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Giriş 

 

1.1. Ümumi məlumat 

Bu hesabat Azərbaycanda ifadə azadlığının təşviqi və müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən müstəqil 

qeyri-kommersiya təşkilatı- Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun (RATİ) nəşridir. RATİ 

2006-cı ildə Beynəlxalq Mətbuat Günündə iki Azərbaycanlı jurnalist tərəfindən, ifadə və mətbuat 

azadlığının hökumət tərəfindən ciddi məhdudlaşdırılmasına cavab olaraq yaradılmışdır.  

Təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycanda ifadə azadlığı sahəsindəki problemləri müvafiq beynəlxalq 

qurumların, ABŞ və Avropa rəsmilərinin diqqətinə çatdırmaqda mühüm rol oynamışdır. RATİ 2007-ci 

ilin oktyabrından Beynəlxalq Söz Azadlığı Mübadiləsi (IFEX) təşkilatının, 2012-ci ilin noyabrından isə 

Qlobal Şəbəkə Təşəbbüsünün (Global Network Initiative) üzvüdür.   

Söz azadlığına dəstək və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərə, sərt tədbirlərə dərhal reaksiya vermək 

RATİ-nin Azərbaycandakı fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Bu hesabat RATİ-nin Azərbaycanda ifadə 

azadlığını qorumaq və təşviq etmək strategiyasının bir hissəsini təşkil edir.  

 
RATİ bəyanatlar verməklə, müraciətlər etməklə, araşdırmalar aparmaqla, gündəlik xəbərlər yaymaqla, 

mətbuat konfransları keçirməklə və jurnalistlərin hüquqları barədə maarifləndirmə işləri aparmaqla 

Azərbaycanda söz azadlığının pozulması hallarını araşdırır və bu pozuntular barədə məlumat verir. Öz 

fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsi kimi RATİ müntəzəm olaraq Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu 

barədə geniş hesabatlar hazırlayır.  

 

2013-cü ilin birinci rübündə, hakimiyyət ölkədə qalan azsaylı tənqidi səsləri susdurmaq üçün misli 

görünməmiş təzyiqlərə əl atdı. 2012-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi və İnternet 

İdarəçilik Forumu zamanı ölkəyə artan beynəlxalq diqqətin zəifləməsinin fonunda bu tədbirlər zamanı 

ölkə haqqında acı həqiqətləri ifşa edən şəxslər sərt cəza tədbirləri ilə üzləşib. 

 

Bu hesabat 2013-cü ilin yanvarın 1-dən martın 31-ə qədərki dövrdə Azərbaycanda ifadə azadlığının 

vəziyyətinin təhlil edir. Bu dövrdə, hökumət dinc etirazları dağıtmaq üçün həddən artıq güc tətbiq edib, 

müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran reqressiv qanunvericilik aktları qəbul edib və tənqidi 

fikirlərinə görə jurnalistləri, bloggerləri, və hüquq müdafiəçilərinin həbsini davam etdirib. 2013-cü ilin ilk 

3 ayında 16 jurnalist hücuma məruz qalıb. Mart ayının sonuna olan rəqəmlərə görə isə, yeddi jurnalist və 

iki hüquq müdafiəçisi həbsdə qalmışdır. 

 
1.2. Məqsəd 

Bu hesabatı hazırlamaqda RATİ-nin məqsədi: 

 Ölkədə ifadə və mətbuat azadlığı və informasiya əldə etmək hüququ ilə bağlı real vəziyyəti 

qiymətləndirmək;  

 Söz azadlığının pozulması halları barədə yerli və beynəlxalq tərəfdaşları məlumatlandırmaq və 

onları islahatların təşviqinə cəlb etmək; 

 Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni təbliğ etmək, hüquq pozuntusu hallarının aradan qaldırılması və 

ölkədə ifadə azadlığı durumunun yaxşılaşdırılması üçün konkret tövsiyələr vermək, olmuşdur. 

 
1.3. Metodologiya və struktur 

Bu hesabat masaüstü və yerində aparılmış araşdırmalar, müsahibələr, məhkəmə proseslərinin monitorinqi, 

media monitorinqi, daxil olan sorğuların və şikayətlərin təhlil olunması, RATİ-nin “jurnalistlərin 

təhlükəsizliyi üçün yaradılmış qaynar xətti”nin statistikası və qanuni yolla əldə olunmuş digər 
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informasiyaların əsasında hazırlanmışdır. RATİ personalı bu hesabatı yerli və beynəlxalq ifadə azadlığı 

ekspertləri ilə məsləhətləşmələr aparmaqla hazırlamışdır.  

Hesabat 5 fəsildən ibarətdir və RATİ-nin diqqət yetirdiyi aşağıdakı əsas sahələri əhatə edir: ifadə azadlığı 

üçün konstitusional, siyasi və hüquqi mühit; jurnalistlərə qarşı törədilmiş cinayətlərə görə cəzasızlıq, 

jurnalistlərin və digər media nümayəndələrinin fəaliyyət mühiti.  

Giriş hissənin ardınca, hesabat RATİ-nin Azərbaycan hökumətinə söz azadlığı durumunun 

yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələrini təqdim edir. Hesabatın birinci fəsli jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, 

şantaj və təzyiqin digər formalarını nəzərdən keçirir. İkinci fəsildə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmağın 

hüquqi vasitələri öz əksini tapmışdır. Üçüncü fəsil ifadə azadlığı ilə bağlı hazırkı və əvvəllər baş vermiş 

tutulma və həbs halları barədə məlumat verməklə, hökuməti tənqid edən şəxslərin həbsindən bəhs edir. 

Dördüncü fəsil dövlətin yayım və çap mediasına nəzarət üsullarını təsvir edir. Beşinci fəsil Azərbaycanda 

ifadə azadlığı üçün son azad məkan olan internetdə söz azadlığının durumunu təhlil edir. Hesabatın 

sonunda ölkədə söz azadlığının vəziyyəti barədə RATİ-nin yekun rəyləri yer almışdır.  
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Tövsiyələr 
 
Hesabatdan da göründüyü kimi, Azərbaycanda ifadə azadlığı ciddi təhlükə altındadır. Azərbaycan 

hökuməti bu azadlıqların məhdudlaşdırılmasına dərhal son qoymalı və insan hüquqları ilə bağlı 

beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq vəziyyəti düzəltmək üçün təcili tədbirlər görməlidir. Bu məqsədlə 

RATİ ifadə azadlığının müdafiəsi üçün lazım olan addımları özündə əks etdirən aşağıdakı tövsiyələri 

işləyib hazırlamışdır.  

 

RATİ Azərbaycan hökumətini aşağıdakı tövsiyələri yerinə yetirməyə çağırır:  
 
Jurnalistlərə qarşı zorakılığa və təzyiqin digər formalarına son qoyulsun: 
 

 Jurnalistləri qətlə yetirən və onlara fiziki təzyiq göstərən şəxslərə qarşı cəzasızlığın bütün 

formalarına son qoyulsun, jurnalistlərə qarşı bütün cinayət işlərinin üstünün açılması və 

cavabdehlərin qanuna uyğun olaraq cəzalandırılması təmin edilsin 

 2005-ci ilin martında qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun və 2011-ci ildə qətlə yetirilmiş 

publisist-jurnalist Rafiq Tağının qətllərinin sifarişçiləri və icraçıları həbs olunsun və məhkəmə 

qarşısına çıxarılsın.  

 E.Hüseynov və R.Tağının qətlləri ilə bağlı dolğun məlumat ictimaiyyətə çatdırılsın.  

 Jurnalistlərin hədə-qorxuya məruz qalması halları tam araşdırılsın və onlar üçün etibarlı müdafiə 

mexanizmləri yaradılsın.  

Tənqidi səsləri susdurmaq üçün həbs tədbirindən istifadəyə son qoyulsun: 
 

 İfadə azadlığı hüququnu həyata keçirmələri ilə bağlı olaraq həbs olunmuş və hal-hazırda həbsdə 

olan jurnalistlər, bloqçular, hüquq müdafiəçiləri və siyasi fəallar dərhal azad olunsun.  

 İfadə azadlığı hüququnu həyata keçirmələri ilə bağlı olaraq barələrində cinayət işi açılmış 

jurnalistlərə və fəallara qarşı irəli sürülmüş ittihamlara xitam verilsin. 

 
Qanunvericilik və siyasət təkmilləşdirilsin: 
 

 QHT qanununa və digər qanunlara edilmiş, müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran əlavə 

və dəyişikliklər ləğv edilsin.  

 Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna “icazəsiz etiraz aksiyalarının təşkilatçıları və 

iştirakçıları üçün yüksək cərimələr nəzərdə tutan” əlavələr ləğv olunsun.  

 Diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan müddəalar Cinayət Məcəlləsindən 

çıxarılsın. 

 Tənqidi qəzetlərin fəaliyyətinə mane olmaq məqsədi ilə diffamasiya ittihamından həddindən artıq 

istifadəyə son qoyulsun.  

 Xarici yayımçıların milli tezliklərdə yayımlanmasını yasaqlayan qadağa ləğv olunsun. 

 Media haqqında qanunvericiliyə yenidən baxılsın və onun mətbuat azadlığının beynəlxalq 

standartlarına uyğunluğu təmin edilsin. 

 Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq müstəqil İnformasiya məsələləri üzrə Müvəkkil 

(Ombudsmanı) vəzifəsi təsis edilsin və İnformasiya məsələləri üzrə Müvəkkilin səlahiyyəti İnsan 

Hüquqları Üzrə Müvəkkildən alınaraq İnformasiya məsələləri üzrə Müvəkkilə verilsin.  

 Televiziya və radio tezliklərinin sadə lisenziya əsasında şəffaf və ədalətli qaydada verilməsini 

təmin etmək üçün teleradio yayımını tənzimləyən müstəqil qurum yaradılsın. 

 İctimai teleradio yayımçısının fəaliyyətinin bu sahədə beynəlxalq standartlara uyğunluğu və bu 

yayımçının cəmiyyətin bütün sektorları üçün balanslı, plüralistik və müxtəlifliyi əks etdirən 

proqramlar yayımlaması təmin olunsun.  

 Peşəkar media nümayəndələrinin müstəsna səlahiyyətində olan müstəqil mətbuat şurası və ya 

media hesabatlılığın digər özünütənzimləmə sistemi yaradılsın.  
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 Media qurumlarına sahiblik strukturunda şəffaflıq təmin olunsun. 

 Hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən reklamın media qurumları arasında ədalətli və şəffaf 

qaydada bölüşdürülməsini təmin edən müstəqil nəzarət orqanı yaradılsın. 

 

RATİ media təşkilatlarını qabaqlayıcı tədbirlər görməklə, habelə tibbi xərcləri qarşılamaq üçün yardım 

göstərməklə öz fiziki təzyiqə məruz qala biləcək əməkdaşlarına lazımi qayğı göstərməyə çağırır.   

RATİ jurnalistlərə və media nümayəndələrinə peşə etikasına əməl etməyi, şəxsi təhlükəsizliklə bağlı 

hər hansı təhlükə yarandıqda isə  RATİ-nin qaynar xəttinə (+99412 408 75 30, +99450 398 48 38 və ya 

+99 455 398 48 38),  digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına, mətbuata, xarici və beynəlxalq diplomatik 

nümayəndəliklərə dərhal məlumat verməyi tövsiyə edir.   

Son olaraq, RATİ beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətə biganə 

yanaşmamağa çağırır. RATİ beynəlxalq ictimaiyyəti aşağıdakı tövsiyələrə diqqət yetirməyə çağırır: 

 İkitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə bütün imkanlardan istifadə edilməklə, Azərbaycan 

hökumətindən ifadə azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərini sözdə 

deyil, əməli şəkildə yerinə yetirməsi tələb olunsun.   

