehtiyatları” adlanan 3-1 fəsili və bu 

fəsildə qanunvericiliyə daxil edilən anlayışlardır. Məsələn, “İctimai təhlükə” anlayışı qanunda qeyri-

müəyyən anlayış kimi geniş tətbiqə açıqdır. Bu səbəblə də bu maddə çox geniş tətbiq olunur və 

qanunun keyfiyyətinin üç əsas meyarından biri olan – öncədəngörüləbilənlik prinsipinə uyğun gəlmir. 

Qanunvericilikdəki ən böyük problemlərdən biri də diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin 

mövcud olması, geniş tətbiq edilməsi və hətta bəzən ifadə sahiblərinin azadlıqdan məhrumetmə cəzası 

ilə cəzalandırılmasıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası 2007-ci ildə 1577 saylı 

Tövsiyəsində tərəf dövlətləri diffamasiyaya görə azadlıqdan məhrumetmə cəzasını ləğv etməyə 

çağırıb.  

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi Konvensiyanın 10-cu maddəsi 

baxımından pozuntu kimi tanınan işlərdə də təkrar-təkrar vurğulanıb.  

Cinayət Məcəlləsində diffamasiyaya görə bir neçə maddə cinayət məsuliyyəti yaradır. Bunlardan biri 

də Prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyan maddədir. Bu maddə AİHM-in qərarlarında dəfələrlə qeyd 

olunan dövlət nümayəndələrinin, ictimai və siyasi xadimlərin, o cümlədən rəhbər şəxslərin tənqidə 

qarşı daha tolerant olmalı prinsipinə ziddir. 

Qanunvericiliyin tətbiqi hissəsinə nəzər saldıqda inzibati qanunvericiliyin də sıx-sıx ifadə azadlığını 

durdurmaq üçün istifadə olunduğu müşahidə edilir. Məsələn, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1-ci 

maddəsi siyasi fəallara qarşı məhkəmə praktikasında geniş tətbiq edilir. Həmçinin ifadə azadlığı ilə 

bağlı məhdudlaşdırmadan danışarkən İnzibati Xətalar Məcələsinin 211-ci maddəsini (Epidemiya 

əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması) də xüsusilə pandemiya 



Azərbaycanda Sosial Şəbəkələrdə İfadə Azadlığının Vəziyyətinə dair Araşdırma SənədiDemokratik Təşəbbüslər 

İnstitutu (IDI) 

2 

dönəmində qeyd etmək vacibdir. Karantin dövründə dövlət tərəfindən görülmüş tədbirlərlə bağlı 

tənqidi paylaşımlar bu maddəyə əsasən sanksiyaya məruz qalıb. 

AİHM-nin isə Azərbaycana qarşı bir çox işdə əsas pozuntu tapdığı məqamlardan kimi cəzaların 

mütənasibliyi ilə bağlı verilən qərarlardır. Belə ki, AİHM qərarlarında yerli məhkəmələrin ən ağır 

sanksiyanı seçdiyini, xüsusilə də diffamasiya işlərində mövzunun ictimai debata tövhə vermə və şəxsin 

ictimai həyatdakı rolu faktorlarını nəzərə almadığını bildirib.  

Araşdırma sənədində 2020-ci il ərzində sosial şəbəkələrdə paylaşım və çağırışlarına görə müdaxilələrə 

məruz qalma faktları araşdırılıb. Faktları toplamaq üçün isə media monitorinqi aparılıb və 

zərərçəkənlərlə müsahibələr götürülüb. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, koronavirus 

tədbirlərini tənqid edən aktivistlər və pandemiya ilə bağlı qərarları, tətbiqi tənqid edən insanların 

tənqidlərini sosial şəbəkələrdə paylaşan jurnalistlər qanunsuz, mütənasib olmayan müdaxilələrə məruz 

qalıb. Onlar polis bölmələrinə çağırılıb və ya inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar.  

Bu dövr ərzində bir neçə fəal Cinayət Məcəlləsinin 147-ci və 148-ci maddələrinə əsasən cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu da göstərir ki, Azərbaycanda diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti 

geniş tətbiq edilir və jurnalist, bloger, sosial şəbəkə aktivistləri və s. özünü ifadə edən şəxslər rahatlıqla 

azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır.  

Cəza mexanizmi kimi həbsdən əlavə zorla psixi xəstə kimi təcrid edilmə, işdən çıxarılma faktları da 

mövcuddur. Araşdırma dövründə bir fəal sosial şəbəkədə paylaşdığı videoya görə Psixiatriya 

Xəstəxanasına yerləşdirilıb və başqa iki fəal da siyasi fəaliyyəti və paylaşımlarına görə işindən 

çıxarılıb.  

Araşdırma sənədi nəticəyə gəlir ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə ifadə azadlığının 

məhdudlaşdırılıb. Sadəcə, öz fikirlərini ifadə edən aktivistlər deyil, həm də digər şəxslərin problemini 

işıqlandıran jurnalistlər də qanunsuz müdaxilələrə məruz qalıb. Bu məhdudiyyətlər həm 

qanunvericiliyə, həm də praktikaya əsaslanıb. 

Araşdırma sənədində yekunda tövsiyəyə yer verilib. Tövsiyədə diffamasiyanın 

dekriminallaşdırılmalsı, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” 

Qanunun məhdudlaşdırıcı normaları nəzərdən keçirilməsi və Konstitusiyaya və Avropa İnsan 

Hüquqları Konvensiyasına (AİHK) uyğunlaşdırılması, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 211-ci, 

388-1-ci və 535-ci maddələrinin və Cinayət Məcəlləsinin 139-1-ci maddəsinin suistifadəsinə yol 

verilməməsi, polislərin səlahiyyətlərindən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməməsi, yerli 

məhkəmələrin ifadə azadlığı ilə şəxsi həyata hörmət hüququnu balanslaşdırarkən ictimai marağa səbəb 

olan mövzu, şəxsin ictimai rolu və paylaşımın nəticələri kimi amilləri nəzərə almalı olması, eyni 

zamanda yerli məhkəmələrin ən ağır sanksiyanı, xüsusilə də səsləndirilən fikir və ya paylaşım nifrət 

nitqi deyilsə, azadlıqdan məhrum etmə cəzasını tətbiq etməkdən çəkinməsi zəruriliyi və s. yer alıb. 
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2. Giriş 

İfadə azadlığı demokratik cəmiyyətin təməl dayaqlarından biridir. İfadə azadlığı cəmiyyətdə fərqli 

fikirlərə qarşı tolerantlığı artırır, problemlərin həlli üçün mühüm müzakirələri təşkil edir.  

Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyətinə gəldikdə isə BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi 16 

Noyabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan haqqında dördüncü periodik hesabatında1 ifadə azadlığına tətbiq 

olunan həddən artıq geniş məhdudiyyətlərdən narahat olduğunu bildirib. 

Komitə hesabatda hüquq müdafiəçilərinin, gənc aktivistlərin, siyasi müxalifətçilərin, müstəqil jurnalist 

və bloqerlərin təhdid edilməsindən, qanunsuz saxlanmasından, pis rəftara məruz qalmasından və siyasi 

səbəbli uydurma inzibati və cinayət ittihamları (xuliqanlıq, nakotik maddə əldə etmə, iqtisadi 

cinayətlər, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, zorakılığa çağırış və nifrət 

nitqi) ilə həbs edilməsi ilə bağlı xəbərlərdən narahat olduğunu ifadə edib. 

Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Miyatoviç də 8-12 İyul 2019-cu il 

tarixlərindəki Azərbaycana səfərindən sonra dərc etdiyi hesabatda 2  ölkədə ifadə azadlığının 

məhdudlaşdırıldığını, hakimiyyət orqanlarını tənqid edən və ya narazılığını bildirən sosial şəbəkə 

fəalları və jurnalistlərin müxtəlif ittihamlarla (polisin əmrinə tabe olmamaq, xuliqanlıq, hədə-qorxu ilə 

tələb etmə, vergidən yayınma, etnik və dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına dair çağırışlar etmə, 

qanunsuz olaraq silah əldə etmə və narkotik vasitə əldə etmə) saxlanıldığını və ya həbs edildiyini 

bildirib. 

“Freedom House” 2020-ci ildə “İnternetdə Azadlıq” hesabatında3 Azərbaycanın azad ölkə olmadığını, 

sosial şəbəkələrdə dövlət yönümlü şərhçilərin (trolların) olduğunu və sosial şəbəkə istifadəçilərinin 

həbs edildiyini bildirib.  

Bu araşdırma sənədində ifadə azadlığı çərçivəsində sosial şəbəkələrdə paylaşılan fikirlərə görə Daxili 

İşlər Nazirliyinin şöbələrinə və Prokurorluğa çağırılma, cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb olunma 

ilə bağlı halların yerli qanunvericilik, beynəlxalq qanunvericilik aktları, Avropa İnsan Hüquqları 

Məhkəməsinin qərarları cəhətdən analizi və Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin təhlilindən yer alır. 

Araşdırmanın praktiki hissəsi bir illik dövrü - 2020-ci ili əhatə edir. 

 
  

 
1
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshv33kpjIN1yQcFlNQGe

FnqM5IxR4PQMZWvxmoWXyTsshELrTf%2fHJH%2fqsIqI6FD8OFwu28r7iZSlAYRm9fDeUVCTGadLoglKdYRd4jr

LMRra  
2
 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108 

3
 https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-net/2020  

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252fPPRiCAqhKb7yhshv33kpjIN1yQcFlNQGeFnqM5IxR4PQMZWvxmoWXyTsshELrTf%252fHJH%252fqsIqI6FD8OFwu28r7iZSlAYRm9fDeUVCTGadLoglKdYRd4jrLMRra
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252fPPRiCAqhKb7yhshv33kpjIN1yQcFlNQGeFnqM5IxR4PQMZWvxmoWXyTsshELrTf%252fHJH%252fqsIqI6FD8OFwu28r7iZSlAYRm9fDeUVCTGadLoglKdYRd4jrLMRra
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252fPPRiCAqhKb7yhshv33kpjIN1yQcFlNQGeFnqM5IxR4PQMZWvxmoWXyTsshELrTf%252fHJH%252fqsIqI6FD8OFwu28r7iZSlAYRm9fDeUVCTGadLoglKdYRd4jrLMRra
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108
https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-net/2020
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3. Metodologiya 

Təqdim olunan araşdırma sənədinin qanunvericilik hissəsində Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı 

qanunvericilik təsvir edilib, qanunvericilik aktlarında ifadə azadlığına verilən zəmanətlər və ona tətbiq 

edilən məhdudiyyətlər göstərilib. Daha sonra beynəlxalq qanunvericilik aktlarına nəzər salınıb və 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanaşmasına, ifadə azadlığı ilə digər azadlıqları necə 

balanslaşdırmasına xüsusi yer verilir. Məhkəmənin Azərbaycana qarşı ifadə azadlığının pozuntusunu 

tanıdığı işlərin hüquqi icmalı verilir.  

Praktiki hissədə isə birbaşa internetdə və sosial şəbəkələrdə ifadə etdikləri fikirlərinə və paylaşımlarına 

görə təzyiqə məruz qalan (polis bölməsinə çağırılan, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan 

və s.) şəxslər barədə məlumatlar verilib. Məlumatların əldə edilməsində media monitorinqi 

metodundan istifadə edilib. Media monitorinqi açar sözləri vasitəsilə aparılıb və konkret tarix aralıqları 

(2020-ci il yanvar - dekabr) seçilərək araşdırmanı əhatə edən dövrlə məhdudlaşdırılıb (Açar sözləri: 

“Polisə çağırıldı”, “inzibati həbs”, “həbs olundu”, “saxlanıldı”). 

Mediada xəbərlərə mövzu olan işlərdə zərərçəkən jurnalist, bloger və ictimai fəallar ilə əlaqə 

saxlanılıb, məlumatları dəqiqləşdirmək üçün müsahibələr alınıb. Məlumatların bir qisminə sosial 

şəbəkələr, digər qisminə isə şəxsi tanışlıqlar vasitəsilə çatmaq mümkün olub.  
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4. Qanunvericilik 

4.1. Yerli qanunvericilik 

Yerli qanunvericilikdə ifadə azadlığını öz təminatı altına alan ilkin sənəd Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasıdır.4  

Konstitusiyanın 47-ci maddəsind“ əHər kəsin fikir və söz azadlığı”nın olduğu vurğulanır v“ əheç kəs 

öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilməz”, – deyilir. 

Həmin maddədə bir sıra məhdudiyyətlər də göstərilib: irqi, milli, dini, sosial ədavət və hər hansı digər 

meyara əsaslanan və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir. 

Konstitusiyanın 50-ci maddəsi isə məlumat azadlığından bəhs edir. Kütləvi informasiya vasitələrində, 

o cümlədən mətbuatda dövlət senzurasının qadağan olduğu, kütləvi informasiyanın azadlığına təminat 

verildiyi bildirilir. Bununla yanaşı, “hər kəsin hüquqlarını pozan və ya mənafelərinə xələl gətirən, 

kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilən məlumatı təkzib etmək və ya ona cavab vermək 

hüququnun” olduğu da bildirilir.  