 Azərbaycan hökuməti və hüquq-mühafizə orqanları jurnalistlərə qarşı zorakılıq əməllərinə görə 

cəzasızlığa son qoyulmasına, bütün cinayət işlərinin lazımi şəkildə araşdırılmasına və cavabdeh 

şəxslərin hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmasına çağırılsın.  

 Azərbaycan hökuməti ifadə azadlığı hüququnu həyata keçirmələri ilə bağlı olaraq tutulmuş və ya 

həbs olunmuş jurnalistlərin, bloqçuların və hüquq müdafiəçilərinin dərhal azad olunmasına 

çağırılsın. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:%28%2B99450%20398%2048%2038
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Qısa Xülasə: Seçkiqabağı təqib kampaniyası  
 
2013-cü ilin birinci rübündə, Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində, hökumət tənqidçi 

jurnalistləri, bloqçuları, hüquq müdafiəçilərini, siyasi fəalları və QHT-ləri susdurmaq və nüfuzdan salmaq 

üçün misli görünməmiş təzyiqlərə əl atdı. 

 

Ölkədə ifadə azadlığının onsuz da narahatlıq doğuran durumu Prezident Administrasiyası rəhbəri Ramiz 

Mehdiyevin dövlət mediasına verdiyi müsahibəsində xarici donorları Azərbaycan QHT-lərini "qanunsuz" 

maliyyələşdirməkdə ittiham etməsi ilə daha da pisləşdi.  

 

RATI hesab edir ki, bu çıxış və son zamanlar baş verən digər narahat edici məqamlar hökumətin “ölkədə 

sabitliyi pozmağa çalışan xarici qüvvələrlə əlbir fəaliyyətdə” ittiham etdiyi müstəqil QHT-lərə qarşı daha 

sərt addımlar atacağının göstəricisidir. Ramiz Mehdiyevin QHT-lər əleyhinə bu “tarixi” çıxışı Qərbə və 

rejimin daxili opponentlərinə qarşı ədavəti daha da gücləndirdi.  

 

Mehdiyevin məlum çıxışının ardınca prezident “QHT haqqında Qanun”a QHT-lərin maliyyə fəaliyyətini 

ciddi şəkildə nəzarət etmək imkanı verən reqressiv dəyişiklikləri imzaladı. Bu dəyişikliklər hökumətə 

fəaliyyətini bəyənmədiyi QHT-ləri sıxışdırmaq və hətta bağlamaq imkanı yaradır. 

 

2013-cü ilin birinci rübündə müstəqil və müxalif qruplara qarşı müxtəlif qarayaxma metodlarından 

istifadə olunmaqla sərt kampaniya aparılıb. Ayrı-ayrı tənqidçi şəxslər ağır və mütəşəkkil cinayətlərdə 

ittiham olunmuş, barələrində dövlət nəzarətində olan media şəbəkəsindən istifadə olunmaqla yanlış 

məlumat yayılmışdır.  

 

Rejim siyasiləşdirilmiş və korrupsiyaya uğramış məhkəmə sistemindən istifadə etməklə, hakimiyyət 

tərəfindən törədilən qanun pozuntuları barədə yüksək səslə danışmağa cəsarət edən azsaylı müstəqil 

jurnalistləri və media qurumlarını cinayət və diffamasiya ittihamları ilə təqib edir. 

 

Ötən ilin noyabrında Bakıda keçirilmiş İnternet İdarəçilik Forumundan sonrakı dövrdə ölkədə internet 

azadlığının durumu da pisləşib. Onlayn medianın sürətlə inkişaf etdiyi və ölkə əhalisinin üçdə bir 

hissəsinin internetdən istifadə etdiyi bir vaxtda hökumət sosial şəbəkələrdən istifadəni tənzimləmək 

səylərini daha da gücləndirib. Paralel olaraq kəşfiyyat orqanlarında vətəndaşların onlayn fəaliyyətinə 

ciddi nəzarət olunur- bir çox halda Facebook sosial şəbəkəsində yazdıqları yazılara görə fəallar təqib və 

həbs olunublar. 
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Fəsil 1: Jurnalistlərə qarşı zorakılıq, şantaj və 

təzyiq 

Azərbaycanda ifadə azadlığına əsas maneələrdən biri jurnalistlərə və media nümayəndələrinə qarşı 

zorakılıq hallarının intensivliyi və bu əməlləri törədən şəxslərə qarşı cəzasızlığın hökm sürməsidir. Başqa 

sözlə desək, Azərbaycanda “cəzasızlıq böhranı” yaşanmaqdadır.  

 

Hüquqları ciddi şəkildə pozulmuş jurnalistlər və media nümayəndələri üçün ədalətin təmin olunması və 

günahkarlın məsuliyyətə cəlb olunması demək olar ki, qeyri-mümkün bir hala çevrilib. Bu cür cəzasızlıq 

mühitinin hakim olması ölkədə özünü-senzuranın geniş vüsət almasına səbəb olmuşdur. Jurnalistlərin 

çoxu “tabu” hesab olunan müəyyən mövzularda, məsələn korrupsiya və ya prezident ailəsinin biznes 

maraqları barədə yazmaqdan çəkinirlər. 

 

Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində, hökumət tənqidçi jurnalistləri, bloqçuları, hüquq 

müdafiəçilərini, siyasi fəalları və QHT-ləri susdurma və nüfuzdan salma kampaniyasını həyata keçirib. 

Ötən 3 ay müddətində hətta fərqləndirici jurnalist gödəkçələri geyinmələrinə rəğmən jurnalistlər mitinq 

və kütləvi iğtişaşlardan reportajlar hazırlayarkən polisin zorakılığına və kobud rəftarına məruz qalıblar. 

Öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərlə qəsdən bu cür sərt rəftar edilməsi rejimin ifadə azadlığına 

dözümsüzlüyünün aşkar göstəricisidir.   

 

Jurnalistlərə qarşı polis zorakılığı ilə bağlı edilmiş onlarla rəsmi şikayət hökumət tərəfindən 

cavablandırılmayıb. Jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə müdaxilə  etmiş polis işçilərindən heç biri intizam 

tədbiri ilə üzləşməyib. Bu əməllər Azərbaycan Konstitusiyasının 50-ci (məlumat azadlığı), İnsan 

Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının isə 10-cu (ifadə azadlığı) maddələri ilə təmin olunan informasiya 

əldə etmək hüququnun pozulmasını təşkil edir. Jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olma ən azı Cinayət 

Məcəlləsinin 163-cü maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti yaradır. 

 

Hakim rejimin maraq dairəsinə aid məsələləri araşdıran jurnalistlərin susdurulması vasitəsi kimi onların 

qətllərinin, onlara qarşı fiziki və mənəvi təzyiqlərin cəzasız qalmasına görə rejim özü məsuliyyət daşıyır. 

 

Martın 2-də Azərbaycanda və dünyanın bir çox yerində jurnalistlər 2005-ci ildə yaşadığı binanın 

qarşısında odlu silahla qətlə yetirilmiş “Monitor” jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun hələ də üstü 

açılmamış qətlinin səkkiz illiyini qeyd edib. Elmarın ölümü ilə Azərbaycan xalqı həqiqəti cəsarətlə yazan 

bir jurnalistini itirdi. Elmarın jurnalist fəaliyyəti və qətli media mənsublarına araşdırmaçı jurnalistikanın 

nə qədər cəsarət tələb etdiyini və bu işdə jurnalistin hansı risklərlə üzləşə biləcəyini göstərdi. 

 

E.Hüseynovun qətlindən bəri Azərbaycanda 2011-ci ilin noyabrında tanınmış yazıçı-jurnalist Rafiq 

Tağının da qətli daxil olmaqla jurnalistlərə qarşı 200-dən zorakılıq hadisəsi baş verib. 2013-cü ilin ilk üç 

ayında jurnalistlərə qarşı 15-i peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən olmaqla 16 fiziki təzyiq faktı qeydə 

alınıb. Bundan başqa, hökumət tərəfindən jurnalistlərə təzyiqlərin və onların işinə digər formada 

müdaxilələrin baş verməsi ilə bağlı bir çox məlumatlar yayılmışdır.  

 

Jurnalistlərin məruz qaldığı aşağıda qeyd olunmuş hücum faktları, ümumiyyətlə, Elmar Hüseynovun 

qətlindən bəri jurnalistlərə qarşı cinayət əməllərinin demək olar ki heç biri hökumət tərəfindən lazımınca 

araşdırmamış və əsl günahkarlar cəzalandırılmamışdır.  Bu isə media ictimaiyyəti arasında qorxu hissinin, 

tənqidi fikirləri zor tətbiq etməklə boğmaq niyyətində olan şəxslər üçün isə cəzasızlıq mühitinin 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  

 

Yanvarın 12-də Bakının mərkəzində əsgər ölümlərinə son tələbi ilə keçirilmiş icazəsiz etiraz aksiyası 

hökumət tərəfindən zor tətbiq edilməklə dağıdıldı. Aksiyada təxminən 10-dək jurnalist, əyinlərindəki 

“Press” gödəkçələri və kameraları ilə fərqlənmələrinə baxmayaraq, polisin təzyiq və zorakılığı ilə 

üzləşiblər. RATİ sədri Emin Hüseynov da aksiya zamanı xəsarət alanlar arasında idi. Polis tərəfindən 

qəsdən itələnən Hüseynov yerə yıxılmış, başı arxada olan iri daş parçasına dəymiş və kiçik beyin 

silkələnməsi xəsarəti almışdı. Hadisə anbaan videokameraların lentinə alınmışdır. 
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Yanvarın 22-də “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimli naməlum şəxs tərəfindən izlənməsi barədə 

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutuna (RATİ)  məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 

yanvarın 22-də Gəncə şəhər polisindən olduğunu deyən, amma adını gizli saxlayan bir nəfər  onunla 

telefon əlaqəsi saxlayaraq,  onun nəzarətə götürülməsi barədə xəbərdar edib. Yanvarın 23-də səhər 

saatlarında isə jurnalist mülki geyimdə olan bir nəfər tərəfindən izlədiyini hiss edib. Jurnalist izlənməsinin 

səbəbini Gəncədə keçmiş polis rəisi Rasim Musayev ilə icra başçısı Elmar Vəliyevin davası haqda 

məlumatların mətbuata çıxmasında polisin ondan şübhələnməsinin olduğunu ehtimal edir. 

Yanvarın 24-də İsmayıllıda baş vermiş hadisələrdə “musavat.com” saytının telereporyoru Araz 

Bayramov polis təzyiqi ilə üzləşib. Jurnalistin sözlərinə görə  axşam saat 20 radələrində çəkiliş aparan 

zaman polis tərəfindən saxlanılıb. Bayramov zorla polis idarəsinə aparılmış, 1 saat orada saxlanmış və 

yalnız polisin saytın redaksiyası ilə əlaqə saxlamasından, və jurnalistin orada işləməsini 

dəqiqləşdirməsindən sonra sərbəst buraxılıb. Jurnalist bundan sonra da hadisələri çəkərkən polis 

tərəfindən yenidən saxlanaraq şöbəyə aparılmış və yolda ikən polis ona sillə vurmuşdur.Jurnalist bu dəfə 

20 dəqiqə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılmışdır. 

Yanvarın 26-da Bakının mərkəzində müxalifət tərəfindən təşkil olunmuş icazəsiz etiraz aksiyası hökumət 

tərəfindən zor tətbiq edilməklə dağıdılıb. Polis aksiya keçirilən ərazilərdə həm “press” yazılı fərqləndirici 

gödəkcədə olan, həm də belə gödəkcə geyinməyən jurnalistləri də hadisə yerindən uzaqlaşdırmağa cəhd 

göstərib. Aksiyada çəkiliş aparan Obyektiv TV reportyoru Rəşad Əliyev və Yurd TV-nin operatoru  

Emin Şahverdizadə mülki geyimli polis nəfəri tərəfindən qəsdən bir-birinin üstünə itələnib. Nəticədə hər 

ikisi yerə yıxılaraq, müxtəlif bədən xəsarətləri almışlar. Rəşad Əliyevin ayağı burxulub, Emin 

Şahverdizadə isə qolu möhkəm əzilib və ona məxsus videokamera yerə dəymə nəticəsində yarasız hala 

düşüb. Aksiya zamanı bir neçə media nümayəndəsi də saxlanaraq polis bölməsinə aparılıblar. 

Saxlanılanlar arasında  1news.az saytının müxbiri Zaur Rəsulzadə və video çəkiliş aparan blogger Fuad 

Hacıyev olmuşdur. "Press" gödəkçələri geyinməyən jurnalistlərin saxlanmasına əmr verənlərdən biri  

mülki geyimdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) zabiti Orxan Axundzadə olmuşdur. 

Yanvarın 31-də “Azadlıq” qəzetinin İsmayıllı rayonunda yaşayan bölgə müxbiri Elçin İsmayıllı nömrəsi 

olmayan taksi tərəfindən bir neçə gün izlənildiyini və təhdidlərlə üzləşdiyini bildirir. Elçin İsmayıllı əlavə 

edib ki, İsmayıllıda 23-24 yanvarda baş verən hadisələrdən sonra hadisələr barədə məlumatları ilk olaraq 

mətbuata ötürdüyünə görə rayon prokurorundan, rayon polis şöbəsinin rəis müavini Şöhrət Kərimovdan 

və rayon rəhbərliyindən dəfələrlə təhdidlər gəlib. Polis rəisi müavini və prokuror jurnalisti regiona hüquq 

müdafiəçilərinin və junalistlərin səfərini təşkil etməkdə ittiham edərək ondan bunlara son qoymağı tələb 

ediblər. Jurnalist telefonuna hədə-qorxu dolu sms-lər və zənglərin gəldiyini bildirib. Fevralın 8-də Elçin 

İsmayıllı baş verənlər barədə ifadə vermək üçün polis idarəsinə çağırılıb. Jurnalist təhdid olunduğu barədə 

məlumatları ictimailəşdirdikdən sonra bu təhdidlərə son qoyulduğunu bildirib.  

Fevralın 4-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin qarşısında mühafizəçi polislər 

Obyektiv TV-nin əməkdaşı Cavid Qurbanovun qanuni peşə fəaliyyətini yerinə yetirməsinə maneçilik 

törədiblər. 23-24 yanvarda baş vermiş İsmayıllı hadisələrinə görə dindirilməyə çağırılan Respublikaçı 

Alternativ (REAL) hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublunu 

çəkərkən, idarənin mühafizəçi polisləri Cavid Qurbanovu idarəyə apararaq, kamerasını əlindən alıb. 

Ondan nə məqsədlə çəkiliş apardığı soruşulub və xidməti binanın çəkilməsinə icazə olmadığı bildirilib. 

Qurbanovun kamerası əlindən alınandan 30 dəqiqə sonra onu sərbəst buraxsalar da, buraxılandan 15 

dəqiqə sonra kamerasını geri qaytarıblar. Polislər operatora idarənin xidməti binasının çəkilişini 

apararkən icazə almalı olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər. 

Fevralın 5-də “Azadlıq” qəzetinin baş redaktorunun müavini Rahim Hacıyev “Azadlıq" qəzetinin 5 

fevral 2013-cü il tarixli  sayında dərc olunmuş "Şamaxı da etiraz mitinqinə hazırlaşır" başlıqlı məqalə ilə 

bağlı olaraq Baş Prokurorluğa çağrılıb. Bu məqaləyə görə Prokurorluğa çağrıldığını deyən Hacıyev 

bildirib ki, onu qəbul edən Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Usubov məsələnin araşdırıldığını və 

həqiqətə uyğun olmadığını və icra hakimiyyətinə belə bir müraciət daxil olmadığını bildirib. R.Usubov 

həmçinin bu tip materialların ictimaiyyətdə gərginlik yaratdığını vurğulayaraq, təkzib verilməsini tələb 

etmiş, belə məlumatların gələcəkdə dərc olunacağı təqdirdə, barəsində inzibati və cinayət məsuliyyəti də 

daxil olmaqla, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş daha ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəyi barədə 

http://www.youtube.com/watch?v=XPmDKsytO-U
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rəsmi xəbərdarlıq etmişdir. Xəbərdarlığı əsassız hesab edən redaktor bildirib ki, informasiya yaymaq 

qəzetin vəzifəsidir.  

Fevralın 15-də  “Unikal” qəzetinin baş redaktoru Asəf Rzayev telefonla təhdid edilməsi barədə məlumat 

verib. Jurnalistin sözlərinə görə, Abşeron rayonunda yerləşən “Ağ otel“in əxlaqsızlıq yuvası kimi 

fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı rəhbəri olduğu qəzetdə bir neçə məqalə dərc olunduqdan sonra, özünü otelin 

sahibi kimi təqdim Elçin adlı şəxs zəng edərək qəzetdə otellə bağlı dərc olunan yazıların 

dayandırılmayacağı halda jurnalistin aqibətinin pis olacağını bildirib. A.Hacıyev məsələ ilə bağlı Daxili 

İşlər Nazirliyinin “102” xidmətinə məlumat verdiyini və qəzet vasitəsilə Daxili İşlər nazirinə və Baş 

prokurora müraciət etdiyini deyib. 

Fevralın 19-da Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun (RATİ) bölgə müxbiri 

Həkimeldostu Mehdiyev bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının (NMR) Naxçıvan və Şərur 

şəhərlərindəki tibb müəssisələri jurnalistin ağır ginekoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən həyat yoldaşını 

əməliyyat etməkdən imtina edirlər. Jurnalistin sözlərinə görə, həyat yoldaşı əməliyyata təyin olunsa da, 

cərrahlar jurnalistin “yuxarılar”la problemlərinin olduğunu əsas gətirərək əməliyyatı başlamaqdan imtina 

ediblər. Mehdiyev və onun ailəsi onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olaraq uzun illər təqibə məruz 

qalmışdır.  

Fevralın 20-də 12 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində siyasi motivli xuliqanlıq ittihamı ilə məhkum olunduğu 

6.5 il həbs cəzasını çəkən jurnalist Fuad Hüseynov həbsxanada ölümlə hədələnib. Junalistin anası Süsən 

Hüseynovanın bildirdiyinə görə, həbsxana rəhbərliyi həbsxanada baş verən qanunsuz əməllərin mediaya 

sızmasında onun oğlundan şübhələnir. Halbuki Fuad Hüseynov bütün baş verənlərdən xəbərsiz olub.  

Fevralın 21-də Obyektiv TV-nin reportyoru Əbülfət Namazov peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən 

hücuma məruz qalıb. Gənc fəal Nigar Yagublunun məhkəməsi zamanı media nümayəndələri və siyasi 

fəallar məhkəmə binasına buraxılmadıqları üçün Ə.Namazov Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qarşısında 

çəkiliş aparmağa cəhd edib. Bu zaman mülki geyimli şəxslər Namazovu itələyərək onun çəkiliş 

aparmasına mane olublar.  

Fevralın 24-də Müsavat Partiyası məclisinin üzvü Cahangir Əmirxanlı  “Yeni Müsavat” qəzetinin 23 

fevral 2013-cü il tarixli sayında dərc olunmuş və Gəncə şəhər rəhbərliyini, ələlxüsus icra başçısı Elmar 

Vəliyevi tənqid edən “Gəncə - gözəl diyar, kasıb şəhər...” başlıqlı yazısına görə polis idarəsinə çağırılıb. 

C.Əmirxanlı bildirib ki, əvvəlcə Gəncə Şəhərinin Kəpəz Rayon Polis İdarəsinə çağırılsa da, oradan polis 

əməkdaşlarının müşayiəti ilə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinə - rəis müavini İlqar Balakişiyevin qəbuluna 

aparılıb. İlqar Balakişiyev yazı ilə bağlı etirazını bildirərək, onu qərəzli yazı yazmaqda günahlandırıb. 

Daha sonra isə C. Əmirxanlı sərbəst buraxılıb. 

Fevralın 27-də “Azadlıq” qəzetinin müxbiri, peyk vasitəsilə Medya TV-də yayımlanan “Azərbaycan 

saatı” verilişinin əməkdaşı və müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) mətbuat 

xidmətinin rəhbəri Natiq Güləhmədoğlu (Ədilov) Sabirabad rayonunda yaşayan qardaşı Muradun və 

dayısı oğlu Səbuhi Nadirovun həbs edildiyini bildirib. Ədilov həbslərin onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı 

olduğunu düşünür. Sabirabad Rayon Polis Şöbəsinin rəisi Mübariz Quliyevin mətbuata verdiyi məlumata 

görə isə, adı çəkilən şəxslər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində günahlandırılaraq saxlanılıblar. 

Ədilov isə hesab edir ki, qohumları onun hökuməti tənqid etməsi səbəbindən həbs olunublar.  

Martın 2-də “Zerkalo” qəzetinin reportyoru Rəşad Rüstəmov peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən kənd 

bələdiyyəsinin başçısı və altı nəfər başqa şəxs tərəfindən döyülüb. Rüstəmov Daşəkəsən rayonunun 

Çovdar kəndinə sakinlərin torpaqlarının Azərbaycan Beynəlxalq Mineral Resurslar Şirkəti tərəfindən 

qanunsuz olaraq ələ keçirildiyi barədə şikayətləri araşdırmaq məqsədi ilə getdiyini bildirib. Kəndə 

çatdıqda özünü bələdiyyə başçısı kimi təqdim edən şəxs jurnalisti məktəbin həyətinə çağırmış, orada altı 

nəfər digər şəxslə jurnalisti döymüşdür. Baş vermiş hadisə ilə bağlı olaraq qəzet rəhbərliyi Daxili İşlər 

Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa müraciət edib.  

Martın 14-də "Gündəlik Bakı" qəzetinin baş redaktoru Habil Vəliyev iki şəxsin hücumuna məruz qalıb. 

Vəliyevin bildirdiyinə görə, tanımadığı şəxs ona zəng edərək görüşmək istədiyini bildirib. Razılaşdırılmış 

yerə gəldikdə isə jurnalist orada tapança və bıçaqla siahlanmış 10 nəfərlə qarşılaşıb. Həmin şəxslərdən 
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ikisi bıçağın dəstəyi ilə Vəliyevin qulağına və gicgahına zərbələr endirib. Jurnalist onu döyən şəxslərdən 

birinin- avtomobilin sürücüsünün - Bakı sakini Emil Zeynalov olduğunu, ikinci şəxsin isə onun sərnişini 

olduğunu bildirib. Hücum edən şəxslər Vəliyevin hansı qəzetin redaktoru olduğu bildikdən sonra ona 

hücum ediblər. Jurnalist hesab edir ki, onun bu hücuma məruz qalması qəzetində insan alveri, əxlaqsızlıq 

yuvaları və ümumilikdə Azərbaycanda hökm sürən kriminal durumla bağlı silsilə məqalələrin dərc 

edilməsidir. Vəliyev baş vermiş hadisə ilə bağlı olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin “102” xidmətinə məlumat 

verib- Yasamal Rayon Polis İdarəsində hadisə üzrə istintaq başlanıb.   
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Fəsil 2: Qanundan istifadə etməklə ifadə 

azadlığının boğulması   

Azərbaycan Konstitusiyası ifadə və media azadlığına təminat versə də, praktikada- xüsusən də,prezidentin 

tənqidi və hökumət səviyyəsində korrupsiya kimi həssas mövzularla bağlı olaraq, bu hüquqlar hakim 

rejim tərəfindən ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. 