Əlavə olaraq, Konstitusiyanın 54.1-ci maddəsi vətəndaşların siyasi həyatda maneəsiz iştirak hüququnu 

və 57.2-ci maddəsi isə vətəndaşlarının dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi 

partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, habelə ayrı-ayrı vətəndaşların 

fəaliyyətini və ya işini tənqid etmək hüququnu qoruyur. Beləliklə vətəndaşların ictimai marağa səbəb 

olan məsələlərdə və siyasi debatda senzuraya məruz qalmadan tənqidlərini ifadə etmək hüququ var. 

Konstitusiyada ifadə azadlığına məhdudiyyətləri göstərən iki əsas maddə var. Bunlar insanların şərəf 

və ləyaqətini qoyun 46-cı maddə və Prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyan 106-cı maddədir. 

Digər məhdudlaşdırıcı maddəsi isə şəxsi toxunulmazlıq hüququnu qoruyan 32-ci maddədir. Həmin 

maddənin üçüncü bəndi şəxsin öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın 

toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol vermir. 

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” 5  Konstitusiya Qanununda ifadə 

azadlığının və məlumat azadlığının məhdudlaşdırılması üçün göstərilən legitim əsaslar aşağıdakılardır: 

● dövlət təhlükəsizliyi mənafeləri; 

● sağlamlığın və mənəviyyatın, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması; 

● cinayətin qarşısının alınması; 

● iğtişaşların qarşısının alınması; 

● ictimai təhlükəsizliyin qorunması; 

● dövlətin ərazi bütövlüyünün mənafelərinin təmin edilməsi; 

● digər şəxslərin nüfuzu və ya hüquqlarının müdafiəsi; 

● məxfi qaydada əldə edilmiş məlumatın açıqlanmasının qarşısının alınması; 

● məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi. 

 
4 http://www.e-qanun.az/framework/897 
5
http://www.supremecourt.gov.az/uploads/files/qanunlar/insan_huquq_ve_azadliqlarinin_heyata_kecirilmesi_haqqinda.p

df 

http://www.e-qanun.az/framework/897
http://www.supremecourt.gov.az/uploads/files/qanunlar/insan_huquq_ve_azadliqlarinin_heyata_kecirilmesi_haqqinda.pdf
http://www.supremecourt.gov.az/uploads/files/qanunlar/insan_huquq_ve_azadliqlarinin_heyata_kecirilmesi_haqqinda.pdf
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“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi 6  haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 3-1-ci fəsili “İnternet İnformasiya Ehtiyatları” adlanır və bu fəsildə 

internetdə, o cümlədən sosial şəbəkələrdə paylaşılan informasiyalara ölkənin ratifikasiya etdiyi 

beynəlxalq sənədlərdə və Konstitusiyasında nəzərdə tutulduğundan daha artıq məhdudiyyətlər 

qoyulmuşdur: 

Qanunun 13-2.3-cü maddəsinə əsasən İnternet informasiya ehtiyatının və onun domen adının sahibi 

və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin istifadəçisi həmin informasiya ehtiyatında 

(informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində) aşağıdakı yayılması qadağan edilən informasiyanın 

yerləşdirilməsinə yol verməməlidir: 

• terrorçuluğun təbliği və maliyyələşdirilməsi, terrorçuluğun həyata keçirilməsinin üsul və vasitələri, 

terrorçuluq məqsədi ilə təlim təşkil etmə və ya keçirmə barədə məlumatlar, habelə terrorçuluğa açıq 

çağırışlar; 

•  zorakılığın və dini ekstremizmin təbliğinə dair məlumatlar, milli, irqi və ya dini nifrət və 

düşmənçiliyin salınmasına, dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə, ərazi 

bütövlüyünün parçalanmasına, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə və ya saxlanmasına, kütləvi 

iğtişaşların təşkil edilməsinə yönələn açıq çağırışlar; 

• dövlət sirri təşkil edən məlumatlar;7 

• odlu silahın, onun komplekt hissələrinin, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların 

hazırlanma qaydası və ya üsulları barədə məlumatlar; 

• narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının hazırlanma və ya istifadə 

üsulları və qaydası, onların qanunsuz əldə edilməsi yerləri, habelə tərkibində narkotik maddələr 

olan bitkilərin kultivasiya yerləri və ya üsulları barədə məlumatlar; 

• pornoqrafiyaya, o cümlədən uşaq pornoqrafiyasına aid məlumatlar; 

• qumar və digər qanunsuz mərc oyunlarının təşkilinə və həmin oyunlarda iştiraka təhrik edən 

məlumatlar; 

• intiharı problemlərin həlli üsulu qismində təbliğ edən, intihara bəraət qazandıran, onu əsaslandıran 

və ya törədilməsinə təhrik edən, intiharın törədilməsi üsullarını izah edən və ya qrup şəklində bir 

neçə şəxsin intihar etməsini təşkil etmək məqsədi ilə yayılan məlumatlar; 

• “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq müvafiq yaş kateqoriyasına uyğun işarələnməmiş kino, televiziya və videofilmlər, o 

cümlədən animasiya filmləri, kompüter və digər elektron oyunlar (“Universal” yaş kateqoriyasına 

aid olanlar istisna olmaqla); 

• təhqir və ya böhtan xarakteri daşıyan, habelə şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar; 

• əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan məlumatlar; 

• Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə yayılması qadağan edilən digər informasiya; 

• insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının törədilməsi, ictimai 

təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması, həyat təminatı obyektlərinin, maliyyə, nəqliyyat, rabitə, 

sənaye, energetika və sosial infrastruktur obyektlərinin fəaliyyətinin pozulması və ya başqa ictimai 

təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhdidini törədən yalan məlumatlar. 

 
6
 http://e-qanun.gov.az/framework/3525  

7
 http://www.e-qanun.az/framework/5526 Maddə 5   
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Sonuncu bənddə işlədilən “İctimai təhlükə” anlayışının qanunda konkretləşdirilmiş bir izahı yoxdur. 

Bunun üçün bu bənd çox geniş tətbiq oluna bilir.  

“Yayılması qadağan edilən digər informasiya" anlayışı da olduqca yayğındır və geniş şərhə açıqdır. 

Beləliklə, bu iki ifadə qanunun keyfiyyətinin üç təməl prinsipindən biri olan öncədəngörüləbilənlik 

prinsipi ilə uzlaşmır. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati məsuliyyət: 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin8 388-ci maddəsinə əsasən, kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist 

hüququndan sui-istifadə etməyə görə inzibati məsuliyyət müəyyən edilmişdir. Qanunda təsbit olunmuş 

sui-istifadə halları aşağıdakılardır: 

● açıqlanması qanunla qadağan edilən məlumatları açmaq; 

● mətbuu nəşrdə çap olunan materialların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanmasına 

nəzarət etməmək; 

● qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallardan başqa informasiyanı onun mənbəyini göstərmədən 

yaymaq; 

● istinad məlumatları göstərilməyən kütləvi informasiya vasitələri məhsullarını istehsal etmək və 

yaymaq, yaxud istinad məlumatlarını qəsdən yanlış göstərmək. 

Tətbiq edilən sanksiyaya gəldikdə isə, fiziki şəxslər iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə, 

vəzifəli şəxslər beş yüz manatdan yeddi yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min manatdan 

üç min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

1 dekabr 2017-ci il tarixli İXM-yə dəyişikliyə9 əsasən, 388-1-ci maddə əlavə edilib. 388-1-ci maddəsi 

isə qadağan olunmuş informasiyanın internetdə və sosial şəbəkələrdə yayıldığı, silinmədiyi və ona 

müraciətin məhdudlaşdırılmadığı təqdirdə də inzibati məsuliyyət yaradır. Beləliklə, həmin 

informasiyanı yayan və götürən fiziki şəxslər beş yüz manatdan min manatadək, vəzifəli şəxslər min 

manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı törədənin 

şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq edilir, hüquqi şəxslər min beş yüz 

manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. İnternet provayderləri və host provayderləri 

həmin informasiyaya müraciəti dərhal məhdudlaşdırmadıqda isə vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan 

iki min manatadək, hüquqi şəxslər iki min manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir. 

Onu da qeyd edək ki, İXM-nin 388-1-ci maddəsi də siyasi fəallara qarşı məhkəmə praktikasında geniş 

tətbiq edilmişdir. Həmçinin ifadə azadlığı ilə bağlı məhdudlaşdırmadan danışarkən İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 211-ci maddəni (Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin 

rejimlərinin pozulması) də qeyd etmək vacibdir. Karantin dövründə karantin rejimi ilə bağlı tənqidi 

paylaşımlar bu maddəyə əsasən cəzalandırılıb.  

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti 

CM-in 101-ci maddəsi təcavüzkar müharibəni başlamağa açıq çağırışları qadağan edir. Belə çağırışlar 

səsləndirmək üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. Eyni əməllər kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya vəzifəli şəxs tərəfindən 

 
8
 http://e-qanun.az/framework/46960  

9
 http://e-qanun.az/framework/37417  
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törədildikdə üç ilədək müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 

edilməməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Terrorçuluğa açıq çağırışlar və bu tipli materialları yayma isə CM-in 214-2-ci maddəsi ilə beş ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

CM-in 220.2-ci maddəsinə əsasən isə hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə fəal şəkildə tabe 

olmamağa və kütləvi iğtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar etmək üç ilədək 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

CM-in digər maddəsi - 281-ci maddə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışları qadağan edir. Belə ki, 

hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn 

açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

Əlavə olaraq, CM-in 283.1-ci maddəsi də milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin 

salınmasına dair çağırışları və onların kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılmasını qadağan edir. Bu 

kimi hallar CM-ə əsasən səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 

müddətə islah işləri və ya iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Böhtan və təhqir də Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi10 ilə kriminallaşdırılıb. 147-ci 

maddə böhtana görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutur. Belə ki, yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı 

şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi 

nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda 

internet informasiya ehtiyatında yaymağı bu maddə ilə cəzalandırılır. Buna görə yüz manatdan beş yüz 

manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz səksən saatadək müddətə ictimai işlər 

və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. Şəxsi ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma isə ağırlaşdırıcı hal 

olaraq görülür və iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

148-ci maddədə isə təhqirə görə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Belə ki, kütləvi çıxışlarda, kütləvi 

nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda 

internet informasiya ehtiyatında şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçaltmağa 

görə üç yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz səksən 

saatadək müddətə ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2016-cı ildə edilən dəyişikliklə Cinayət Məcəlləsinə 148-1-ci maddə əlavə edilib. Bu maddə, bilavasitə 

sosial şəbəkələrdə anonim hesablardan böhtan və təhqirə görə məsuliyyət müəyyən edir. Bu hallar min 

manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən saatadək 

müddətə ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

CM-də Prezidentin şərəf və ləyaqəti ayrıca maddə ilə qorunur. Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsinə 

əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və layaqətini kütləvi çıxışda, kütləvi nümayiş 

etdirilən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində ləkələmə və ya alçaltmaq iki ilədək müddətə 

islah işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Prezidenti ağır və ya xüsusilə 

 
10 http://e-qanun.az/framework/46947  
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ağır cinayətdə ittiham etmək isə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır.  

Bu maddəyə 2016-cı il noyabr ayında11 323.1-1 saylı yeni bənd əlavə edildi.  Həmin bənddə göstərilir 

ki, bu Məcəllənin 323.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər internet informasiya ehtiyatında 

saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesablardan istifadə edərək kütləvi nümayiş etdirməklə törədildikdə 

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.  

31 may 2017-ci ildə12 bu bəndin sanksiyası ağırlaşdırılıb. Daha yüngül sanksiya olan cərimə cəzası 

ləğv edilib.  

4.2. BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Paktı 

Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi 13  BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Paktının 19-cu 

maddəsi14 də ifadə azadlığını qoruyur. 

Həmin maddənin 3-cü bəndində isə məhdudiyyətləri doğuran əsaslar və şərtlər sadalanıb: 

“Lakin onlar (məhdudiyyətlər) qanunla müəyyənləşməli və aşağıdakıların təmin edilməsi üçün 

zəruri olmalıdır: 

a) başqalarının hüquqlarına və adına hörmət edilməsi üçün; 

b) dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin sağlamlıq, yaxud mənəviyyatının 

qorunması üçün. 

Paktda göstərilən şərtlər isə bunlardır: 

a) Mülki və siyasi haqlara gətirilən məhdudiyyətlər hökmən qanunlarla olmalı və dəqiq 

göstərilməlidir; 

b) başqalarının hüquqlarına və adına hörmət edilməsi məqsədi ilə olmalıdır (şəxsin özəl 

həyatına müdaxilə önlənməlidir); 

c) dövlət təhlükəsizliyinin qorunması məqsədi daşımalıdır; 

d) ictimai asayişin mənafelərini qorumalıdır; 

e) əhalinin sağlamlığının qorunmasını hədəf seçməlidir; 

f) mənəviyyatın qorunması üçün nəzərdə tutulmalıdır.” 