 

2013-cü ilin ilk rübündə prezident Əliyev ölkə qanunvericiliyinə qəbul edilmiş QHT-lərin qeydiyyat və 

maliyyə hesabatlılığı tələblərini daha da sərtlərşdirən reqressiv dəyişiklikləri təsdiqlədi. Bu dəyişikliklər 

hökumətə vətəndaş cəmiyyətini nəzarətdə saxlamağa və potensial olaraq jurnalistlərin QHT-lərdən xəbər 

əldə etməsinə mane olmağa imkan verir. Bundan başqa, hesabat dövründə hökumət 2012-ci ilin 

noyabrında sərbəst toplaşma haqqında qanunvericiliyinə edilmiş mürtəce dəyişiklikləri praktikada tətbiq 

etməyə başladı. 
  
 
QHT-lərin məhdudlaşdırılması 
 

Martın 11-də prezident Əliyev müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini çətinləşdirən və ciddi şəkildə 

məhdudlaşdıran dəyişiklikləri təsdiqlədi. Beləliklə, QHT-lər haqqında, qrant haqqında və din azadlığı 

haqqında qanunlara Parlament tərəfindən fevralın 15-də edilmiş dəyişikliklərə görə, müvafiq müqavilə 

olmadan 200 manatdan artıq qrant alan QHT-lər yüksək məbləğdə cərimə və əmlakın müsadirəsi ilə 

üzləşə bilər. Bu dəyişikliklər hökumətə tənqidçi QHT-ləri asanlıqla bağlamaq şəraiti yarada bilər. 

 

Hesabat dövründə hökumət müstəqil QHT-lərə qarşı təzyiqin digər formalarını da gücləndirib.Tənqidçi 

QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınmaması ənənəsi bu hesanat dövründədə də davam edib- məs, yanvarın 

29-da Bakı Apelyasiya Məhkəməsi “İctimai Maraqların Müdafiə Mərkəzi” İctimai Birliyinin qeydiyyata 

alınmaması ilə bağlı şikayətini rədd edib. Fevralın 19-da isə Bakı 1 saylı İnzibati-İqtisad Məhkəməsi 3 

ildir ki ardıcıl olaraq qeydiyyat üçün müraciət edən İnsan Haqları Klubunun iddiasını  təmin etməyib. 

 

Martın 14-də mediaya müsahibəsində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev xarici 

donorları Azərbaycan QHT-lərini “qanunsuz” maliyyələşdirməkdə ittiham edib. RATO hesab edir ki, 

müstəqil QHT-lərin ölkədə sabitliyi pozmağa çalışan xarici qüvvələrlə əlbirlikdə ittiham olunması 

hökumət tərəfindən QHT-lərə qarşı daha sərt kampaniyaya başlanacağına işarədir. 
 
 

Sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması  
 

Hesabat dövründə hökumət sərbəst toplaşma qanunvericiliyinə edilmiş yeni dəyişiklikləri tətbiq edərək 

mitinq təşkilatçıları və iştirakçılarına yüksək məbləğli cərimələr kəsməyə başladı. Noyabrda Milli Məclis 

“Sərbəst toplaşma haqqında” qanuna “icazəsiz aksiyaların təşkilinə və belə aksiyalarda iştiraka görə 

cərimələrin artırılması”nı nəzərdə tutan dəyişiklikləri qəbul etdi
1
. Dəyişikliklərə görə, icazəsiz aksiya 

iştirakçıları 500 manatdan 1000 manata qədər (dəyişikliklərdən əvvəl bu cərimə 7 manatdan 13 manata 

qədər idi), aksiyanı təşkil edənlər isə fiziki şəxs olduqda 1500 manatdan 3000 manata qədər, vəzifəli şəxs 

olduqda isə 3000 manatdan 6000 manata qədər cərimə olunacaq. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə (məsələn, 

siyasi partiya və ya QHT), cərimə 15 min manatdan 30 min manata qədər təşkil edəcək.
2
 

 

Bu günə qədər cərimələnənlərdən bir çoxu vətəndaş itaətsizliyi nümayiş etdirərək bu cür cərimələri 

ödəməkdən imtina edib. Nəticədə, bu şəxslərə və ya onların ailələrinə aid olan əmlak məhkəmə icraçıları 

                                                 
1http://bit.ly/102EEP6   
2http://bit.ly/11V3F2I   
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tərəfindən müsadirə olunub. Fəal şəxslərin və QHT-lərin ciddi maliyyə çətinliklərini və tənqidçi şəxslərə 

mitinq üçün icazənin çox nadir hallarda verildiyini nəzərə alsaq, bu dəyişikliklər qüvvəyə mindiyi 

təqdirdə ölkədə sərbəst toplaşma azadlığına “çəkindirici effekt” təsiri göstərəcək. Bu, 2013-cü il prezident 

seçkiləri ərəfəsində hökumətin əl atdığı xüsusilə qorxuducu metoddur.   
 

Diffamasiya  
 

Azərbaycan qanunvericiliyində ifadə azadlığı üçün ən çox problem yaradan müddəalar Cinayət 

Məcəlləsində diffamasiya ilə bağlı olan müddəalardır. “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”
3
 2012-ci ildə 

diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutsa da, diffamasiya hələ də 

cinayət hesab olunur və diffamasiyaya görə 3 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Jurnalistlərin həbs 

olunmasında cinayət məcəlləsinin diffamasiya haqqında müddəalarından əvvəlki illərdəki kimi intensiv 

istifadə olunmasa da, bu maddələr hələ də hüquqi qüvvəyə malikdir. 

 

Müxalif meylli və müstəqil qəzetlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün mülki diffamasiya 

müddəalarından intensiv istifadə olunması da ifadə azadlığı üçün ciddi problemlər yaradır. “Azadlıq”, 

“Yeni Müsavat” və “Xural” kimi tənqidçi qəzetlər diffamasiya ittihamları ilə daha çox üzləşir, və bu 

ittihamların da əksəriyyəti deputatların və digər dövlət məmurlarının şikayəti əsasında irəli sürülür. 

Məhkəmə qərarları ilə təyin olunan yüksək məbləğli cərimələr isə bu qəzetlərin onsuz da ağır olan 

maliyyə durumunu daha da ağırlaşdırır, bununla da qəzetlərin öz fəaliyyətlərini davam etməsi daha da 

çətinləşir. 2013-cü ilin ilk rübündə tənqidçi media qurumlarına qarşı çoxsaylı mülki diffamasiya 

ittihamları irəli sürülüb. 

 

 

Fevralın 14-də Ali Məhkəmədə hakim Tatyana Qoldmanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə "Azadlıq" 

qəzetinin kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Tağı Əhmədovanın iddiasına əsasən qəzetə qarşı çıxarılmış 

30 min manat cərimə cəzası qüvvədə qalıb. Xatırladaq ki, "Azadlıq" qəzetinin 2012-ci il aprel sayında 

dərc olunmuş "Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi" sərlövhəli yazıya görə, metropoliten rəisi 

məhkəməyə müraciət edərək qəzetin 200 min manat cərimələnməsini tələb etmişdi. Yasamal Rayon 

Məhkəməsi 2012-ci ilin iyun ayında iddianı qismən təmin edərək, qəzetin üzərinə 30 min manat təzminat 

ödəmək vəzifəsi qoymuş, sentyabrın 13-də isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə 

saxlamışdı. 

 

Fevralın 19-da Bakı Apelyasiya Məhkəməsində hakim İlqar Dəmirovun sədrliyi Binə Ticarət Mərkəzinin 

sahibi Kəbirə Məmmədovanın iddiası əsasında "Azadlıq" qəzetinə kəsilmiş cərimə qərarından verilən 

şikayətə baxılıb. Məhkəmə heç bir araşdırma aparmadan və əsas gətirmədən əvvəlki instansiyanın 

qərarını qüvvədə saxlayıb.  Qeyd edək ki, “Azadlıq” qəzetində 7 iyul 2012-ci il tarixində “Kəbirə 

Məmmədovanın “Eurovizyon əməliyyatı” və 8-9 iyul 2012-ci il tarixində dərc olunmuş  “Kəbirə 

Məmmədovanın yeni kupça əməliyyatı” başlıqlı məqalələrə görə “Binə” ticarət mərkəzinin sahibi Kəbirə 

Məmmədovanın Yasamal rayon Məhkəməsində qaldırdığı iddiaya əsasən 22 oktyabr 2012-ci il tarixində 

məhkəmə qəzetin təkzib verməsi və “Azadlıq”qəzetinin 30 min manat, yazıların müəllifi Ramin Dekonun 

isə 2 min manat cərimələnməsi barədə qərar çıxarıb. 

 

Bu iki məhkəmə qərarı ilə, o cümlədən keçən il qəzetin üzərinə qoyulmuş cərimələr (ümumilikdə 69 min 

manat) və digər iqtisadi faktorlar üzündən “Azadlıq” qəzeti kritik maddi duruma düşüb və bu səbəbdən 

qəzet bir neçə dəfə bağlana biləcəyini elan edib.  

 

“Yeni Müsavat” qəzetinə qarşı daha iki məhkəmə iddiası qaldırılıb. İddialardan biri “Bakı Poladtökmə” 

ASC və “Baku Steel Company” MMC şirkətləri tərəfindən qaldırılıb. İddiaçılar qəzetin 23 noyabr 2012-

ci il tarixli sayında dərc olunmuş “Zülfüqarlı qardaşlarının yağmalanan zavodu bağlandı” sərlövhəli 

yazının işgüzar nüfuzlarına xələl gətirdiyini əsas gətirərək, “Yeni Müsavat” qəzetindən təkzib verilməsi 

və 1000000 (bir milyon) manat təzminat ödəməsi tələb edilir. 

  

                                                 
3http://bit.ly/PxH3Tw 
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Fevralın 26-da “Yeni Müsavat” qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu RATİ-yə bildirib ki, “Yeni 

Müsavat” qəzetinə qarşı yüksək məbləğli iddialar qəzeti sıradan çıxarmağa hesablanıb. O vurğulayıb ki, 

bu iddiaları verənlər ya hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslər, ya da vəzifəli şəxslərin nəzarətində olan 

biznes qurumlarıdır. “Qəzetdən 2012-ci ildə məhkəmələr vasitəsilə tələb olunan cərimələrin ümumi 

məbləği 2 milyon 950 min manat olub və hazırda icrada olan cərimələrin  məbləği 55600 manatdır” – 

deyə Arifoğlu qeyd edib. 

“Yeni Müsavat”a qarşı digər bir iddia isə ANS Şirkətlər Qrupu tərəfindən qaldırılıb. Yanvarın 15-də 

qəzetdə dərc olunmuş “ANS-in iki jurnalı bağlandı” xəbərinə görə məhkəməyə müraciət edən  ANS 

Şirkətlər Qrupu qəzetin təkzib verməisini və 20 min manat cərimə ödəməsini istəyir. Qeyd edək ki, “Yeni 

Müsavat” qəzeti jurnalların bağlanması ilə bağlı xəbəri AzNEWS.az saytına istinadən yazıb.  ANS 

Şirkətlər Qrupu həmin saytı da məhkəməyə verərək, təkzib verməsini və 100000 manat təzminat 

ödəməsini istəyib. 