 
11

 http://e-qanun.az/framework/34571  
12

http://e-qanun.az/framework/36154  
13

 http://www.e-qanun.az/framework/2708  
14

https://migration.gov.az/content/pdf/5acb034968016_M%C3%BClki%20v%C9%99%20siyasi%20h%C3%BCquqlar%
20haqq%C4%B1nda%20Pakt.pdf 
“1. Hər bir insan şəxsi fikri olmaq hüququna malikdir. 
2. Hər bir insanın öz fikrini sərbəst ifadə etmək hüququ var. Bu hüquqa dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq hər 
cür informasiya və ideyaları axtarmaq, almaq, şifahi, yazılı, mətbuat, yaxud bədii ifadə formaları vasitəsilə, yaxud 
özü seçdiyi başqa üsullarla yaymaq azadlığı daxildir.” 

http://e-qanun.az/framework/34571
http://e-qanun.az/framework/36154
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https://migration.gov.az/content/pdf/5acb034968016_M%2525C3%2525BClki%252520v%2525C9%252599%252520siyasi%252520h%2525C3%2525BCquqlar%252520haqq%2525C4%2525B1nda%252520Pakt.pdf
https://migration.gov.az/content/pdf/5acb034968016_M%2525C3%2525BClki%252520v%2525C9%252599%252520siyasi%252520h%2525C3%2525BCquqlar%252520haqq%2525C4%2525B1nda%252520Pakt.pdf
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4.3 Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Məhkəməsinin ümumi yanaşması 

Avropa İnsan Hüquqları Konvesniyasının 10-cu maddəsi də ifadə azadlığını qoruyur və ifadə 

azadlığına məhdudlaşdırarkən aşağıdakı şərtlərə uyğun davranmağı tələb edir.  

1. Birinci müdaxilə qanuni olmalıdır. Yəni, ifadə azadlığına tətbiq edilən məhdudiyyət müəyyən 

qanunvericilik aktından qeyd olunmalıdır. Məhkəmə (AİHM) eyni zamanda qanunvericilik 

üçün də üç əsas tələbi irəli sürür: 

a. Qanunun dili aydın olmalıdır; 

b. Qanun hər kəsə çatımlı olmalıdır; 

c. Qanunun nəticələri öncədən görüləbilən olmalıdır.  

2. Müdaxilənin məqsədi AİHK-da göstərilmiş legitim məqsədlərdən birinə əsaslanmalıdır: 

a. ərazi bütövlüyü və ya ictimai asayiş maraqları naminə; 

b. iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq üçün; 

c. sağlamlığın, yaxud mənəviyyatın qorunması üçün; 

d. digər şəxslərin nüfuzu və hüquqlarının müdafiəsi üçün; 

e. gizli əldə edilmiş məlumatların açıqlanmasının qarşısını almaq üçün; 

f. ədalət mühakiməsinin nüfuz və qərəzsizliyini təmin etmək üçün. 

3. Müdaxilə demokratik cəmiyyətdə zəruri olub, baş vermiş qanun pozuntusuna mütənasib 

olmalıdır. Məhkəmə bildirir ki, müdaxilənin demokratik cəmiyyətdə zəruri və mütənasib 

olması üçün həmin nəticəni əldə edəcək daha yüngül sanksiyanın olmaması lazımdır15. Bu 

baxımdan məhkəmə araşdırarkən yerli məhkəmələrin ən az mədudlaşdırıcı sanksiyanı seçib-

seçmədiklərinə fikir verir. Xüsusilə də, sanksiyanın insanları və mətbuatı tənqidlərini ifadə 

etməkdən çəkindirən senzura vasitəsinə çevrilməməsi çox mühümdür 16 . Məhkəmə yerli 

məhkəmələri səsləndirilmiş və ya paylaşılmış fikrə görə azadlıqdan məhrum etməməyə və 

fikirlərin ümumi təsirini nəzər almağa çağırır, eləcə də məhkəməyə qədərki seçilmiş qətimkan 

tədbirlərindən həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün də yerli məhkəmələrdən ətraflı 

əsaslandırma tələb edir.17  

AİHM18 (bundan sonra Məhkəmə) öz qərarlarında bildirib ki, 10-cu maddənin ən əsas xüsusiyyəti 

pluralizmi qorumasıdır. Pluralizm demokratiyanın ən böyük sütunlarından biridir, tolerantlığı və geniş 

fikirliliyi təbliğ edir. Hər hansı bir fikrin cəmiyyətin əksər üzvləri tərəfindən bəyənilməməsi ifadə 

azadlığına müdaxilə üçün əsas deyil, çünki ifadə azadlığı sadəcə cəmiyyətin xoşuna gələn ifadələri 

deyil, həm də cəmiyyəti narahat edən və şoka salan ifadələri də qoruyur. 19 

 
15

 Glor v. Switzerland, § 94, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92525  
16

 Bédat v. Switzerland [GC], § 79, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898  
17

 Şahin Alpay v. Turkey, §§ 181-182, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181866  
18

 AİHM 1959-cu ildə tərəf dövlətlərin konvensiyanın müddəalarına əməl etdiyinə nəzarət etmək üçün yaradılıb. 
19

 Dink v. Turkey, § 137; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100383  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92525
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181866
https://www.coe.int/en/web/tirana/european-court-of-human-rights#:~:text=Taking%2520as%2520their%2520starting%2520point,human%2520rights%2520and%2520fundamental%2520freedoms.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100383


Azərbaycanda Sosial Şəbəkələrdə İfadə Azadlığının Vəziyyətinə dair Araşdırma SənədiDemokratik Təşəbbüslər 

İnstitutu (IDI) 

11 

Məhkəmə qərarlarında bildirmişdir ki, 10-cu maddənin ikinci bəndində göstərilən legitim əsaslar dar 

çərçivədə təfsir və tətbiq olunmalıdır. Xüsusilə də, siyasi nitq, debat və ictimai marağa səbəb olan 

məsələlərin müzakirəsi daha çox qorunur və burada dövlətin mülahizə sərbəstliyi insanların şəxsi 

həyatına müdaxilə edən fikirlərə müqayisədə çox dardır. Demokratik sistemdəki yerini nəzərə alsaq, 

dövlətin hərəkətləri və hərəkətsizliyi cəmiyyətin diqqəti daxilində olmalıdır. Beləliklə, dövlətə qarşı 

“məqbul tənqidin limitləri” həm özəl şəxslərdən, həm də siyasətçilərdən daha çoxdur. 20 

Qeyri-dövlət təşkilatları və digər qurumlarla bağlı məqbul tənqidin limitləri isə onların ictimai debata 

daxil olma dərəcəsindən asılıdır. Əgər ictimai debatda aktiv iştirak edirlərsə, rəqibləri tərəfindən 

olunan tənqidə və tənqidin edildiyi üsluba qarşı daha tolerant olmalıdırlar.21  

Məhkəmə bildirir ki, əgər ifadə olunan və paylaşılan ifadələr nifrət nitqi deyilsə (qanlı qisasa çağırmır, 

zorakılığı dəstəkləmir, öz məqsədləri uğrunda terrorizmi dəstəkləmir, müəyyən şəxslərə qarşı dərin və 

irrasional nifrət səsləndirərək onlara qarşı zorakılığa çağırmırsa), tərəf dövlətlər 10-cu maddənin ikinci 

bəndində göstərilən məhdudlaşdırıcı əsasları əsas gətirərək əhalinin məlumatlanmaq hüququnu əlindən 

almamalıdırlar.22  

Məhkəmə hətta bildirir ki, mövcud quruluşu və hakimiyyəti sorğulayan siyasi ideyalar və bu ideyalara 

sülhməramlı yollarla nail olamağa çağırış ifadə azadlığının əhatə dairəsinə düşür və qorunur 23 . 

Beləliklə, Məhkəmə müdaxilənin mütənasibliyini qiymətləndirərkən sülhməramlı və ya demokratik 

separatist müzakirələrlə zorakılığı legitimləşdirməyə çalışan separatist müzakirələri də fərqləndirir, 

separatist ifadələrin işlədildiyi konteksti və sonrasında silahlı münaqişələrin olub-olmadığını da nəzərə 

alır. Məhkəmə deyir ki, separatist ifadələri analiz edəndə həmin ifadələrin milli təhlükəsizliyi və 

ictimai asayiş təsiri olub-olmağı, yaxın zamanda baş vermiş təhlükəyə açıq şəkildə səbəb olmağı 

nəzərə alınmalı və ancaq bu hallarda müdaxilə edilməlidir.24  

Azlıqları hədəf alan şərhlərə gəldikdə isə məhkəmə bildirmişdir ki, xüsusilə də tarix boyunca zülmə 

və sosial ədalətsizliyə məruz qalan azlıqlar bucür şərhlərdən qorunmalıdır. Məhkəmə bu kimi azlıqlara 

immiqrantları da daxil edir.  Məsələn, “Feret Belçiykaya25 qarşı” işində məhkəmə bildirib ki, siyasətçi 

seçki kampaniyasında payladığı bülletenlərdə immiqrantlara qarşı ksenofobik şərhlər də var idi və bu 

şərhlər internet səhifələrində də paylaşılmışdı. Məhkəmə bu işdə ifadə azadlığına edilən müdaxilənin 

pozuntu olmadığını, təxirəsalınmaz ictimai ehtiyaca əsaslandığını bildirdi.  

Məhkəmə ifadə azadlığının qorunmasında ictimai marağa səbəb olan mövzuları işıqlandıran və ictimai 

nəzarətçi rolunu oynayan “mətbuatın”, “QHT-lərin”, “blogerlərin” v“ əaktiv sosial mediya 

istifadəçilərinin” 10-cu maddənin təminatı altında daha yüksək qorunmaya malik olduğunu bildirir.26 

 
20

 Castells v. Spain, § 46; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57772  
21

 Jerusalem v. Austria, § 38, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59220  
22

 Sürek v. Turkey (no. 4) [GC], http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58298; § 60; Gözel and Özer v. Turkey, § 56; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99780  
23

 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111399 paragraph 129 
24

 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf  (version - Updated – 31 August 2020), pp 525-527 
25

 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93626  
26

 Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [GC], § 168, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57772
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59220
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58298
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99780
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111399
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93626
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828
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Məhkəmə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1729 saylı (2010) Qətnaməsinə27  istinad edərək 

işlədiyi yerlərdəki yolsuzluqları ictimailəşdirən insanları da qorumağın əhəmiyyətli olduğunu və 

onların da ictimai nəzarətə töhfə verdiklərini bildirib.  

İnternetdə ifadə azadlığı28 

İnternet ifadə azadlığı üçün geniş platforma yaradıb. İnternetin hər kəsə çatımlılığı və böyük miqdarda 

informasiyanı özündə saxlaya bilməsi cəmiyyətin xəbərlərə çatımlılığını artırır və xəbərlərin 

yayılmasında mühüm rol oynayır. Məhkəmə qeyd edib ki, ənənəvi media platformalarının qulaq ardı 

etdiyi siyasi məzmun adətən məhz internet vasitəsilə paylaşılır 29 . Beləliklə, internet vətəndaş 

jurnalizminin da formalaşmasına çox böyük töhfə verir. Buna görə də artıq blogerlər və aktiv sosial 

şəbəkə iştirakçıları da ictimai nəzarət funksiyası daşıyır. Lakin məhkəmə onu da bildirib ki, internetin 

ifadə azadlığı baxımından oynadığı mühüm rolu nəzərə alaraq ölkə daxilində internetdə ifadə 

azadlığını tənzimləyən qanunvericilik aktlarına ehtiyac var. Xüsusilə də diffamativ ifadələr internetdə 

yayılarsa, daha çox insana çatdığından insanların şəxsi həyatına daha böyük ziyan vura bilir.30  

İnternetdə yayılan diffamativ ifadələrin təhlükə ehtimalını qəbul etsə də, Məhkəmə internetin özünə 

məxsus ünsiyyət dili olduğunu da qəbul edir. “Tamiz Birləşmiş Krallığa31 qarşı” işində siyasətçi olan 

Tamiz “Google”un “Blogger” platformasında paylaşılan diffamativ şərhələrə gör“ əGoogle”un təqsirli 

bilinməsi üçün yerli məhkəmələrə müraciət etsə də, məhkəmələr ölkə yurisdiksiyası xaricində 

diffamasiya işinə baxmaq üçün lazım olan “birbaşa və davamlı” qanun pozuntusu olmadığını bildirərək 

iddianı qəbul etməyib. Onu da qeyd edək ki, üç ay sonra həmin şərhləri silinmişdir. AİHM də şərhlərin 

əksəriyyətinin təhqiramiz olduğunu qəbul etsə də, bu ifadələrin “vulqar təhqir” dən daha artıq 

olmadığını, internetdəki kommunikasiya üslubuna uyğun olduğunu və siyasətçi olduğu üçün ərizəçinin 

belə hallara qarşı daha tolerant davranmalı olduğunu bildirib. 