Daxili işlər naziri Ramil Usubov və fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov "Azadlıq" qəzetinin 

baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı xüsusi ittiham qaydasında diffamasiya iddiası qaldırıblar. Buna səbəb 

martın 1-də “Azadlıq" qəzetində dərc olunmuş "Ramil Usubov Kəmaləddin Heydərova qəzəblənib" 

başlıqlı məqalə olub. Nazirlər məhkəmədən jurnalisti Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələri 

ilə təqsirli bilərək cəzalandırmağı istəyiblər. Martın 12-də qəzetin qeyd olunmuş yazı ilə bağlı təkzib 

verməsindən və nazirlərdən üzr istəməsindən sonra hər iki nazır iddialarını geri götürüblər.  

 

 

Media ilə bağlı digər məhkəmə prosesləri  

 

Yanvarın 23-də 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisad Məhkəməsində hakim Vüsalə Baxışovanın sədrliyi ilə Turan 

İnformasiya Agentliyinin Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. 

Məhkəmə Turan agentliyinin iddiasını qismən təmin edib. İcra Hakimiyyətinin üzərinə qəzet köşklərinin 

sahibi və sayı haqqında məlumat vermək, həmçinin 10 manat məhkəmə xərclərini ödəmək öhdəliyi 

qoyub. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev məhkəmənin işə baxılması prosesini əsassız olaraq 

uzatması və praktiki olaraq meriyanın maraqlarını dəstəkləməsinə görə qərardan apellyasiya şikayəti 

verməyi planlaşdırır.  

 

Martın 18-də Yasamal Rayon Məhkəməsində hakim Tahir İsmayılovun sədrliyi ilə jurnalist Xədicə 

İsmayılovanın “İki Sahil” qəzetinə  qarşı iddiası təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Xədicə İsmayılova “İki 

Sahil” qəzetinin 15 mart 2012-ci il tarixli sayında “Xədicənin suçu nə” başlıqlı məqalədə ona böhtan 

atıldığını əsas gətirərək şərəf və ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna dəyən zərərə görə qəzetin təkzib verməsini, 

üzr istəməsini və jurnalistə mənəvi zərərə görə  iki min manat təzminat ödənilməsi tələbi ilə məhkəməyə 

müraciət etmişdi. 
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Fəsil 3: Jurnalistlərin, bloqçuların və hüquq 

müdafiəçilərinin həbsi    

Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifəti susdurmaq və etirazları boğmaq üçün təzyiq vasitəsi kimi həbs 

metodundan istifadədə böyük təcrübəsi vardır. Son illərdə jurnalistlərin, bloggerlərin və fəalların peşə 

fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq (məs, diffamasiya ittihamı əsasında) həbs olunması tendensiyası onların ilk 

baxışda peşə fəaliyyətləri ilə əlaqəli görünməyən yeni ittihamlar (xuliqanlıq, odlu silah saxlama, narkotik 

vasitə əldə etmə və saxlama, ədavəti qızışdırma, terrorizmə dəstək vermə, vergidən yayınma, hədə-qorxu 

ilə tələb etmə, kütləvi iğtişaşa çağırma, və s.) əsasında həbs olunması tendensiyası ilə əvəz olunmuşdur. 

 

Yanvarın 23-də Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndəliyi qurumun məruzəçisi tərəfindən hazırlanmış 

“Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin ardı”
4
 adlı hesabatının qəbul olunmamasına nail oldu. AŞPA 

deputatlarının səsverməsinə çıxarılan qətnamə 79 səs lehinə və 125 səs əlehinə olmaqla qəbul olunmadı. 

Bu qətnamənin qəbul olunmamasını hüquq müdafiəçiləri AŞPA-nın Azərbaycanı üzv dövlət olaraq 

öhdəliklərin layiqincə yerinə yetirilməsi baxımından cavabdeh tuta bilməməsi kimi qiymətləndirdilər. 

Azərbaycan hökuməti isə bundan istifadə edərək vətəndaşları ifadə azadlığı ilə də bağlılığı olan siyasi 

motivli ittihamlarla həbs etməyə davam etdi. 

 

2013-cü ilin birinci rübünün sonunda Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı olaraq siyasi motivli 

ittihamlar əsasında həbsdə olan yeddi jurnalist olmuşdur: 

 

1. Nicat Əliyev, azadxeber.az saytının baş redaktoru 

2. Araz Quliyev, xeber44.com saytının baş redaktoru  

3. Fuad Hüseynov, müstəqil jurnalist 

4. Hilal Məmmədov, “Tolışi Sədo” qəzetinin baş redaktoru 

5. Fərəməz Novruzoğlu, müstəqil jurnalist 

6. Tofiq Yaqublu, “Yeni Müsavat” qəzeti 

7. Əvəz Zeynallı, “Xural” qəzetinin baş redaktoru 

 

Jurnalistlərə əlavə olaraq, rübün sonunda iki hüquq müdafiəçisi də ifadə azadlığı ilə bağlı olaraq siyasi 

motivli ittihamlar əsasında həbsdə qalmışdır. Kür Vətəndaş cəmiyyətinin fəalı İlham Əmiraslanov yerli 

məmurları 2010-cu il Kür daşqınlarından əziyyət çəkən ailələr üçün nəzərdə tutulmuş pulların 

mənimsənilməsində ittiham etdikdən sonra odlu silah əldə etmə və saxlama ittihamları ilə həbs olunmuş, 

hal-hazırda məhkum olunduğu 2 il həbs cəzasını çəkir. Hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Məmmədov isə 

hədə-qorxu ilə külli miqdarda vəsaiti mənimsəmə və dələduzluq ittihamları ilə 8 il həbs cəzasına məhkum 

olunmuş və hal-hazırda cəzasını çəkməkdədir. Məmmədov Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsinin 

keçirildiyi Kristal Hall konsert kompleksinin tikintisi zamanı sökülən evlərin sakinlərini müdafiə etdikdən 

sonra həbs olunub.  

 

 

Jurnalistlərin cari tutulma və həbs halları (2013-cü il 31 marta qədər) 
 

“Azadxeber.az” saytının baş redaktoru Nicat Əliyev 2012-ci ilin mayın 20-də “Memar Əcəmi” metro 

stansiyası yaxınlığında yerləşən "Killer" kişi geyimləri mağazasının qarşısında saxlanılaraq Yasamal 

rayonu Polis İdarəsinin 27-ci Polis Bölməsinə aparılıb. Daha sonra baş redaktora qarşı  Cinayət 

Məcəlləsinin (CM) 234.1-ci maddəsi (qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya 

prekursorları hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma) ilə ittiham irəli 

sürülüb və barəsində 2 ay müddətində  həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hesab olunur ki, N.Əliyev 

                                                 
4http://bbc.in/VWK5kp    
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hökumətin dini, LGBT hüquqları və digər məsələlərlə bağlı siyasətini, habelə Avroviziya Mahnı 

Müsabiqəsinə böyük xərc çəkməsini tənqid etdiyi üçün həbs olunmuşdur. 

 

2013-cü il yanvarın 26-da baş redaktora qarşı CM-nin 167-2.2.1-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 

və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən müvafiq razılıq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini 

məzmunlu başqa məlumat materiallarını istehsal etmə, satış və ya yayma məqsədi ilə idxal etmə, satma və 

ya yayma), 281.2-ci (bir qrup şəxs tərəfindən 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) 

və 283.2.3-cü (mütəşəkkil dəstə tərəfindən milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin 

salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq 

vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn 

hərəkətlər, aşkar surətdə və ya kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə) 

maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb.  Əliyev hazırda Kürdəxanı istintaq təcridxanasında saxlanılır. 

Jurnalistin işi üzrə məhkəmə hökmünün yaxın zamanlarda elan olunacağı gözlənilir. 

 

Xeber44.com saytının redaktoru Araz Quliyev Masallıda keçirilmiş beynəlxalq folklor festivalını 

pozmağa cəh etməkdə, iki vətəndaşa və polisə xəsarət yetirməkdə və avtomobilin şüşələrini qırmaqda 

ittiham olunaraq sentybarın 8-də həbs olunmuşdur. Jurnalistin qardaşı Azər Quliyev bu iddiaları rədd 

edərək qardaşının rayonda hicab qadağasına qarşı etirazları işıqlandırdığı üçün həbs olundurduğunu 

bildirib. Azər həmçinin qardaşının həbsdə olarkən polis zorakılığına məruz qaldığını iddia edib.  

 

Dekabrın 11-də A.Quliyevə qarşı  Cinayət Məcəlləsinin (CM)  228.1 (Qanunsuz olaraq odlu silah, onun 

komplekt hissələrini, döyüş sursatı (yivsiz odlu ov silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna 

olmaqla), 233 (İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə 

fəal iştirak etmə), 283.1 (Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin 

alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn hərəkətlər, aşkar surətdə və ya 

kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə), 315.2 (Hakimiyyət nümayəndəsinə 

qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə), 324 (Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və ya 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi barədə təhqiredici hərəkətlər) maddələrində nəzərdə tutulan 

ittihamlar irəli sürülüb. Araz Quliyev hazırda istintaq təcridxanasında saxlanılır və məhkəməsi 

yekunlaşmaq üzrədir. 

 

Müstəqil jurnalist Fuad Hüseynov Ucarda polis əməkdaşlarının qanunsuz əməllərini (narkotik və insan 

alveri) ifşa etdikdən sonra 2010-cu ilin oktybarında xuliqanlıq ittihamları ilə həbs olunmuşdur. Hüseynov 

26 sentyabr 2011-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 22.13-cü maddəsi ilə 6.5 il müddətinə azadlıqdan məhrum 

edildi. Hüseynovun əleyhinə ifadə verən “şahid”lərdən biri sonradan etiraf etdi ki, ifadəsini yerli mafia 

qrupunun təzyiqi altında verib. Hüseynov bundan əvvəl də Ucar polisinin rəisini narkotik cinayətində 

ittiham etdikdən sonra xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunaraq 3.5 il azadlıqdan məhrum edilmiş, və cəzanın 

2 ilini çəkmişdi. Fuad Hüseynov cəza müddətini 12 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməyə davam edir. 

 

 

"Talışi Sədo” qəzetinin baş redaktoru və Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Hilal Məmmədov 21 

iyun 2012-ci ildə həbs olunmuş və növbəti gün Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 

narkotik vasitə əldə etmə və saxlama və dövlətə xəyanət ittihamları ilə 3 ay həbs qətimkan tədbiri seçilib. 

Məmmədova qarşı sonradan dövlətə xəyanət və milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçilik salma 

ittihamları da irəli sürülüb.  

 

Jurnalist İranın gizli xidmət agentlikləri ilə əlbir olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və 

təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırılıb. "Talışi Sədo” qəzetinin keçmiş baş redaktoru Novruzəli 

Məmmədov da 2008-ci ildə oxşar ittihamlarla həbs olunmuş və  2009-cu ildə həbsxanada vəfat etmişdi.  

Hilal Məmmədovun işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılması davam edir. Məhkəmənin 

dövlətə xəyanətlə bağlı olan ilk hissəsi ictimaiyyət üçün qapalı, narkotik maddəyə sahib olma ilə bağlı 

hissəsi isə açıq keçirilir. Jurnalist hazırda Kürdəxanı istintaq təcridxanasında saxlanılır. Məhkəmə 
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tərəfindən ona qarşı qaldırılmış ittihamlarla günahkar hesab edilsə, Hilal Məmmədov 12 ilə qədər həbs 

cəzası ala bilər.  

 

Müstəqil jurnalist Fərəməz Novruzoğlu 2012-ci il avqustun 22-də Cinayət Məcəlləsinin 220.2-ci 

(Kütləvi iğtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar etmə - guya F.Novruzoğlu 

gənclərin 2011-ci ildə təşkil etdikləri “11 mart böyük xalq günü” aksiyası ərəfəsində Facebook sosial 

şəbəkəsində Elçin İlqaroğlu təxəllüsü ilə xalqı kütləvi iğtişaşa dəvət edib, özünü isə aksiya zamanı 

yandıracağını bildirib) və 318.1-ci (Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini 

müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və ya dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənarda 

keçmə - guya F.Novruzoğlu 2010-cu ilin noyabrından  2011-ci ilin oktyabr ayına qədər qanunsuz olaraq 

Azərbaycan Türkiyə sərhədini keçib və orada qanunsuz yaşayıb) maddələri ilə 4 il 6 ay müddətinə 

azadlıqdan məhrum edilib. Novruzoğlu ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edərək, Azərbaycanın 

idxal-ixrac siyasəti ilə bağlı tənqidi məqalələr yazdığına görə həbs olunduğunu bildirib. Hazırda jurnalist  

1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində cəza müddətini çəkməyə davam edir.   

 

Fevralın 4-də “Yeni Müsavat” qəzetinin jurnalisti və Müsavat Partiyasının sədr müavini Tofiq Yaqublu 

Cinayət məcəlləsinin 233-cü (ictimai qaydanın pozulması) və 315-ci (hakimiyyət nümayəndəsinə 

müqavimət) maddələri ilə ittiham olunaraq həbs olunub. Yaqublu yanvarın 23-24-də İsmayıllı rayonunda 

kütləvi iğtişaşları təşkil etməkdə təqsirləndirilib. Əslində isə jurnalist İsmayıllıya iğtişaşlar baş verdikdən 

sonra  jurnalist qismində baş verən hadisələr barədə məlumat toplamaq məqsədi ilə səfər edib. İsmayıllıya 

Yaqublu ilə eyni gündə səfər edən REAL hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov da oxşar ittihamlarla həbs 

olunub. Martın 18-də Yaqublunun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha iki ay 

uzadılıb. Martın 14-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalistin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə 

əvəz olunması müraciətini təmin etməyib. Yaqublu hazırda Kürdəxanı istintaq təcridxanasında saxlanılır. 

 

Martın 12-də “Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 (külli 

miqdarda rüşvət alma), 311.3.4-cü (hədə-qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma) və 306-cı (məhkəmə 

qərarlarını icra etməmə) maddələri ilə ittiham olunaraq 9 il həbs cəzasına məhkum olundu. Zeynallı 

həmçinin 213.1-ci (vergidən yayınma) maddə ilə günahkar bilinərək 4076 manat cərimə olunmaqla yanaşı 

bir il kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmamaq cəzası alıb. Barəsində hökm verilənədək Zeynallının 

istintaq təcridxanasında keçirdiyi müddət 17 aya bərabər olub. Zeynallı həbsdə ikən səhhətinin 

pisləşdiyini, bir neçə ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib. 

  

 Əvəz Zeynallıya qarşı cinayət işi keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın iddiası əsasında açılıb. Əhmədova 

jurnalistin onu şantaj edərək pul tələb etdiyini bildirib. Sonradan eks deputatın özü barəsində YouTube 

video portalında qalmaqallı rüşvət videosu yayıldı
5
. Həmin videodan sonra Əhmədova deputat 

mandatından imtina etdi. Bunun ardınca isə Baş Prokurorluq tərəfindən açılmış cinayət işi əsasında 

dələduzluqda və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunaraq həbs olundu. Hazırda Əhmədova Kürdəxanı 

istintaq təcridxanasında saxlanılır. 

 

 

Digər həbslər 
 

2013-cü ilin ilk rübündə bir çox digər jurnalistlər, bloqçular və hüquq müdafiəçiləri də ifadə azadlığı 

hüququndan istifadə etdiklərinə görə dəmir barmaqlıqlar arxasına salınmış, şərti həbs cəzasına məhkum 

edilmiş və ya onlara qarşı cinayət işi açılmışdı.  

 

 

“Kür” vətəndaş cəmiyyəti qərargahının koordinatoru və “Şəffaflıq” jurnalının baş redaktoru Oqtay 

Gülalıyev 2012-ci il aprelin 8-də Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndində daşqınlarla bağlı monitorinq 

aparakən həbs olunaraq barəsində əvvəlcə 12 sutka inzibati həbs tədbiri seçilib. Aprelin 17-də jurnalist 

vəkilinə polis əməkdaşları və Sabirabad Rayon Polis Bölməsinin rəis müavini Rauf Məcidov tərəfindən 

döyüldüyünü bildirib. 2012-ci il aprelin 19-da Sabirabad Rayon Prokurorluğu O.Gülalıyev barəsində 

                                                 
5http://bit.ly/10UBSmo  

http://bit.ly/10UBSmo
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Cinayət Məcəlləsinin 220.2-ci maddəsi ilə (hökumət nümayəndəsinin tələblərinə fəal şəkildə tabe 

olmamaq və kütləvi iğtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılığa çağırışlar etmə) cinayət işi açıb və 

Sabirabad Rayon Məhkəməsi onun barəsində 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib. Lakin 

Gülalıyevin həbsinin əsas səbəbinin 2010-cu il Kür daşqınları ilə əlaqədar yerli hakimiyyət orqanlarını 

tənqid etməsi hesab olunur. 2012-ci il iyunun 13-də hakim Firdovsi Əliyevin sədrliyi ilə Sabirabad Rayon 

Məhkəməsi Oqtay Gülalıyevin şərti azadlığa buraxılması haqqında qərar qəbul edib. Lakin hüquq 

müdafiəçisinə qarşı açılmış cinayət işinə hələ də xitam verilməyib və məhkəmə tərəfindən günahkar 

hesab olunarsa, Gülalıyev 3 ilə qədər həbs cəzasına məhkum oluna bilər.   

 

Qubanın yerli televiziyası olan Xəyal TV-nin icraçı direktoru Vüqar Qonaqov və baş redaktoru Zaur 

Quliyev Qubanın eks meri Rauf Həbibovun Quba sakinlərini təhqir etdiyi videosunu internetə 

yerləşdirməklə Qubada 2012-ci il martın 1-də baş vermiş kütləvi etiraz aksiyasına səbəb olmaqda ittiham 

olunaraq 2012-ci il martın 13-də həbs olunmuşdular. Minlərlə Quba sakininin iştirak etdiyi etiraz 

aksiyasından sonra şəhər icra hakimi Rauf Həbibov prezident tərəfindən vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. 

 

Qonaqov və Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 233 (ictimai qaydanı pozan hərəkətlərin təşkili) və 309-cu 

(vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddələri ittiham olunaraq barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. 

Jurnalsitlərin həbs müddəti sonradan bir neçə dəfə uzadılmışdı. İstintaq müddətində Vüqar Qonaqov 

vəkili Elçin Sadıqovun xidmətindən imtina etməyə məcbur edilmişdi. Nəhayət 2013-cü il martın 15-də 

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi jurnalistləri onlara qarşı qaldırılmış ittihamlarda günahkar hesab edərək 

onların barəsində 3 il şərti cəza tədbiri seçib. Lakin hər iki jurnalist irəli sürülmüş ittihamlarla özlərini 

günahkar hesab etməyərək qərardan apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. 

 

RATİ-nin foto-video reportyoru və Azərbaycan Gənclər Media Mərkəzinin üzvü Mehman Hüseynov 

2012-ci il iyunun 13-də Səbail rayon Polis İdarəsinə çağırılıb, və orada 3 saata yaxın dindirildikdən sonra 

şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Hüseynov sonradan Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci (xuliqanlıq) maddəsi 

üzrə  təqsirləndirilən şəxs hesab olunub. Mehmana qarşı ittihamlara səbəb may 21-də Bakı Meriyasının 

qarşısındakı mitinqdə çəkiliş apardığı zaman polis zabiti ilə arasında baş vermiş şifahi mübahisə 

olmuşdur. Peşə fəaliyyətini həyata keçirən Mehman və RATİ-nin digər əməkdaşları, o cümlədən 

etirazçılar və jurnalistlər mitinq zamanı polis təzyiqinə məruz qalmışdılar. Polis Mehmanın çəkiliş 

apardığı kameranı zədələmişdi. Hüseynova qarşı cinayət işinin açılması onun Avroviziya ərəfəsində 

Azərbaycanda demokratik inkişafa nail olmaq üçün aparılan “Demokratiya naminə Oxu” (Sing for 

Democracy) kampaniyasında fəal iştirakı, və ya yerli və beynəlxalq media qurumlarının dəfələrlə istifadə 

etdiyi və Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulduğunu əks etdirən fotoları ilə bağlı ola bilər. Məhkəmə 

tərəfindən günahkar hesab olunarsa Hüseynov 5 ilə qədər həbs cəzasına məhkum oluna bilər. 

 

Fevralın 12-də RATİ-nin proqram rəhbəri və hüquqşünası Günay İsmayılova və Seçkilərin Monitorinqi 

və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin əməkdaşı Cavid Nəbiyev Xaçmaz rayonunun yerli hakimiyyət 

orqanları tərəfindən saxlanıb. Hər iki vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi Xaçmaza Avropa Birliyi və ABŞ 

Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) tərəfindən maliyyələşən “İdarəetmədə vətəndaş iştirakının 

artırılması” layihəsi çərçivəsində seminar keçmək məqsədilə səfər etmişdilər. Seminarın başlamasına qısa 

bir zaman qalmış polis tədbirin keçirildiyi məkana reyd təşkil etmiş və təlimçilər saxlanaraq polis 

şöbəsinə aparılmışdır. Nəbiyev polis tərəfindən döyülmüş, İsmayılova isə 8 saat müddətində ac və susuz 

saxlanaraq işgəncəyə məruz qaldığını bildirmişdi. Günün sonunda İsmayılova və Nəbiyev sərbəst 

buraxılıb.   

 

“Gündəm Xəbər” qəzetinin təsisçisi Şirin Cəfəriyə qarşı CM-nin 213.2.2 (vergidən yayınma) və 308.1 

(vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə) maddələri ilə cinayət işi açılıb. Buna səbəb Mətbuat Şurası (MŞ) 

tərəfindən qəzetin fəaliyyətinin yoxlanması üçün edilmiş müraciət olun. MŞ qəzeti vətəndaşların şəxsi 

məlumatların gizliliyi hüququnu pozmaqda, vətəndaşları təhqir edən məlumatlar yaymaqda və tez-tez 

jurnalist etikasını pozmaqda ittiham edib. Ş.Cəfəridən Kəpəz Rayon Məhkəməsi işin istintaqını başa 

çatdırmayana qədər şəhəri tərk etməmək haqqında iltizamnamə alınıb.  
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Fəsil 4: Mediaya dövlət nəzarəti
6
 

Azərbaycanda KİV-lərin və vətəndaş jurnalistlərinin fəaliyyətinə düşmən siyasi mühit hökm sürməkdədir. 

Hökumət ya birbaşa olaraq, ya da təzyiq yolu ilə ənənəvi teleradio yayımçılarını ciddi nəzarətdə saxlayır.  

 

Azərbaycanda çox az sayda müstəqil media qurumu mövcuddur, belə ki, hətta ənənəvi müxalif səslər belə 

təzyiq və digər təsir üsullarından istifadə etməklə susdurulmuşdur (məsələn, bəzi jurnalistlərə və 

redaktorlara pulsuz ev verilmişdir). Bəzi müxalif media qurumları isə hökumətdən qrant əldə etdikdən 

sonra tənqidlərini azaldıblar. Müstəqil media qurumlarının sayında ötən il baş vermiş kəskin 

dəyişiklikdən sonra artıq Azərbaycanda müstəqil hesab olunacaq çox az sayda media orqanı qalıb. Belə 

bir şəraitdə senzura ilə yanaşı özünü-senzura da böyük problemə çevrilmişdir.  