İfadə azadlığı və Şəxsi həyata hörmət hüququnun balanslaşdırılması32 

Şəxsi həyata  hüququ və şəxslərin reputasiyasını qorumaq hüququ ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq 

üçün qəbul edilən legitim məqsədlərdən biridir. Məhkəmə bu iki hüququ balanslaşdırarkən aşağıdakı 

kriteriyalara nəzər salır: 

1. yayılan məlumatın ictimai marağa səbəb olan debata töhfə verməsi 

a. Məhkəməyə əsasən ictimai marağa səbəb olan məsələlər cəmiyyətə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edən, onları əhəmiyyətli dərəcədə maraqlandıran və narahat edən 

 
27

 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=17851#:~:text=The%20Parliamentary%20Assembly%20recognises%20the,against%20corruption%20and

%20mismanagement%2C%20both 
28 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf (version - Updated – 31 August 2020), Unit XIII 
29

 Cengiz and Others v. Turkey, § 52, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159188  
30

 Delfi AS v. Estonia [GC], § 133; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105  
31

 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178106  
32 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf (version - Updated – 31 August 2020), Unit IV 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851#:~:text=The%2520Parliamentary%2520Assembly%2520recognises%2520the,against%2520corruption%2520and%2520mismanagement%252C%2520both
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851#:~:text=The%2520Parliamentary%2520Assembly%2520recognises%2520the,against%2520corruption%2520and%2520mismanagement%252C%2520both
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851#:~:text=The%2520Parliamentary%2520Assembly%2520recognises%2520the,against%2520corruption%2520and%2520mismanagement%252C%2520both
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178106
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
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mövzular, xüsusilə insanların rifahı və həyatı ilə bağlı məsələlərdir. Məhkəmə belə 

mövzuların münaqişəyə səbəb olma ehtimalını da qeyd edir.33   

2. xəbərin subyekti və məlumatın aid olduğu şəxsin məhşurluq dərəcəsi 

a. Şəxsin ictimai profili, məşhurluğu, cəmiyyətdəki funksiyası və rolu da onun şəxsi həyatı 

barədə məlumatların məxfilik dərəcəsinə təsir edir. 

b. Məhkəmə ictimai xadimləri sadəcə siyasətçilərlə də məhdudlaşdırmır, bu kateqoriyaya 

öz hərəkətləri və ya funksiyaları ilə ictimai arenaya daxil olan hər kəsi aid edir: iş 

adamları (xüsusilə də böyük şirkət sahibləri), dövlət qulluqçuları, hakimlər, siyasi 

təbəqənin bütün üzvləri, baş nazir, nazirlər, icra hakimiyyəti başçıları, siyasi 

məsləhətçilər, deputatlar və s. İctimai arenaya daxil olan şəxslər sözlərinin və 

əməllərinin jurnalistlər və insanlar tərəfindən araşdırılacağına hazır olmalı, geniş 

tolerantlıq nümayiş etdirməlidirlər.34 

c. Məhkəmə şərəf, ləyaqət və ya işgüzar nüfuzun qorunması hüququn ancaq cari vaxtda 

yaşayan şəxslərə aid olduğunu bildirir, çox nadir hallarda bu hüququn vəfat etmiş 

şəxslərə aid edir.35 

3. sözügedən şəxslərin əvvəlki davranışı 

4. nəşrin mövzusu, forması və nəticələri. 

a. Məhkəmə eyni zamanda faktlarla subyektiv dəyərləndirmələri fərqləndirir. Subyektiv 

qiymətləndirmələrə sübut etmək yükü qoymaq 10-cu maddənin pozuntusu hesab 

edilir.36 

b. Məhkəmə eyni zamanda informasiyanın necə əldə olunduğunu, onun doğruluğunu, nə 

qədər insana çatdığını və yayan şəxsin məruz qaldığı sanksiyanın ağırlığını da nəzərə 

alır. 

c. Məhkəmə onu da qeyd edir ki, jurnalistlər bəzi hallarda ictimai maraq doğuran 

məsələlərlə bağlı reportaj apararkən şayiələrə inana bilər və bu məsələləri 

işıqlandıran zaman başqalarının ona verdiyi müsahibələrdən istifadə edərkən 

jurnalistlərdən ifadənin doğruluğunu təsdiq edən sübutun istənilməsi ağlabatan deyil. 

(Thorgeir Thorgeirson İslandiyaya qarşı) 

5. bəzi hallarda şəkillərin və ya videonun çəkildiyi vəziyyət 

a. Gizli kameraya gəldikdə isə Məhkəmə bildirmişdir ki, ictimai məkanlarda ictimai 

xadimlər yaxından nəzarətdə olmağı, hətta kameraya çəkilməyi gözə almalıdırlar37.  

Məhkəmənin qənaətinə əsasən aşağıdakı mövzular da ictimai marağa səbəb olur: 

1. dövlətin ən yüksək postuna namizəd olan şəxsin sağlamlıq vəziyyəti (Éditions Plon Fransaya 

qarşı) 

2. məşhur idmançıların sağlamlıq vəziyyətinin, (Nikovitz və Verlagsgruppe Nyus GmbH 

Avstriyaya qarşı) 

 
33

 Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC], § 171, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

175121  
34

 Kapsis and Danikas v. Greece, § 35; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170368  
35

 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf §167 
36

 Morice v. France [GC], § 126; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265  
37
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3. cinayət işlərinin məhkəmə mərhələlərinin məlumatları (Dupuis və başqaları Fransaya qarşı; 

July və SARL Libération Fransaya qarşı) 

4. törədilmiş cinayətlərlə bağlı məlumatlar (White İsveçə qarşı; Egeland və Hanseid Norveçə 

qarşı; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue Belçikaya qarşı; Eerikäinen və başqaları Finlandiyaya 

qarşı) 

5.  hökumət nümayəndələrinin də adı çəkilən, siyasi partiya daxilindəki “seks skandalının” 

detalları (Kącki Polşaya qarşı)  

6. ətraf mühitin mühafizəsi və cəmiyyətin sağlamlığı ilə məlumatlar (Mamère Fransaya qarşı) 

7. tarixi hadisələr (Dink Türkiyəyə qarşı). Məhkəmə insanları tarixi həqiqəti bilmək hüququ 

olduğunu bildirir.  

İnsanların məlumatlanmaq hüququ bəzən ictimai xadimlərin şəxsi həyatına qədər uzanır, xüsusilə də 

əgər sözügedən şəxs siyasətçidirsə. Lakin əgər bu xəbərlər ictimai marağa səbəb olacaq məlumatlar 

daşımırsa və ancaq şəxsi və özəl məlumatlardırsa və əyləndirmək məqsədilə paylaşılıbsa, 10-cu maddə 

tərəfindən qorunmur. (Von Hannover Almaniyaya qarşı, Rubio Dosamantes İspaniyaya qarşı) 

Məhkəmə diffamasiyaya görə tətbiq edilən sanksiyalara gəldikdə isə azadlıqdan məhrum etmə 

cəzasının mütənasib olmadığını (Cumpãnã və Mazãre Rumıniyaya qarşı, Mahmudov və Ağazadə 

Azərbaycana qarşı, Fətullayev Azərbaycana qarşı), ancaq istisna hallarda - nifrət nitqi və zorakılığa 

çağırış olduqda azadlıqdan məhrumetmə cəzasının uyğun olduğunu bildirib. 

 Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da 2007-ci ildə 1577 saylı Tövsiyəsində38 tərəf dövlətləri 

diffamasiyaya görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını ləğv etməyə çağırıb.  

4.4. AİHM-də Azərbaycana qarşı işlər (10-cu maddə) 

Məhkəmə bu günə qədər (28.04.2021) Azərbaycana qarşı 11 işdə 10-cu maddənin pozuntusunu 

tanıyıb. 39  

Bunlardan bəzilərinə nəzər salaq: 

Jurnalist və yazıçıların ifadə azadlığı 

“Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı” işi40 

AİHM məqalədə böhtan və təhqiredici ifadə olduğu ilə razılaşsa da, kənd təsərrüfatı problemlərinin 

aktual mövzu olması və C.Ə.-nin də məşhur siyasətçi olduğu faktorunu nəzərə aldı. Məhkəmə xüsusilə 

də, tətbiq edilmiş sanksiyanın çox ağır olduğunu və daxili qanunvericiliyə əsasən daha yüngül cəzalar 

tətbiq oluna bilinəcəyini qeyd etdi. Beləliklə, bu işdə Məhkəmə qərara gəldi ki, tətbiq olunmuş 

sanksiya qanuni məqsədə qeyri-mütənasib olub və Konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusu baş 

verib. 

 
38

 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17588&lang=en 
39
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40 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90356 
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“Fətullayev Azərbaycana qarşı” işi41 

AİHM ilk məqalə ilə bağlı olaraq bu işin Holokostun tarixi faktının inkar edilməsi işindən fərqləndiyini 

qeyd edib, “Qarabağ gündəliyi”ndə müzakirə edilən mövzuların hələ də davam edən debat mövzusu 

olduğunu və məqalədə məqsədin günahkara haqq qazandırmaq olmadığını bildirib. Birinci məqaləyə 

görə Eynulla Fətullayevi məhkəməyə verən 4 Xocalı qurbanı və 2 sabiq əsgərlə bağlı AİHM ərizəçinin 

məqaləsində Xocalı qətliamını inkar etmədiyini və Xocalı qurbanlarını təhqir etmədiyini deyib. 2 sabiq 

əsgərə gəldikdə isə, AİHM ərizəçinin məqalədə Xocalı soyqırımına görə bütün Azərbaycan ordusunu 

və əsgərlərini yox, məhz AXC batalyonlarının bir hissəsini günahlandırdığını bildirib və həmin iki 

şəxsin bu batalyonlarla əlaqəsi tapılmadığından onların da şikayətini əsaslı hesab etməyib.   

İkinci məqaləyə gəldikdə isə AİHM qeyd edir ki, yazı analitik məqalə idi və bu məsələ məqalənin çap 

anında çox aktual idi - həmin zamanda müharibənin hipotetik ssenarisini yazan tək nəfər ərizəçi 

deyildi, müxtəlif şəxslər İran rəsmilərinə istinadən Azərbaycanın da müharibəyə cəlb olunmaq 

ehtimalından bəhs edirdilər.  

AİHM məqalədə atəşə məruz qalacaq “hədəf siyahılarının” verilməsini isə oxucularda “ölkənin 

müharibəyə cəlb edilməsi ehtimalının konkret nəticəsi barədə daha dramatik təəssürat yaratmaq cəhdi” 

kimi şərh edib və əlavə edib ki, jurnalist kimi Hökumət tərəfindən qəbul edilən konkret qərarların 

gələcək mümkün nəticələri barədə fikir bildirmək və müvafiq siyasi məsələlərə dair məlumatları və 

ideyaları çatdırmaq ərizəçinin vəzifəsi idi. Ərizəçi məqaləsində nə belə fikirləri dəstəklədiyini ifadə 

edib, nə də onların yerinə yetirilməsində hərhansı bir rola malik idi. Talışlarla bağlı məqamlara 

gəldikdə isə AİHM ərizəçinin etnik azlığın sıx yaşadığı rayonlarda sosial və iqtisadi vəziyyəti 

müzakirə etməsini və həmin ərazilərdə sosial gərginliyin ola biləcəyi barədə fikirlərini etnik ədavətə 

təhrik kimi qiymətləndirməyib. AİHM müəyyən edib ki, bu işdə yerli məhkəmələr terrorizm və etnik 

ədavətə təhrik ilə əlaqəli cinayət müddəalarını əsassız olaraq tətbiq ediblər və bu, 10-cu maddənin 

pozuntusudur. 

“Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana qarşı” işi42 

AİHM ərizəçilərin mətbuatda din haqqındakı fikirlərini ictimaiyyətə çatdırmaq azadlığı və digər 

şəxslərin düşüncə, vicdan və din azadlığına hörmət edilməsi hüququnu balanslaşdırarkən bildirir ki, 

dini qruplar digərləri tərəfindən dini inanclarının inkar edilməsinə qarşı tolerant olmalıdırlar, bura hətta 

onların dininə düşmən ehkamların yayılması da daxildir.  

AİHM qeyd edir ki, “Avropa və biz” adlı məqalədə əsasən Qərb və Şərq dəyərlərini müqayisə edilir, 

müəllifin dinin dəyərlərin formasında rolu və bu dəyərlərin Azərbaycanda və dünyada insan 

hüquqlarının vəziyyətinə təsiri barədə fikirləri yer alır. Beləliklə, məqalə sadəcə dini inanclardan deyil, 

həm də ictimai marağa səbəb olan mövzudan – dinin cəmiyyətdə və cəmiyyətin inkişafında rolundan 

bəhs edir. 

 
41 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165974 
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AİHM yerli məhkəmələrin ancaq məhkəmə-linqvistik islamşünaslıq ekspertizasının rəyinə 

əsaslandığını, özləri məqalədəki ifadələrin niyə dini nifrət və düşmənçiliyə səbəb olduğunu izah 

etmədiyini bildirib. AİHM məhkəmə-linqvistik islamşünaslıq ekspertizasının rəyinin də ətraflı 

olmadığını, ifadələrin konteksdən kənar araşdırıldığını, məqalədəki müəllifin niyyətini və araşdırılan 

mövzunun ictimai marağa səbəb olub-olmadığını kimi meyarların dəyərləndirilmədiyini qeyd edib.  

AİHM eyni zamanda tətbiq edilən cəzanın həddindən artıq ağır olduğunu və bu ağır sanksiyanın 

cəmiyyəti və mətbuatı dinlə bağlı məsələləri və ictimai marağa səbəb olan digər məsələləri açıq şəkildə 

müzakirə etməkdən çəkindirdiyini qeyd edir. AİHM qənaətə gəldi ki, tətbiq edilmiş sanksiya 

demokratik cəmiyyətdə zəruri deyildi və qeyri-mütənasib idi, beləliklə 10-cu maddənin pozuntusunu 

tanıdı.  