 

Siyasi plüralizmi təmin etməyə çalışan dörd müstəqil və müxalif qəzet əhalinin yalnız 3 faizinə çatımlıdır 

və onların çap dövriyyəsi çox aşağıdır. Reklam bazarı oliqarxlar tərəfindən idarə olunur ki, bu da, ölkədə 

müstəqil medianın inkişafına əlavə maneə törədir. Hətta orta sahibkarlar belə hakimiyyətin qəzəbinə tuş 

gəlməkdən ehtiyat edərək müstəqil və müxalif qəzetlərə reklam verməkdən çəkinir. Məhdud reklam 

gəlirləri, çap və yayım problemləri, eləcə də özəl investisiyaların kəskin azlığı nisbətən  müstəqil olan 

azsaylı nəşrləri maddi cəhətdən çıxılmaz vəziyyətə salır.  

 

Nisbətən müstəqil medianı təcrid etməyin daha bir üsulu onların yüksək vəzifəli dövlət məmurlarına 

çatımlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Yüksək çinli məmurlar və onların mətbuat işçiləri bir qayda olaraq 

ictimaiyyət üçün açıq olan brifinqlər keçirmir. Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti bu quruma 

sadiq olan və sifarişlə iş görən jurnalistlərdən ibarət qapalı birlikdir. Yüksək elitaya çatımı olan 

jurnalistlər vəzifəli şəxslərə xoş gəlməyəcək suallar vermir, soruşmağa daha çox sualları olan 

jurnalistlərin isə rəhbər dövlət məmurları ilə görüşünə imkan yaradılmır. 

 

 

Yayım mediasına nəzarət 
 

Hazırda Azərbaycan mediasının ən çox nəzarətdə olan seqmenti teleradio yayımçılarıdır. Ölkədə doqquz 

milli, 14 regional və 13 kabel televiziyası, və 12 radio stansiyası fəaliyyət göstərir. Hökumətin 2009-cu 

ildə xarici radioların (BBC, Azadlıq/Azad Avropa Radiosu və Amerikanın Səsi) milli tezliklərdə 

yayınlanmasına qadağa qoymasından sonra ölkənin yayım mediasında fikir müxtəlifliyinin təmin 

olunması da başa çatdı. Bu radiolar Azərbaycanlı dinləyicilər üçün alternativ informasiyanın yeganə 

mənbələri idi. Hazırda milli tezliklərdə yayımlanan 12 radionun heç biri plüralizmi təmin etmir. 

 

Ölkənin 9 milli telekanalının üçü (AZTV, İdman Azərbaycan və Mədəniyyət) dövlətə məxsusdur. Bütün 

dünyada dövlət mediasının özəlləşdirilməsi prosesi getdiyi bir vaxtda, bunun ziddinə olaraq, 

Azərbaycanda demək olar ki, hər iki ildən bir yeni dövlət televiziyası açılır. Regionlarda fəaliyyət 

göstərən telekanallar ölkədə baş verən cari hadisələrə aid məlumat yaymaqdan daha çox musiqi və 

əyləncə tipli verilişlərə üstünlük verir.  

 

Azərbaycanın ictimai yayımçısı olan “İctimai Televiziya” bu sahəyə aid beynəlxalq standartlarda nəzərdə 

tutulmuş funksiyaları yerinə yetirmir. İctimai TV Avropa Yayım Birliyinə üzvlüyü çərçivəsində bu 

qurumun tələblərinə (ictimai marağa xidmət etmək, plüralizmi təmin etmək, cəmiyyətin bütün sektorları 

üçün balanslı və fərqli proqramlar yayımlamaq) əməl etmir. İctimai TV yarandığı 2005-ci ildən bəri 

dövlətin maraqlarına və təbliğatına xidmət edir. Xəbər yayımında isə bu telekanal praktiki olaraq müstəqil 

fəaliyyət göstərmir. İctimai TV ölkədə baş verən mühüm hadisələr (məs, siyasi partiyaların və ictimai 

                                                 
6Azərbaycanın media mühiti barədə ətraflı məlumatı RATİ-nin 2013-cü ilin martında hazırladığı “Media Nəzarət Altında” adlı 

hesabatdan əldə edə bilərsiniz. Hesabat aşağıdakı linkdədir: http://bit.ly/103nXEe  
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birliklərin fəaliyyəti) haqqında çox yığcam, bəzən hətta yanlış məlumat verir. İTV  hər hansı şəxs və ya 

təşkilat barədə səhv məlumat yayımladığı zaman isə qarşı tərəfin cavab vermə hüququnu tanımır- onlara 

cavab vermələri üçün efir vaxtı ayrılmır. 

 

Azərbaycanda dövlət-vətəndaş ünsiyyətini təmin edən 9 milli televiziya kanalı “yuxarıdan aşağı” prinsipi 

əsasında birtərəfli fəaliyyət göstərir, yəni yalnız dövlət məlumatları vətəndaşlara çatdırılır. Bu 

telekanalların xəbər yayımı prezident aparatı tərəfindən tənzimlənir ki, nəticədə də onların xəbər 

reportajları bir-birinə oxşar olur. Bu nəzarət forması məcburi xarakterli deyil, belə ki, televiziya 

kanallarının rəhbər şəxsləri ölkənin hakim rejimə yaxın olan siyasi elitasının nümayəndələridir. Siyasi 

xəbərlərin işıqlandırılmasına gəlincə burada yalnız bir fikir hakimdir: Azərbaycanda hansı problemin 

mövcud olmasından asılı olmayaraq prezident Əliyevin hakimiyyəti sarsılmazdır və ona heç bir siyasi 

alternativ yoxdur. Bu telekanallar hökumətin siyasi məqsədlərinə qulluq edərək müəyyən məsələlərə, 

şəxslərə və statistikaya daha çox, bəzilərinə isə daha az əhəmiyyət verməklə, bəzilərinə isə ümumiyyətlə 

əhəmiyyət verməməklə ictimai fikri formalaşdırır və xalqa hakim rejimin siyasi maraqlarının lehinə olan 

fikirləri təlqin edir.  

 

Azərbaycanda siyasi müstəvidə rəqabətin olmadığı kimi, siyasi xəbərlərin çatdırılmasında da altı özəl 

telekanal arasında rəqabət yoxdur. Əyləncə proqramlarına gəldikdə isə bu sahədə gərgin rəqabət mühiti 

hökm sürür. Altı özəl telekanalın hər biri reklam gəlirləri hesabına fəaliyyət göstərən kommersiya hüquqi 

şəxslər olsalar da, onlara dövlət tərəfindən ciddi nəzarət olunur.  

 

Dövlətin təbliğatını gəlirli biznes fəaliyyəti ilə birləşdirmək işə yarayır, çünki bu, telekanalların daha 

əyləncəli olmasına, izləyicilərin və reklam sifarişlərinin artmasına səbəb olur. Qlobal maliyyə 

böhranından əvvəlki illərdə reklam bazarı daha gəlirli olsa da, hazırda da milli telekanallar bu sahədən 

gəlir əldə etməkdə davam edirlər. Azərbaycanda bir çoxları üçün – rayon yerlərində yaşayanlar, yaşlılar, 

daha aşağı səviyyəli təhsilə malik şəxslər və imkansızlar üçün xidmət haqqı tələb etməyən milli televiziya 

əyləncənin yeganə əlçatan formasıdır. Telekanalların teleserial və digər əyləncəli şoular vasitəsilə 

topladığı tamaşaçı auditoriyası ölkədə baş verən hadisələr barədə xəbərləri də elə bu kanallardan izləyir.  

 

Dövlət “Milli Televiziya və Radio Şurası” (MTRŞ) vasitəsilə yayım lisenziyalarının verilməsinə tam 

nəzarət etdiyi üçün, lisenziyalaşdırma prosesi qeyri-obyektiv və qərəzli olaraq qalır. MTRŞ birbaşa 

prezident tərəfindən təyin olunan yeddi üzvdən ibarət olub tamamilə dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu 

qurumun müstəqil olmasına heç bir hüquqi zəmanət yoxdur. Dövlət himayəsində olmayan müstəqil 

yayımçılar (məsələn, Obyektiv TV) illərlə cəhd etsələr də, yayım üçün lisenziya əldə edə bilmirlər.  

 

Son zamanlar hökumət yeni potensial yayımçıların boş tezlik əldə etmələri üçün keçirilən tenderlərin 

sayını minimuma endirib. 2010-cu ilə qədər yayımçılara lisenziyaların verilməməsi boş tezliklərin 

olmaması ilə əsaslandırılırdı. Lakin həmin vaxt MTRŞ teleradioyayımı haqqında qanunun tələblərini 

pozaraq yayım üçün boş tezliklərin siyahısını dərc etməkdən imtina edirdi. İndi isə, MTRŞ bildirir ki, 

tezliklər kifayət qədərdir, amma Azərbaycan kimi kiçik ölkədə çoxsaylı telekanalların olmasına ehtiyac 

yoxdur. Habelə MTRŞ rəsmiləri bəyan edirlər ki, yeni telekanalların açılacağı təqdirdə mövcud 

telekanalların reklamdan gələn gəlirləri azalacaq ki, bu da nəticə etibarilə telekanalların işinin 

keyfiyyətinə pis təsir göstərəcək.
7
 MTRŞ-nın bu arqumenti bir daha onu göstərir ki, hakimiyyət teleradio 

yayımı bazarına yeni müstəqil iştirakçıların daxil olmasına imkan vermək istəmir və bununla da medianın 

inkişafına mane olur. 

 

Efirə lisenziyanın alınmasının mümkünsüzlüyü onlayn telekanalların yaranması zərurətini ortaya çıxarıb. 

Bu gün ölkədə dörd onlayn televiziya var ki, onların da üçünün hazırladığı məzmunlar alternativ fikirləri 

əks etdirir. Amma iri həcmli video məzmunların sayta yüklənməli olduğunu nəzərə alsaq, mobil və 

stasionar internetin sürətinin az, qiymətinin isə baha olması mövcud seqmentin inkişafını ləngidir. 

Yalnız ölkədə hamı üçün çatımlı və qiymətcə münasib olan optik şəbəkə qurulduğu təqdirdə onlayn 

telekanallar kifayət qədər populyarlıq qazanıb, ənənəvi telekanallarla rəqabət apara bilər. 

  

Hesabat dövründə yerli mediada gedən məlumatlara görə, yerli hakimiyyət orqanları Bərdədə Türkiyənin 

                                                 
7http://bit.ly/PaLcLA 
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Media TV telekanalının ictimai yerlərdə izlənməsinə qadağa qoyub. Media TV Azərbaycanın regionları 

ilə bağlı hazırlanan “Azərbaycan Saatı” müxalifyönlü proqramın yayımlandığı peyk telekanalıdır. 

“Azərbaycan Saatı” qeyri-döyüş şəraitində əsgərlərin ölümü məsələsinin geniş ictimai müzakirələrə səbəb 

olmasında mühüm rol oynayıb. Məlumatlara görə, Bərdə polisi kafe və çayxana sahiblərindən peyk 

antenləri yığışdırmağı tələb edib, buna əməl olunmayacağı halda isə həmin obyektlərin bağlanacağı ilə 

bağlı sahiblərinə xəbərdarlıq edilib. 

 

Çap mediasının məhdudlaşdırılması      
 

Birbaşa siyasi nəzarət və iqtisadi təzyiqin tətbiq olunması, habelə ədalətli qaydaların mövcud olmaması 

Azərbaycanda peşəkar jurnalistikanın inkişafına ciddi zərər vurur. Bu hal xüsusilə çap mediası üçün 

xarakterikdir.  