“Xədicə İsmayılova Azərbaycana qarşı” işi43 

AİHM bu işdə ərizəçinin məşhur araşdırmaçı jurnalist olduğunu və ona qarşı törədilən cinayət 

əməllərinin məhz onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu təsdiqlədi. AİHM bildirdi ki, bu vəziyyətdə 

AİHK-nın 8-ci maddəsindən (şəxsi həyata qanunsuz müdaxilədən qorumaq öhdəliyi) əlavə, 10-cu 

maddəsi də tərəf dövlətin üzərinə ərizəçinin jurnalist ifadə azadlığını təmin etmək üçün pozitiv öhdəlik 

qoyur. 

AİHM yerli səlahiyyətli qurumların cinayət tədqiqatını başlatsalar da, prosesdə ciddi səhvlər və 

gecikmələr olduğunu vurğuladı. Qəzetlərdəki məqalələr (ərizəçi onların dövlət yönümlü olduğunu 

bildirir), ərizəçinin şəxsi həyatına dair məqamların tədqiqatı aparan qurumlar tərəfindən əsassız olaraq 

ictimaiyyətə çatdırılması jurnalistin peşə fəaliyyətini qoruyan mühit yaratmağın əksinə vəziyyəti daha 

da qəlizləşdirib. AİHM qərara gəldi ki, tərəf dövlət ərizəçinin ifadə azadlığını sərbəst həyata 

keçirməsini təmin edə bilməyib və beləliklə də 10-cu maddədən irəli gələn pozitiv öhdəliklərini yerinə 

yetirməyib. 

Vəkillərin və hüquqşünasların ifadə azadlığı 

“Hacıbəyli və Əliyev Azərbaycana qarşı” işi44 

AİHM bu işdə hüquqşünasların, eləcə də ərizəçilərin insan hüquqlarını təmin etməkdə əhəmiyyətli rol 

oynadığını və onların ifadə azadlığının ədalət prosesinin effektiv həyata keçirilməsində mühüm rol 

oynadığını bildirdi. AİHM Vəkillər Kollegiyasına (VK) qəbul stenoqramlara əsasən bildirir ki, qəbul 

prosesində hüquqşünasların peşəkarlıq səviyyəsini deyil, onların VK-ya qarşı mövqeyini 

sorğulayıblar. Məhkəmə ərizəçilərin məhz düşüncələri və tənqidlərinə görə VK-ya qəbul olunmadığını 

təsdiqlədi və beləliklə ərizəçilərin ifadə azadlığının pozulduğunu bildirdi.  
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“Bağırov Azərbaycana qarşı” işi45 

Ərizəçinin E.A.-nın ölümü ilə bağlı açıqlamasını yoxlayarkən AİHM qeyd etdi ki, ərizəçi vəkil sirri 

ilə qorunan heç bir məlumatı açıqlamayıb. Çünki bu məlumat daha əvvəl E.A.-nın anası tərəfindən 

ictimaiyyətə çatdırılıb və ərizəçi ancaq E.A.-nın ölümündən sonra anası R.R.-nı təmsil etməyə 

başlayıb.   

Məhkəmə ərizəçinin hakimə qarşı işlətdiyi ifadəyi yoxlayarkən isə, müdaxilənin 10-cu maddənin 2-ci 

bəndində göstərilmiş legitim məqsədlərdən birinə - “məhkəmənin nüfuzunu qorumağa” xidmət 

etdiyini qəbul etdi. Lakin məhkəmənin tətbiq edilmiş sanksiyanın mütənasibliyini qiymətləndirərkən 

qeyd etdi ki, ərizəçinin bu ifadələri məhkəmə zalında səsləndirdiyi nəzərə alınmalıdır, çünki məhkəmə 

zalında ədalətlilik prinsipi tərəflər arasında arqumentlərin sərbəst və hətta məcburi mübadiləsini 

dəstəkləyir.  AİHM onu da əlavə etdi ki, bu şərhlər təhqiramiz olsa da, həmin hakimin baxdığı “İlqar 

Məmmədov Azərbaycana qarşı” işində AİHM artıq Konvensiyanın 5-ci və 18-ci maddəsinin 

pozuntusunu tanıyıb və məhkəmə prosessinda ciddi çatışmazlıqların olduğunu təsdiqləyib. Məhkəmə 

qənaətə gəldi ki, ərizəçinin Vəkillər Kollegiyasından xaric edilməsi üçün hökumət tərəfindən qeyd 

edilən səbəb də (dövlət və dövlətçiliyə kölgə salmaq) Konvensiyanın 10-cu maddəsinin məqsədinə 

uyğun deyil və pluralizm, tolerantlıq və geniş fikirlilik tələb edən demokratik cəmiyyətdə ifadə 

azadlığının məhdudlaşdırılması üçün yetərli əsas deyil. 

Əlavə olaraq, AİHM vəkillikdən çıxarılmanın həddindən artıq ağır cəza olduğunu və vəkilləri öz 

peşələrini yerinə yetirmək çəkindirə bilədəcəyini qeyd etdi. AİHM ərizəçinin ifadə azadlığını edilən 

müdaxilənin səbəblərini uyğun hesab etmədiyini və tətbiq edilən sanksiyanın qeyri-mütənasib 

olduğunu bildirərək 10-cu maddənin pozuntusunu tanıdı.  
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5. Praktik vəziyyətə baxış 

5.1 Polis bölməsinə çağırılmalar: 

18 fevral 2020-ci il tarixində mülki geyimdə polislər tanınmış qrafik dizayner Rəsul Həsəni işyerinin 

qabağında saxlayaraq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə (BMCMİ) aparıblar.  

“Azadlıq Radiosu”na verdiyi müsahibəsində46 saxlanılmasının səbəbi kimi sosial şəbəkədə paylaşdığı 

yumoristik xarakterli polislərin yallısı videosunu göstərib. BMCMİ-də ona hazırladığı video il“ əpolisi 

aşağıladığı”, yəni təhqir etdiyi deyilib. Orada ona hansı partiyaya üzv olmağı ilə bağlı suallar verilib, 

telefonu alınıb, yayımladığı video silinib. Həmçinin ona yaradıcılığını bu cür davam etdirərsə, ailə 

üzvlərinin işdən çıxarılacağı barəd“ əxəbərdarlıq” olunub.  O, 5 saat idarədə saxlanıldıqdan sonra 

sərbəst buraxılıb.  

2020-ci il 19 mart tarixində bloger Elnur Məmmədov 47  də Toplum TV-yə sosial şəbəkədə 

paylaşımları ilə bağlı xəbərdarlıq aldığını bildirib: 

“Ayın 19-da Zabrat 1, 15-ci bölmə üzrə sahə müvəkkili yaşadığım evə zəng vuraraq məni soruşub. 

Evdəkilər ölkədə olmadığımı bildiriblər. Sonra atamın nömrəsini istəyiblər. Atamla danışdıqdan sonra 

qardaşımı bölməyə çağırıb şifahi xəbərdarlıq ediblər. Mənim hansı partiyadan olduğumu soruşublar. 

Deyiblər ki, tənqidi statuslar yazmasın”.  

Həmçinin 2020-ci ilin 19 mart tarixində jurnalist İlqar Atayev də Toplum TV-yə koronavirusla bağlı 

paylaşımına görə Nərimanov rayon polis dairəsinə çağırıldığını və xəbərdarlıq edildiyini bildirib:48 

"Koronavirusla bağlı məzəli bir status yazmışdım. Yumor olduğu aydın görünürdü. Polisə çağırıb 

xəbərdarlıq etdilər ki, həssas mövzularda diqqətli olun. Həmin statusu da sildirdilər".  

2020-ci ilin martın 12-də jurnalist Əminə Məmmədova tanışının Azərbaycanda koronovirusa 

yoluxma faktlarının statiskadan çox olduğundan bəhs edən postunu paylaşıb. Bu postda "koronavirusa 

görə Azərbaycanda bir neçə nəfər ölüb və karantindən çıxmaq üçün 200 dollar pul vermək olar" deyə 

qeyd olunub. 

Onu qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusa ilk yoluxma 2020-ci ilin fevralın 28-də qeydə alınıb49 

və 2020-ci ilin martın 24-nə qədər rəsmi statistikaya əsasən, cəmi bir nəfər koronavirus səbəbilə vəfat 

edib.50 

 
46

 https://www.youtube.com/watch?v=iOxPcDHsphM  
47
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48
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 https://nk.gov.az/az/article/682/  
50

 https://nk.gov.az/az/article/715/  
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2020-ci ilin martın 24-də sahə rəisi Əminə Məmmədovanı 27-ci polis bölməsinə çağrılıb. Jurnalistin 

BBC Azərbaycana verdiyi müsahibəyə əsasən51, bölmədə jurnalistlə profilaktik söhbət aparılıb və ona 

etdiyi əməlin cinayət olduğu – bu əmələ gör“ ə500 manatdan 5000 manata qədər cərimə və inzibati 

həbs nəzərdə tutulduğunu” deyilib. Əlavə olaraq, polislərin karantin rejiminə nəzarət etdiyindən 

paylaşdığı statusla polislərə də böhtan atdığı bildirilib. Daha sonra polis bölməsində Əminə 

Məmmədovadan Facebookda paylaşdığı postu silməyi və Facebook hesabında ictimai üzrxahlıq 

yaymağı istənilib. O, dörd saatdan çox bölmədə qaldıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Əminə 

Məmmədovanın paylaşdığı postun sahibi də polis bölməsinə çağırılıb və daha sonra sərbəst 

buraxılıb.52  

2020-ci ilin martın 24-də ictimai fəal Rəhim Xoyski də Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə çağırılıb. O, 

“BBC Azərbaycan”a müsahibəsində çağırılma səbəbinin koronavirusla bağlı yazdığı v“ əFacebook”da 

paylaşdığı təkliflər olduğunu bildirib. Postda53 insanları aşağıda qeyd olunan təklifləri dəstəklədiyi 

halda #birolaq həştəqi ilə paylaşmağa təşviq edib: 

1. Fövqəladə vəziyyət dövründə vətəndaşların borc və kreditləri dondurulsun. 

2. Kommunal xidmətlərlə bağlı hal-hazırda olan limitlərə qədər istifadə ödənişsiz olsun. 

3. Fövqəladə vəziyyət müddətində gəlirini itirən vətəndaşlara zəruri ehtiyaclarını ödəmək 

üçün yaşayış minimumu olan 190 azn ödənilsin (Dövlətdən təqaüd, sosial yardım və pensiya 

alanlara aid deyil) 

4. Sahibkarlardan alınan vergilər dondurulsun. 

5. İşi dayanan şirkətlərə işçilərinin sayı qədər ödənişlər köçürülsün, o ödənişləri də şirkətlər 

işçilərinin maaş kartlarına köçürə bilərlər. 

6. Maaş kartları olmayıb, xidməti işlə məşğul olanlar, vöen kartları və şəxsiyyət vəsiqələriylə 

dövlət banklarına yaxınlaşaraq ödənişlərini ala bilərlər. 

7. Ümumiyyətlə, işsiz olanlar isə tək şəxsiyyət vəsiqələriylə banka yaxınlaşaraq ödənişlərini ala 

bilərlər. 

Bölmədə isə bu paylaşımını silməsini istəyiblər. Rəhim Xoyskidən aldığımız müsahibəyə əsasən, 

paylaşımını silməyi tələb etsələr də o silməyib sadəcə məxfilik statusunu dəyişərək “Hər kəsə açıq”dan 

“gizli”yə çevirib. Ona polis bölməsində xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. 

Daxili İşlər Nazirliyin Mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov isə deyib54: "Təklifə 

ehtiyac yoxdur, vətəndaş dövlətin qərarlarına riayət etməlidir". 

 
51

 https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-52022897  
52

 Məsələnin faktlarını dəqiqləşdirmək üçün Əminə Məmmədovadan müsahibə alınıb. O, BBC Azerbaijan saytında dərc 

olunan məlumatları təsdiqləyib. 
53
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54
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Əlavə olaraq, Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov koronavirusla bağlı 16 

mart 2020-ci il tarixind“ əASAN Radio”ya müsahibəsində də koronavirusla əlaqədar paylaşanlara 

xəbərdarlıq edib.55 

“İctimaiyyətdə yalnış fikir formalaşdırması məqsədi güdən və qəsdən bu kateqoriyadan olan 

informasiyaların yayılmasını həyata keçirən KİV-lər, o cümlədən sosial şəbəkə istifadəçilərini bir daha 

xəbərdar edirik ki, gələcəkdə bu qəbildən olan qanunazidd hərəkətlərini davam etdirəcəkləri təqdirdə, 

barələrində cinayət məsuliyyəti də daxil olmaqla, ən ciddi qanunamüvafiq tədbirlərin görülməsi təmin 

olunacaqdır”, - deyə o bildirib.  

2020-ci il aprelin 5-də yeniyetmə bloger Zəhra Kələntərova Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 

əməkdaşları tərəfindən 29-cu polis bölməsinə aparılıb. Zəhra Kələntərova “Portağal media”ya 56 

müsahibəsində polisə aparılmasını sabiq prezident Heydər Əliyevin şəklini cızma-qara etməsi və bunu 

3 aprel tarixind“ əFacebook” səhifəsində paylaşması ilə əlaqələndirib. Sözlərinə əsasən, yeniyetmə 

bloger bölməyə daxil olan kimi telefonunu əlindən alıb və ona “O nədir, paylaşırsan?” v“ əNəyə görə 

paylaşırsan?” tipli suallar verilib. Ona telefonun kodun açdırmağa çalışsalar da, o özü kodu deməyib. 

Bloger polislərdən birinin ona: “Gəl, səninlə on dəqiqə öz kabinetimdə danışım, öz xoşunla o kodu 

açacaqsan”, - deyə hədə-qorxu gəldiyini də bildirib. Daha sonra Zəhra Kələntərovanın hesabına daxil 

olaraq postu siliblər və peşman olduğunu ifadə edən post paylaşıblar. O, təqribən 5 saat saxlanıldıqdan 

sonra buraxılıb. Əlavə olaraq, ictimai fəal Sənay Yağmur “Facebook” səhifəsində 18 yaşı tamam 

olmayan yeniyetmə blogerin əvvəlcədən evinə bildiriş göndərilmədən, vəkilsiz və qəyyumsuz polis 

bölməsinə gətirildiyini də bildirib.57 

2020-ci il 7 aprel tarixində Xaçmaz rayon sakini Vüsal Başaratov sərxoş vəziyyətdə olan polis serjantı 

Namiq Eyyubovun videosunu58  çəkib və paylaşıb. Elə həmin gün Qusar Rayon Polis İdarəsinin 

əməkdaşları səbəbini demədən V. Başaratovu evindən götürərək polis bölməsinə aparıblar59.  

Meydan TV-yə müsahibə60 verən atası Hatəm Başaratov oğlundan ancaq bir gün sonra xəbər ala 

bildiyini deyir: “Aprelin 8-də 102 xidmətinə məlumat verdim, mənə dedilər ki, polisə müqavimət 

göstərdiyi üçün 9 sutka cəza alıb. Guya oğlum postda dayanan polislərə söyüb… Hələ mənim oğlum 

polislərdən orderlərinin olduğunu soruşduqda, cavab verdilər ki, rəis xahiş edir, 1 saata özümüz 

qaytarıb evə qoyacağıq”. 

Vüsal Başaratovu aprelin 8-də evə buraxıblar61.  

 
55

 https://azerinfo.tv/musahibe/14823-heqiqeti-eks-etdirmeyen-ve-cemiyetde-suni-ajiotaj-yaratmaga-hesablanmish-

shayieler-yayilir.html  
56

 https://www.youtube.com/watch?v=p7oZ2p98LPM  
57

 https://www.facebook.com/Sanay.Yaghmur/posts/529139731372360  
58

 https://www.facebook.com/basharatvi/posts/2636670756576491  
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 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/en/article/serxos-polisin-videosunu-yayan-sexsin-hebs-olundugu-deyilir/ 
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26 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Firdovsi Əmrahov Gəncə 

şəhərində polislər tərəfindən saxlanılıb və Bakıya gətirilib. AXCP-dən “Turan” İnformasiya 

Agentliyinə verilən məlumata62 əsasən, F. Əmrahov saxlanıldıqdan sonra facebook hesabı silinib v ə

“bu da onun sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti ilə əlaqədar saxlanıldığını hesab etmək üçün əsas verir”.  

28 sentyabr 2020-ci il tarixində ictimai fəal Qiyas İbrahimov evindən DTX-ya aparılıb. Buna səbəb 

onun sosial şəbəkədə müharibə əleyhinə olan paylaşımları, xüsusilə d“ əFacebook” səhifəsində İctimai 

Televiziyanın aparıcısını tənqid edən paylaşımı olub. DTX-da ona həssas məqamda yaydığı statuslarda 

diqqətli olmaq tapşırılıb.63 

5.2. İnzibati məsuliyyətə cəlbetmə 

22 mart 2020-ci il tarixində AXCP-nin Cəlilabad Rayon Təşklatının fəalı Anar Məlikova İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə 10 sutka həbs cəzası verilib.64 Həmin madd“ əepidemiya 

əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına” görə məsuliyyəti nəzərdə 

tutur.   

Anar Məlikovdan aldığımız məlumata əsasən, onun barəsində Cəlilabad Rayon Polis İdarəsində tərtib 

edilmiş inzibati xəta haqqında protokolda yazılıb ki, 18 mart 2020-ci ild“ əFacebook” sosial 

şəbəkəsində Azərbaycan Respublikasında karantin dövrü ilə bağlı yalan məlumatlar yayaraq, əhali 

arasında çaşqınlıq yaradıb. Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 22 mart 2020-ci il tarixli 10 sutka inzibati 

həbs qərarında da eyni əsasa istinad edilib.  

Anar Məlikovun son paylaşımları isə bunlar olub: 

18 mart 2020 tarixində isə karantin tədbiri olaraq tətbiq edilən Bakıya giriş-çıxış qadağasının rüşvət 

mənbəyi olduğunu barədə post paylaşıb:65 

“Bakıya giriş qadağası da qazanc mənbəyi olacaq. Sual verəcəksiniz necə deyim. Girişdə 5 azn rüşvət 

verib şəhərə daxil olacaq xalturşiklər”.  

20 mart 2020 tarixində Cəlilabad xəstəxanasında koronavirus karantinində olan xəstələrin maskasız 

yallı gedərək Novruz bayramını qeyd edən videosunu paylaşıb.66 

2020-ci il aprelin 6-sı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının üzvü Şakir Məmmədov evinin 

yaxınlığında polis tərəfindən saxlanılıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 (polisin qanuni tələbinə 

tabe olmama) maddəsilə ittiham olunan Ş. Məmmədov haqqında 15 günlük həbs qərarı çıxarılıb. O, 

 
62

 https://www.turan.az/ext/news/2020/6/free/Social/az/125226.htm  
63

 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/en/article/qiyas-ibrahim-dtx-ya-

aparilib/?utm_source=article&utm_medium=social-media&utm_campaign=news  
64

 https://www.facebook.com/karimliali/posts/10157108948853848  
65

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3401972523164338&id=100000548704348  
66

 https://www.facebook.com/watch/?v=1125657261105490  
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ünvansız söyüş söyməkdə, onu intizama dəvət edən polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə tabe 

olmamaqda təqsirli bilinib67.  

Onun vəkili “Human Rights Watch”a68 verdiyi müsahibədə bildirib ki, bölmədə Şakir Məmmədovdan 

hökuməti karantin zamanı aztəminatlı ailələrə yardım göstərməyə çağıran və tənqidi Facebook 

yazılarını silməsini tələb edilib.  

2020-ci il aprelin 10-da Lənkəran şəhərində ictimai fəal Nəriman Abdullah 69  polis tərəfindən 

saxlanılıb. Karantin rejimini pozmaqla ittiham olunan Nəriman Abdullah barəsində 10 sutka inzibati 

həbs qərarı alınıb. 

N. Abdullahın atasının “Azadlıq Radiosu”na verdiyi məlumata70 əsasən, fəalı evdən apardıqdan sonra 

gəlib telefonunu aparıblar. Fəalın yaxınları N. Abdullahın həbsini sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslarla 

və şərhlərlə əlaqələndirib71.  

2020-ci il aprelin 12-də "Kanal 24"ün müxbiri İbrahim Vəzirovun barəsində İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 535-ci (polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) 

maddəsi ilə protokol tərtib edilib və o 25 gün müddətində inzibati həbs olunub.72 

Kanal 24 öz “Facebook” səhifəsində73 bildirib ki, İbrahim Vəzirov Şirvan şəhərində olan iqtisadi-

sosial problemləri işıqlandırdığı üçün həbs edilib. Müxbirin anası Şəfa Vəzirova da Kanal 24-ə bildirib 

ki, oğlunu tez-tez şəhər polis idarəsinə çağırırdılar. Anası Aprelin 12-də İbrahimin Şirvana polis 

tərəfindən çağırıldığını bildirib: “Həmin gün yayımladığı çəkilişin silinməsini istəyiblər. İbrahim isə 

süjeti silməyəcəyini deyib. Daha sonra həmin şəxs İbrahimi Şirvana dəvət edib”. 

Daxili İşlər Nazirliyi isə İbrahim Vəzirovun ondan icazə və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərini tələb 

edən polis əməkdaşına tabe olmadığına görə saxlanıldığını bildirib74.   

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mediya azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə ümumi 

müxbiri Stefan Skenaç da İbrahim Vəzirovun həbsini pisləyib75.  

AXCP-nin Suraxanı şöbəsinin üzvü olan Arif Babayev 2020-ci aprelin 22-də saxlanıb. A. Babayev 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1.1 (internet informasiya ehtiyatında yayılması qadağan edilən 
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 https://www.azadliq.org/a/genc-fealin-10-sutka-hebs-edildiyi-deyilir/30547635.html 
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 https://www.facebook.com/neriman.aeff/posts/2604013036554945  
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 https://www.facebook.com/groups/kanal24.az/permalink/1553248771520087  
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 https://modern.az/az/news/234907/xususi-karantin-rejimini-pozan-muxbir-hebs-edildi 
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https://modern.az/az/news/234907/xususi-karantin-rejimini-pozan-muxbir-hebs-edildi
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informasiyanın yerləşdirilməsi) maddəsi ilə ittiham olunub və Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 

qərarıyla ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib.  

Partiyadan “Turan” İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata76 görə, Arif Babayev Suraxanı Rayon 

30-cu polis bölməsində döyülüb və məcbur edilərək gələcəkdə dövlətçiliyə qarşı çağırışlar etməyəcəyi 

haqda video çəkiliş edib. Qardaşı Elxan Babayev də Meydan TV-yə77 30-cu polis bölməsində A. 

Babayev“ əFacebook”dakı paylaşımlarını irad tutduqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, qardaşının 

hökuməti tənqid edən, AXCP sədri Əli Kərimlini dəstəkləyən paylaşımları var idi. 

A. Babayev həbsdən çıxandan sonra “Azadlıq Radiosu”na işlədiyi hotelin sahibinin onun işdən 

çıxmasını istədiyini deyib. Babayevin sözlərinə əsasən, müdiri onu işdən çıxarmağa məcbur olduğunu 

deyib: “Bu ərizədən bir gün sonra müdir açıq şəkildə dedi ki, mənə görə ona təzyiq edirlər, işdən 

çıxarılmağımı istəyirlər, hədələyirlər”78. 

2020-ci ilin mayın 19-da “Facebook” sosial şəbəkəsində "Umar Ali" hesabıyla tənqidi paylaşımlar 

edən Elvin İrşadov haqqında Lənkəran Rayon Məhkəməsi 16 sutkalıq inzibati həbs qərarı çıxarıb. O, 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 (polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddəsi ilə təqsirli bilinib. 

Məhkəmə qərarında E. İrşadovun onu intizama dəvət edən polis əməkdaşlarına müqavimət göstərdiyi 

deyilir.  

O, həbs edilmədən əvvəlki paylaşımlarında tez-tez korrupsiya hallarından79, Heydər Əliyev Fondunun 

Lənkərana ayırdığı yardımın ailələr“ ətanışlıqla” paylanmasından 80  və tarix kitablarında Talış 

xanlığının adının təhrif edilərək Lənkəran xanlığı kimi təqdim edilməsi və talış adının tarixdən 

çıxarılmasından81 bəhs edib. Bununla yanaşı, E. İrşadov dövlətin karantin tədbirlərini82 və karantin 

rejiminə nəzarətin “Korrupsiyada xüsusi ad çıxarmış DİN-ə həvalə edilməsini” 83  tənqid edən 

paylaşımlar edib. 

E. İrşadovun bacısı Aynur İrşadova “Azadlıq Radiosu”na verdiyi müsahibədə 84  bildirib ki, polis 

şöbəsində qardaşına “müxalifətçilik edir, nələrsə yazıb, ona görə cəzalanmalıdır" deyilib və bacısı 

əvvəllər də qardaşının tənqidi paylaşımlarına görə valideynlərinə xəbərdarlıq edildiyini bildirib. 

 
76

 https://www.turan.az/ext/news/2020/4/free/politics%20news/az/123525.htm  
77

 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/axcp-nin-daha-iki-feali-hebs-olundu/  
78

 https://www.azadliq.org/a/axcp-f%C9%99al%C4%B1-z%C9%99ng-el%C9%99dil%C9%99r-ki-

i%C5%9Fd%C9%99n-%C3%A7%C4%B1xmaq-bar%C9%99d%C9%99-%C9%99riz%C9%99-yaz-

/30654901.html?fbclid=IwAR0GMDdW5y27Ukw2FRNHx1-WB98I-eUidaNdBUTGALwo5iKYUYxklHYScLM  
79

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=239205427406586&id=100039513917036 
80

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235200091140453&id=100039513917036  
81

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225680122092450&id=100039513917036 
82

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=216170236376772&id=100039513917036    
83

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=215097679817361&id=100039513917036  
84

 https://www.azadliq.org/a/sosial-%C5%9F%C9%99b%C9%99k%C9%99-f%C9%99al%C4%B1-h%C9%99bs-

olunub/30622049.html 
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https://www.azadliq.org/a/axcp-f%25C9%2599al%25C4%25B1-z%25C9%2599ng-el%25C9%2599dil%25C9%2599r-ki-i%25C5%259Fd%25C9%2599n-%25C3%25A7%25C4%25B1xmaq-bar%25C9%2599d%25C9%2599-%25C9%2599riz%25C9%2599-yaz-/30654901.html?fbclid=IwAR0GMDdW5y27Ukw2FRNHx1-WB98I-eUidaNdBUTGALwo5iKYUYxklHYScLM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=239205427406586&id=100039513917036
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235200091140453&id=100039513917036
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225680122092450&id=100039513917036
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=216170236376772&id=100039513917036
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=215097679817361&id=100039513917036
https://www.azadliq.org/a/sosial-%25C5%259F%25C9%2599b%25C9%2599k%25C9%2599-f%25C9%2599al%25C4%25B1-h%25C9%2599bs-olunub/30622049.html
https://www.azadliq.org/a/sosial-%25C5%259F%25C9%2599b%25C9%2599k%25C9%2599-f%25C9%2599al%25C4%25B1-h%25C9%2599bs-olunub/30622049.html
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2020-ci il iyunun 26-sı axşam saatlarında Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) üzvü Faiq Rəşidov85 

İsmayıllıdaki evindən İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılıb. İyunun 27-də 

səhər saatlarında isə İsmayıllı Rayon Məhkəməsində o Rəşidov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1. 

maddəsi ilə (İnternet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində 

yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi, habelə belə informasiyanın 

yerləşdirilməsinin qarşısının alınmamasında) təqsirləndirilib. Nəticədə o, 10 sutka həbs edilib. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından “Azadlıq Radiosu”na verilən məlumata əsasən, o, bundan 

öncə də aktivliyinə görə dəfələrlə təzyiqə məruz qalıb. 

İmişli rayon sakini Elşad Atayev86  2020-ci il iyunun 26-da polis tərəfindən saxlanılıb. İyunun 27-də 

isə onu İmişli Rayon Məhkəməsinə apararaq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə (Polis 

işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama)10 sutka həbs ediblər. AXCP-

dən bildiriblər ki, E. Atayevin də həbs səbəbi onun sosial şəbəkələrdə aktiv olması və hakimiyyəti 

tənqid etməsidir. 87 

2020-ci il iyunun 29-da Müsavat Partiyası Göyçay Təşkilatının sədri Ceyhun Məmmədli Zərdab 

Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-1-ci maddəsini (polisə müqavimət 

göstərmək) pozmaqda təqsirli bilinərək 200 manat cərimə olunub. 

Müsavat Partiyasının “Amerikanın səsi”nə verdiyi məlumata88 əsasən, “Məmmədli qanunu pozmayıb, 

ittihamın əsl səbəbi onun sosial şəbəkədəki tənqidi yazılarıdır”89 90. 

5.3. Cinayət məsuliyyəti 

11 yanvar 2020-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) üzvü Əlizamin (Zamin) 

Salayev adı zorakılıq hadisəsində hallanan Salyan Rayon Polis İdarəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi 

Həmzə Əzizov91 ilə münaqişəsini lenta alaraq sosial şəbəkələrdə paylaşıb92. Videoda Z. Salayev polis 

əməkdaşının 21 yaşlı gənc qızı zorladığını iddia edib. Onu da qeyd edək ki, sözügedən qadın həmin 

polis əməkdaşına bıçaqla xəsarət yetirməyə görə həbs edilib.93 

Yanvar 13-ü bu hadisə ilə bağlı jurnalistlərə müsahibə vermək üçün Bakıya gələn Z. Salayev 8-ci 

bölmənin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bölmədə ona polis əməkdaşı ilə münaqişəsinin 

olduğunu və İXM-nin 535-ci maddəsi - polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən 

tabe olmama ilə təqsirli olduğu bildirilib. Səbail Rayon Məhkəməsi onun barəsində 30 sutka inzibari 

 
85 https://www.azadliq.org/a/axcp-partiya-%C3%BCzvune-10-sutka-hebs-verilib/30693639.html  
86  https://www.azadliq.org/a/axcp-partiya-%C3%BCzvune-10-sutka-hebs-verilib/30693639.html  
87

 https://www.facebook.com/karimliali/posts/10157417203623848  
88

 https://www.amerikaninsesi.org/a/m%C3%BCsavat-partiyas%C4%B1n%C4%B1n-f%C9%99al%C4%B1-

c%C9%99rim%C9%99-olunub/5481731.html 
89

 https://www.facebook.com/ceyhun.memmedov.7169709/posts/884417538747131  
90

 https://www.facebook.com/100015366790182/videos/872491816606370/  
91

 http://istipress.com/hadise/25-01-2020/salyanda-polis-itkin-dusen-qizi-zorlayib-resmi  
92

 https://youtu.be/PROa13Go1eE  
93

 https://www.meydan.tv/az/article/axcp-uzvune-qarsi-cinayet-isi-baslayib/?ref=search 

https://www.azadliq.org/a/axcp-partiya-%25C3%25BCzvune-10-sutka-hebs-verilib/30693639.html
https://www.azadliq.org/a/axcp-partiya-%25C3%25BCzvune-10-sutka-hebs-verilib/30693639.html
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həbs qərarı verib. “Amerikanın səsi”nin verdiyi məlumata94 əsasən, Əlizamin Salayev məhkəmədə 

bildirib ki, həbsi Salyan rayonunun polisi barədə çəkdiyi video ilə bağlıdır. 

24 yanvar 2020-ci il tarixində Z. Salayevin ailəsinə işgəncəyə məruz qaldığı barədə yazdığı məktub 

yayıldı95.  

12 fevral 2020-ci il tarixində d“ əAzadlıq” qəzetinə verdiyi müsahibədə96 Əlizamin Salayev həbsinin 

yaydığı video ilə əlaqəli olduğunu bir daha vurğuladı və işgəncəyə məruz qaldığı iddiasını da bir daha 

təsdiqləyib.  

2020-ci ilin mart ayında isə Z. Salayevə qarşı iki ayrı şəxsin şikayəti üzrə cinayət işi açılıb. 

 Z. Salayevə qarşı Salyan Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci maddəsilə, qonşusu 

Coşqun Nuriyevin sağlamlığına qəsdən yüngül zərər vurma ittihamı ilə cinayət işi başlanıb. Z. Salayev 

isə əməliyyat olunduqda sonra martın 1-də evə buraxıldığını və martın 2-də gözləmədiyi halda, keçmiş 

qonşusu Coşqun Nuriyev onun evinə gəlib, başını divara çırpıb, özünə xəsarət yetirdiyini, sonra da 

polis və prokurorluğa şikayət etdiyini deyib. 

Z. Salayev bu işdə zərərçəkmiş qismində tanınan şəxsin psixiatriya xəstəxanasında qeydiyyatda 

olduğunu bildirib. Salyan sakini olan 34 yaşlı Coşqun Eyvaz oğlu Nuriyev bir ay öncə - fevralın 29-

da şəhərdəki elektrik ötürücü dayağına çıxaraq, intihar etmək istədiyi barədə video da mətbuatda 

yayılmışdı97. İki gün sonra isə o, Z. Salayevdən şikayət edib. 

Əlavə olaraq, Z. Salayev hələ yanvar ayında 30 sutkalıq inzibati həbsdə olarkən onun qarşı cinayət işi 

açılacağı haqda xəbərdarlıq edildiyini vurğulayır. 

Z. Salayev inzibati həbsdən buraxılandan sonra H. Əzizov da ona qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia 

qaldırıb. O, AXCP fəalının Cinayət Məcəlləsinin 147 (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələrilə cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edib. Z. Salayev aprelin 20-də Salyan Rayon Məhkəməsinin 

hökmüylə həbs olunub. Hökmə əsasən, Z. Salayev Salyan Rayon Polis Şöbəsinin baş təhqiqatçısı 

Həmzə Əzizova böhtan atmaqda, onu təhqir etməkdə təqsirli bilinərək, 2 il 3 ay azadlıqdan məhrum 

edilib.98 

21 may 2020-ci ildə Yardımlı Rayon Məhkəməsində çıxarılan hökmə əsasən, “Korrupsiyaya yox de” 

səhifəsinin əməkdaşı, Yardımlı rayonu Dəlləkli kənd orta məktəbinin müəllimi Cəlil Zabidov Cinayət 

Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi xuliqanlıqda ittihamı əsasında 5 ay həbs cəzası verilib.  

 
94
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Həbsindən əvvəl Meydan TV-yə müsahibəsində99 C. Zabidov bildirib ki, bu cinayət işi seçkidən dərhal 

sonra başlayıb. O, 2020-ci ilin fevralın 9-da keçirilən parlament seçkilərində müstəqil müşahidəçi 

olduğunu, saxtakarlıq faktlarını çəkib ictimailəşdirdiyini deyib: “Buna görə komissiya üzvləri məni 

təhqir elədilər, vurdular... Ertəsi gün məntəqə seçki komissiyasında olanlardan Hamlet Əməşov məni 

döyüb, qolumu sındırdı”.  

C. Zabidov bildirib ki, əvvəlcə hər ikisi haqqında cinayət işi açılsa da, sonra “Hamlet Əməşov çevrilib 

zərərçəkmiş oldu”.   

Onun sözlərinə əsasən, Yardımlıdakı sosial problemləri, korrupsiya hallarını sosial şəbəkələrdə, 

müxtəlif saytlarda paylaşdığı üçün rayon rəhbərliyi, “şəxsən Yardımlının icra başçısı Ayaz Əsgərov 

özü ona qarşı qərəzli” idi. C. Zabidov bildirib ki, icra başçısının nümayəndəsi: “Geri çəkilsən, cinayət 

işi də bağlanacaq, əlavə torpaq da veriləcək, normal şəraitin olacaq”, - deyə şirnikləndirib və “əgər 

razılaşmasan, günün qara olacaq”, - deyə hədə-qorxu gəliblər. 

C.Zabidov qarşı başqa məhkəmə çəkişmələri də var. Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 

müavinləri Mahir Mirzəyev və Azər Xamiyev100 onu Mülki Məcəllənin 23.1-ci maddəsi ilə, yəni şərəf 

və ləyaqətin, işgüzar nüfuzu ləkələdiyi üçün məhkəməyə verib.  

Mahir Mirzəyev bunun üçün əsas olaraq 30 aprel 2020-ci il tarixind“ əYoutube” üzərindən yayınlanan 

videoda C. Zabidovun Heydər Əliyev Fondunun Yardımlıda uşaq bağçasına ayırdığı vəsaitlərin 

mənimsənilməsini iddia etməsini gətirib. Hər ikisi C. Zabidovdan ayrı-ayrılıqda 15 min manat 

təzminat tələb edir. 

Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin 5 aprel 2020-ci il tarixində öz səhifələrində paylaşdığı 

məlumatda101 isə belə qeyd olunub: “Cəlil Zabidov dövlətə və dövlətçiliyin əleyhinə çıxışlarına görə 

Yardımlı RİH tərəfindən məhkəməyə verilmişdir və hazırda iş məhkəmə icraatındadır”. 

D18 Hərəkatının “Amerikanın səsi”nə verdiyi məlumata əsasən də, "Azərişıq"ın keçmiş əməkdaşı 

Əkbər Şadiyev iddia edir ki, C. Zabidov hazırladığı materialda ona böhtan atıb, şərəf və ləyaqətini 

ləkələyib. Ona görə də CM-in 147 (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri ilə cəzalandırılmasını tələbi 

ilə C. Zabidovu Yardımlı Rayon Məhkəməsinə verib.102 C. Zabidov hazırladığı materialda Əkbər 

Şadiyevin yeyintiyə yol verməsindən bəhs edib.103 

AXCP üzvü Niyaməddin Əhmədov CM-in 214-1 (terrorçuluğu maliyyələşdirmə), 233-1.2.1 (bir qrup 

şəxs tərəfindən qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaları əldə etmə, saxlama) və 

 
99

 https://www.meydan.tv/ru/article/tenqidi-videolar-yayan-kend-muellimi-hebs-olunub/ 
100

 https://www.azadliq.org/a/se%C3%A7ki-videosu-yayan-m%C3%BC%C9%99llim-h%C9%99bs-

olunub/30628680.html 
101

 http://www.yardimli-ih.gov.az/news/568.html  
102

 https://www.amerikaninsesi.org/a/d18-h%C9%99r%C9%99kat%C4%B1n%C4%B1n-f%C9%99al%C4%B1-

acl%C4%B1q-aksiyas%C4%B1na-ba%C5%9Flay%C4%B1b/5619354.html  
103

 https://www.azadliq.org/a/30889135.html  
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281-ci (dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlara hazırlıq) maddələri ilə ittiham olunur və 14 il həbsi 

gözlənilir. 104 

Cinayət işində iddia olunur ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına kəskin ifadələr 

səsləndirən Qabil Məmmədov Azərbaycanda terror məqsədilə internet üzərindən açıq çağırışlar edib 

və eyni niyyətlə N. Əhmədova da pul göndərib. 

Əhmədov isə həbsini siyasi fəaliyyəti, 2019-cu ilin 19 oktyabrında Milli Şuranın keçirdiyi icazəsiz 

etiraz aksiyası ilə əlaqələndirir. Onu da qeyd edək ki, N. Əhmədov facebook hesabında mütəmadi 

olaraq hakimiyyəti tənqid edən postlar da paylaşırdı.105 

N. Əhmədov daha əvvəl 2020-ci il aprelin 16-da Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 211-ci (karantin qaydalarını pozma) və 535-ci (polisin qanuni tələbinə tabe olmamaq) 

maddələri üzrə inzibati qaydada 30 sutka müddətinə həbs olunub. AXCP fəalı inzibati həbsinin də 

siyasi məqsədli olduğunu, karantin qaydalarını pozmadığını bildirib.106 

İctimai fəal Nicad İbrahim“ Facebook” hesabında 2020-ci ilin iyulun 20-də Prezident 

Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib, prezident İlham Əliyevin istefasını tələb 

edəcəyi barədə elan yayıb. İyulun 20-də evdən çıxıb aksiya keçirməyə gedərkən saxlanılıb107. O, 

Cinayət Məcəlləsinin (CM) 139-1.1 (karantin rejiminin pozulması - xəstəliklərin yayılması təhlükəsi 

yaratdıqda) maddəsi ilə ittiham olunur. O isə həmin vaxtı koronavirus olmadığını, aksiyanı keçirməyə 

gedərkən SMS-icazə alıb, maska və əlcək taxmaq kimi qoruyucu tədbirlərdən istifadə etdiyini bildirib. 

Əvvəlcə, 2020-ci ilin iyulun 22-də Nəsimi rayon Məhkəməsində onun barəsində ilkin istintaq dövrü 

üçün 3 aylıq həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Daha sonra 2021-ci ilin martın 5-də Nəsimi Rayon 

Məhkəməsində onun haqqında hökm çıxarılıb və ictimai fəal 1 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilib.108 

2020-ci ilin noyabrında Mingəçevir şəhər Məhkəməsi də bloger Elçin Həsənzadə və ictimai fəal 

İbrahim Salamov (Türksoy)a Mingəçevir şəhərinin Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi Şəhriyar 

Mustafayevin xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı iddiaya qarşı baxılıb və hər birinin 1 il islah işlərinə 

məhkum edilməsi haqda hökm çıxarılıb109.   

Həsənzadə və Türksoy iddia edib ki, sosial şəbəkələrdə tənqidi yazılarına görə Şəhriyar Mustafayev 

sifariş əsasında onları Mingəçevirdə kirayə qaldığı mənzildən çıxardıb. Mustafayev isə bu haqda 

deyilənlərin böhtan olduğunu bildirib.  

Xüsusi ittihamçı Həsənzadə ilə Türksoyun bir il islah işlərinə məhkum edilməsi hökmündən narazı 

qalıb və cəzalarının ağırlaşdırılması üçün apellyasiya şikayəti verib. 2021-ci ilin martın 2-də onlar 

məhkəmə zalında həbs olunublar. Şəki Apellyasiya Məhkəməsində onların hər birinin 8 ay azadlıqdan 
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 https://www.azadliq.org/a/nicad-ibrahim/30960387.html  
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 https://www.azadliq.org/a/31135137.html  
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 https://www.azadliq.org/a/31130833.html  
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məhrum edilməsi barədə hökm çıxarılıb. Həsənzadə və Türksoy CM-in 147 (böhtan) və 148-ci (təhqir) 

maddələri ilə təqsirli bilinib. 

5.4. Digər 

Sosial mediada paylaşdığı videolarda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə görə hökuməti və xüsusilə 

prezidenti sərt tənqid 110  edən Aqil Hümbətov 2020-ci il martın 29-da Prezidenti uşaq pulunu 

verməməyə görə tənqid edən daha bir video111 paylaşıb. Martın 30-da polislər onu saxlayaraq əvvəlcə 

polis bölməsinə, sonra isə Psixiatriya Xəstəxanasına aparıblar.112  

A. Hümbətova saxlanılmasının əsası kimi onun öz hərəkətlərinə nəzarət edə bilməməsi və ətrafdakı 

sakinlərə qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməsi göstərilib. Aprelin 1-də Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 

hakimi Samir Talıbov A. Hümbətovu məcburi müalicəyə cəlb edilməsi barədə Psixiatriya 

xəstəxananın baş həkimi A. Rəsulovun ərizəsini təmin etməyib113 və A. Hümbətov evə buraxılıb. A. 

Hümbətov buraxılan günü xəstəxanada vəziyyətin pis olmasından şikayət edən yeni video paylaşıb114. 

Bir gün sonra, aprelin 2-də Hümbətov tutularaq yenidən Psixiatriya xəstəxanasına aparılıb. Daha sonra 

məlum olub ki, Psixiatriya xəstəxananın baş həkimi A. Rəsulov Yasamal Rayon Məhkəməsinin 

Qərarından apellyasiya şikayəti verib və Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin edib.  

Onu da qeyd edək ki, 5 aprel 2020-ci il tarixində birinci instansiya məhkəməsində A. Hümbətovun 

xeyrinə qərar verən Samir Talıbovun hakimlik fəaliyyətinə xitam verildiyi barədə xəbərlər mətbuatda 

yayıldı. 2018-ci ilin dekabrında bu vəzifəyə təyin edilən hakim öz xoşu ilə vəzifədən ayrıldığını 

bildirib.115 

Adının açıqlanmasını istəməyən bir müsahibimiz116 bildirdi ki, demək olar ki paylaşdığı hər tənqidi 

yazıya görə qeydiyyatda olduğu bölgənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin şöbəsindən ona zəng 

olunur və yazını silməsi tələb olunur. O artıq tanımadığı nömrələri açmamağı adət edib. Onun 

valideyni dövlət qulluqçusu olduğuna görə təzyiqlərə onun vasitəsi ilə də davam edirlər. O bildirir ki, 

çox vaxt o paylaşımlarını silməməyə çalışır, lakin bəzən silməyin daha rasional olacağın düşünür. 

Müharibə ərəfəsində o şiddətə meyilli insan olmadığı haqqında, müharibə mövzusuna toxunmadan 

yazı paylaşdıqdan sonra onun atasına yuxarıda adını qeyd etdiyim qurumdan zəng gəlib. Müsahibimizi 

hərbi komisarlığa çağırıldığı deyilib.  Lakin müsahibimiz komisarlığa getməmiş müharibə sonlanıb. O 

özü bu çağırılmanı yazdığı paylaşım ilə əlaqələndirir və bunu bir təqib kimi görür. 
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AXCP üzvü Pəri Miniatür“ Facebook” səhifəsində 2021-ci ilin fevralın 5-də Bakı Atatürk Liseyindən 

işdən çıxarıldığını bildirib117.  

Pəri Miniatür özü bunu 2020-ci ilin mayın 28-də şəhər mərkəzində M.Ə. Rəsulzadənin portretinin 

çəkmək istəməsi, bu prosesi lentə alıb internetdə paylaşması118 və ölkədəki ictimai çətin vəziyyətlərə 

münasibət bildirməyi 119  ilə əlaqələndirib: "Mənə dedilər ki, başqana Azərbaycanın yüksək 

vəzifəlilərindən biri mənimlə bağlı irad bildirib. Mənə də xəbərdarlıq edildi ki, bundan sonda siyasi 

proseslərdən kənarda dayanım. Daha sonra başqa formada təzyiqlər oldu..."120.  

Pəri Miniatür onu da əlavə edib ki, bu hadisələrdən sonra 2020-ci ilin yayında artıq maaşı azaldılıb və 

kadrlar şöbəsinin rəhbəri ondan gəlib ərizə yazmağı tələb edib. 

2021-ci ilin fevralında Rəssamın işlədiyi Bakı Atatürk Liseyinin direktoru Eylem Gültekin rəssamı 

Cinayət Məcəlləsinin 147.1 (böhtan) maddəsilə Məhkəməyə verib. Direktorun vəkili Faiq Nəcəfov 

vurğulayıb ki, rəssam "Facebook” hesabından paylaşımlarında siyasi baxışlarına, Rəsulzadənin 

portretini çəkdiyinə görə iş yerində təzyiqlərə məruz qaldığını deməklə liseyin nüfuzuna xələl 

gətirib121. 
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6. Nəticə 

Araşdırma nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə ifadə azadlığı 

məhdudlaşdırılır. Sadəcə, öz fikirlərini ifadə edən aktivistlər deyil, həm də digər şəxslərin problemini 

işıqlandıran jurnalistlər də qanunsuz müdaxilələrə məruz qalırlar. Bu məhdudiyyətlər həm 

qanunvericiliyə, həm də praktikaya əsaslanır: 

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 3-1-ci fəsilində sosial şəbəkələrdə paylaşılan informasiyalara ölkənin ratifikasiya etdiyi 

beynəlxalq sənədlərdə və Konstitusiyasında nəzərdə tutulduğundan daha artıq məhdudiyyətlər 

qoyulub.  

Qanunda istifadə olunan “İctimai təhlükə” anlayışının qanunda konkretləşdirilmiş bir izahı yoxdur. 

Bunun üçün bu bənd çox geniş tətbiq oluna bilir.  

“Yayılması qadağan edilən digər informasiya" anlayışı da olduqca yayğındır və geniş şərhə açıqdır. 

Beləliklə, bu iki ifadə qanunun keyfiyyətinin üç təməl prinsipindən biri olan öncədəngörüləbilənlik 

prinsipi ilə uzlaşmır. 

Qanunvericilikdə diffamasiya sadəcə mülki məsuliyyət deyil, həm də cinayət məsuliyyəti yaradır və 

hətta azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə nəticələnə bilir. Praktikada bundan sui-istifadə olunur. Edilən 

dəyişikliklərlə bu məhdudiyətin çərçivəsi genişlənib və sosial şəbəklər də bu dairəyə salınıb.  

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi karantin vəziyyətini tənqid edənlərə qarşı təzyiq vasitəsi 

olaraq istifadə olunub. Həm İXM-in 211, 388-1 və 535.1-ci (polisin qanuni əmrinə tabe olmamaq) 

maddələri və CM-in 139-1-ci maddəsi siyasi təqib vasitəsinə çevrildiyi və ictimaiyyəti tənqiddən 

çəkindirmək məqsədi güddüyü müşahidə olunub.  

Polisin və prokurorluq orqanlarının sosial şəbəkə istifadəçilərini bölməyə çağırması, “xəbərdarlıq” 

xarakterləri zənglər etməsi, çox zaman profilaktik söhbət ilə müşahidə olunsa da, sistemli şəkildə 

postları silmə tələb edilir yaxud zorla sildirilir və bu kimi müdaxilələr gələcəkdə tənqidi 

paylaşımlardan çəkindirmə ilə nəticələnir.  

Eyni zamanda, səsləndirilən və paylaşılan ifadənin ictimai debata töhfə verməsi və paylaşımın 

nəticələri nəzərə alınmır. Yerli məhkəmələrin tətbiq oluna biləcək sanksiyaların ən ağırlarını istifadə 

etdikləri məqamlara rast gəlinib. Xüsusilə də diffamasiya işlərində məhkəmələr şəxsin ictimai rolunu 

və özünü ictimaiyyətə açıqetmə dərəcəsini nəzərə almayaraq azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq 

edib. 

Araşdırma müddətində tətbiqinə rast gəlinməsə də, dövlət başçısının şərəf və ləyaqəti üçün artırılmış 

qoruma təmin edən Konstitusiyanın 106-cı və Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsinin hələ də 

qüvvədə olması Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi sənədlərlə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, demokratik 

cəmiyyətdəki rollarını nəzərə alaraq dövlət başçıları tənqidə daha tolerant davranmalıdırlar.  
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7. Tövsiyələr 

Qanunvericilik 

1. İfadə azadlığı ilə bağlı başlıca tövsiyə diffamasiyanın dekriminallaşdırılmasıdır. Diffamasiyanın 

Mülki Məcəllə ilə qorunması kifayətdir. Mülki Məcəllənin 21-ci və 23-cü maddələri ilə mülki 

məsuliyyətə cəlb etməklə ifadə azadlığını legitim şəkildə məhdudlaşdıra bilərik. 

2. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Qanunun 

məhdudlaşdırcı normaları Konstitusiya və Konvensiyalardakı məhdudlaşdırmadan daha genişdir və 

ifadə azadlığını legitim məqsədlərini aşacaq şəkildə məhdudlaşdırıcı xarakterdədir. Bu maddələr 

yenidən nəzərdən keçirilməli və Konstitusiyaya və Konstitusiya Qanununa habelə Konvensiyaya 

uyğunlaşdırılmalıdır.  

Praktika 

3. İnzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci, 388-1-ci və 535-ci maddələrinin istifadəsində suistifadəyə yol 

verməmək, normanı yalnız qanuni məqsəddə istifadə etmək zəruridir. 

4. Polisin Polis haqqında Qanunda müəyyən olunan öz səlahiyyətləri çərçəvəsində hərəkət etməsi 

təmin edilməli, qeyri-qanuni hərəkətlərindən, siyasi təzyiq vasitəsi, cəza aləti olmaqdan çıxarılmalı, 

yalnız qanunla müəyyən olunan çərçivədə qalmalıdır.  

5. Yerli məhkəmələr ifadə azadlığını şəxsi həyata hörmət hüququ ilə balanslaşdırarkən ictimai marağa 

səbəb olan mövzu, şəxsin ictimai rolu və paylaşımın nəticələri kimi amilləri nəzərə almalıdırlar. Eyni 

zamanda yerli məhkəmələr ən ağır sanksiyanı, xüsusilə də səsləndirilən fikir və ya paylaşılan 

informasiya nifrət nitqi deyilsə, azadlıqdan məhrum etmə cəzasını tətbiq etməkdən çəkinməlidirlər.  
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Sənəd Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun (IDI) apardığı araşdırmalar əsasında tərtib olunub. 

IDI araşdırmanın aparılmasına və sənədin ərsəyə gəlməsinə töhvə verən hər kəsə dərin təşəkkürünü 

bildirir. 

 

 

 

 

 

Məlumatlardan istifadə edərkən IDI -yə istinad etmək zəruridir. 
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