 

Hakim rejim tənqidçi qəzetlərin reklam gəlirlərinə təsir etməklə, bu qəzetlərin yayımına problem 

yaratmaqla və onlara qarşı diffamasiya ittihamları irəli sürməklə onları susdurmağa çalışır. Bunun nəticəsi 

olaraq ictimai tənqid və mühüm ictimai məsələlərin müzakirəsi getdikcə daha da azalır. Hökumətə-meylli 

nəşrlərin yüksək satış imkanlarına malik olması və tərəfsizliyi təmin edən standartların mövcud olmaması 

Azərbaycanda çap mediası üçün qeyri-bərabər rəqabət mühiti yaradır. 

 

Dövlət çap mediasına iqtisadi təzyiq yolu ilə nəzarət edir. Dövlətə məxsus və hakimiyyətə yaxın media 

orqanları həm dövlət idarələrinin bu nəşrlərə icbari abunəsindən, həm də dövlət şirkətlərinin üstünlük 

təşkil etdiyi reklam bazarından əldə etdikləri gəlirlər hesabına maliyyələşir. “Azadlıq” qəzetinin baş 

redaktor müavini Rahim Hacıyevin sözlərinə görə, şirkətlərin tənqidçi mediada reklam yerləşdirməsinin 

qarşısı hədə-qorxu ilə alınır.
8
 

 

Mətbuat yayımı şirkətlərinə nəzarət tənqidçi mətbu orqanları üçün bazarı daha da məhdudlaşdırır. 2012-ci 

ildə Bakı şəhəri ərazisində, xüsusilə şəhərin mərkəzində üzərində Press-Köşk yazılmış və içində qəzetdən 

başqa hər cür ərzaq və məişət mallarının satıldığı yaraşıqlı köşklər yerləşdirilib. Bu köşklərin yanında isə 

kiçik stellajda  bir neçə nüsxə qəzetə rast gəlmək olar. Kimə məxsus olması barədə məlumatın gizli 

saxlandığı bu köşklər “Qaya” və “Qasid” mətbuat yayımı şirkətlərinə məxsus köşklərin əvvəllər 

yerləşdiyi ərazilərdə qurulub.  

 

“Qaya” və “Qasid” şirkətləri abunədən əldə olunan gəlir baxımından da ağır zərbə alıblar. “Qaya” 

Mətbuat Yayımının direktoru Xanhüseyn Əliyevin verdiyi məluma görə, bütün dövlət müəssisə və 

təşkilatlarına yalnız “Kaspi” Mətbuat Yayımı şirkətinə abunə olmaları ilə bağlı şifahi tapşırıq verilib.
9
 

Mətbuat yayımın məhdudlaşdırılması “Yeni Müsavat” və “Azadlıq” kimi iri tirajlı qəzetlərin satışdan 

gələn gəlirlərinə ciddi şəkildə təsir göstərib. Mətbuat yayımın bütün istiqamətlərdə (səyyar, köşklər və 

abunə) inhisara alınması gələcəkdə istənilən qəzet və jurnalın hökumət tərəfindən asanlıqla satışdan 

çıxarılmasına şərait yarada bilər.  

 

Müxalif və müstəqil qəzetlərin yayımla bağlı problemi təkcə Bakı ilə sərhədlənmir. Hesabat dövründə 

Naxçıvanda hökuməti tənqid edə qəzetlərin satışına qadağa qoyulması ilə bağlı məlumatlar dərc olunub. 

Həmin məlumata görə, tənqidi qəzetlərə nə köşklərdə, nədə Naxçıvan poçtunda rast gəlmək mümkün 

olmayıb. “Azadlıq” və “Yeni Müsavat” qəzetlərinin ümumiyyətlə tapılmadığı qeyd olunub. 

 

 .

                                                 
8http://bit.ly/13UuBn6  
9Azərbaycan Redaktorlar Birliyinin 2012-ci ilin iyununda keçirilmiş konfransında qeyd olunub: http://bit.ly/ZaN73d 
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Fəsil 5: Onlayn ifadə azadlığı
10

 

Ötən bir neçə il ərzində texnikanın inkişafı və artan istehlakçı tələbi daha çox insanın internetə 

çatımlılığını mümkün etmişdir ki, bunun da nəticəsində həm Azərbaycanda, həm də dünya miqyasında 

internetdən istifadə edənlərin sayında artım müşahidə olunmuşdur. Hazırda Azərbaycan əhalisinin üçdə 

bir hissəsinin internetə çıxışı var ki
11

, bu da interneti informasiya mübadiləsi platformasına çevirmişdir. 

İnternetdən istifadənin yüksəlməsinə paralel olaraq insanların internetə çatımlılığını və onların onlayn 

fəaliyyətini məhdudlaşdırma hallarında da artım müşahidə olunmuşdur.   

 

Azərbaycanda internet qismən azad hesab oluna bilər. Lakin 2012-ci ildə Bakıda keçirilmiş İnternet 

İdarəçilik Forumundan sonra, xüsusilə də 2013-cü ilin ilk rübündə, bu sahədə bir çox narahat edici hallar 

baş verib. 

 

Onlayn ifadə azadlığına ən böyük təhlükə internetdə tənqidi fikirlər səsləndirmiş şəxslərin hökumət 

tərəfindən təqib olunması olmuşdur. Texniki cəhətdən Azərbaycanlılar internetdə istədiklərini edə bilsələr 

də, bunun arzuolunmaz nəticələrə aparıb çıxarmayacağına heç bir zəmanət verilə bilməz. Əksinə, əgər 

kimsə internetdə öz fikirlərini bildirərkən "müəyyən hədd"i keçirsə, məsələn, etiraza çağırış edirsə, 

korrupsiya faktlarının üstünü açırsa yaxud da prezidenti və onun ailəsini tənqid edirsə, özünü böyük 

təhlükəylə üz-üzə qoyur.  

 

Martın sonunda internetdə səsləndirdikləri tənqidi fikirlərə görə həbsdə saxlanan jurnalistlərin sayı iki 

olmuşdur: Nicat Əliyev və Fərəməz Novruzoğlu. Bundan başqa, onlayn fəaliyyətlərinə görə Vüqar 

Qonaqov və Zaur Quliyev də müəyyən müddət həbs cəzası çəkiblər.
12

 Xaricdə mühacirətdə yaşayan 

bloqçu Elnur Məcidlinin də Azərbaycana geri döndüyü təqdirdə həbs olunma təhlükəsi var- belə ki, 

blogger Facebook vasitəsilə etiraza çağırış etməkdə ittiham olunur.   

 

Facebook-dan istifadə etməklə etiraz aksiyalarını təşkil edən fəallar sərbəst toplaşma haqqında qanuna 

edilmiş son dəyişikliklərə uyğun olaraq yüksək məbləğdə cərimələnirlər. Məsələn, yanvarın 26-da N!DA 

vətəndaş hərəkatının fəalı Turqut Qəmbər Facebook vasitəsilə etiraza çağırdığına görə 2500 manat 

cərimə olundu. Eyni ittihamla əvvəllər bir dəfə də həbs olunmuş blogger Emin Milli 15 gün inzibati həbs 

cəzası aldı. Məhkəmə qərarında göstərilirdi ki, gənc fəallar Facebook-da “qanunsuz” çağırışlar 

yerləşdirməklə vətəndaşları qanunsuz etiraz aksiyasında iştiraka dəvət ediblər. 

 

Fevralın 27-də polis əməkdaşları AXCP gənclər hərəkatının üzvü Türkel Əlisoyun yaşadığı evə gələrək 

onu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparıb. Orada Cinayət-Axtarış İdarəsinin rəisi Əliaslan Ağayev 

Türkelə Facebook səhifəsindən çıxarışların çap versiyasını göstərərək onu tələbələri dərsə getməməklə 

etiraza səsləməkdə günahlandırıb. Əlisoy yeddi saat polis idarəsində saxlanıb. Polis Əlisoyu Facebook-da 

etirazlara çağırışa davam etdiyi təqdirdə ona qarşı cinayət işinin açılacağı ilə hədələyib.   

 

Sosial medianın ölkədə artan nüfuzunu hiss edən hakim partiyadan olan deputatlar öz çıxışlarında sosial 

şəbəkələrin, xüsusilə də Facebook-un, tənzimlənməli və hətta bloklanmalı olduğunu vurğulayıblar. 

Məsələn, martın 28-də hakim partiyadan olan nüfuzlu deputat Siyavuş Novruzov parlamentə 

“vətəndaşların şərəf və ləyaqətini qorumaq” məqsədi ilə sosial medianı hüquqi cəhətdən tənzimləməyi 

təklif edib.  

 

                                                 
10Azərbaycanda onlayn  ifadə azadlığı haqqında daha ətraflı məlumatı Onlayn İfadə Təşəbbüsü  Koalisiyasının 2012-ci ilin 

noyabrında hazırladığı “Azadlıq Axtarışında: Azərbaycanda Onlayn İfadə” adlı hesabatdan əldə edə bilərsiniz. Hesabat aşağıdakı 

linkdədir: http://bit.ly/102EIyc   
11http://bit.ly/KsXwTl 
12 Bu məsələlər hesabatın Üçüncü Fəslində daha ətraflı müzakirə olunur. 
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Azərbaycan hakimiyyəti internetə getdikcə daha çox nəzarət etməyə cəhd etsə də, internet əksər 

vətəndaşlar üçün xəbərin əsas mənbəyi olan çap və yayım mediasına nisbətən daha az məhdudlaşdırılmış 

hesab oluna bilər. 1999-cu ildə qəbul olunmuş “KİV haqqında qanun” interneti kütləvi informasiya 

vasitəsi hesab edir. Bu səbəbdən, qanunla KİV-lərə şamil olunan bütün problematik qaydalar eynilə 

internetin tənzimlənməsi üçün də tətbiq oluna bilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 

(RİTN) ölkədə internetin tənzimlənməsi ilə məşğul olan əsas qurumdur. Lakin ekspertlər bu funksiyanın 

həm də dövlət nəzarətində olmayan digər bir quruma da verilməsinin vacibliyini vurğulayırlar. Nazirlik 

milli “.AZ” domeninin verilməsinə də məhdudiyyətlər tətbiq edir. 

 

Onlayn media Azərbaycanda senzuradan azad olsa da, hakimiyyət bu mediaya da nəzarət etməyə cəhd 

göstərmişdir.
13

 Hökumət rəsmilərinin çıxışlarından belə başa düşmək olar ki, internetə nəzarətin hüquqi 

mexanizmləri (məsələn onlayn televiziyaların lisenziyalaşdırılması) yaxınlarda tətbiq oluna bilər. 

Məsələn, yanvarın 10-da verdiyi açıqlamada MTRŞ rəhbəri Nuşirəvan Məhərəmli bildirib ki, ənənəvi 

telekanallarda olduğu kimi onlayn televiziyalar da lisenziyalaşdırılmalıdır.  

  

RATİ həmçinin “uşaqları internetdə pornoqrafiya və digər zərərli məzmunlardan qorumaq” adı altında 

hökumətə interneti geniş şəkildə tənzimləmək hüququ verəcək qanunun qəbul olunması planlarından 

ciddi narahatlıq hissi keçirir. Çünki avtoritar rejimlərdə belə qanunun qəbul olunması çox zaman 

internetin texniki senzuraya məruz qalması ilə nəticələnir. Məsələn, hökumət qurumları qadağan olunmuş 

saytların “qara siyahı”sını hazırlayır və bu saytlara giriş bloklanır.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13http://bit.ly/aJTzXs  
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Nəticə  
 
2013-cü ilin əvvəlində Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu son dərəcə ağır olaraq qalıb. Rejim 

cəmiyyətin diqqətini hökumətin korrupsiya əməllərindən, hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyalarından, və 

ölkədəki digər sosial problemlərdən yayındırmaq və tənqidi səsləri susdurmaq üçün düşünülmüş və 

düşünülməmiş üsullardan istifadə edir.  

 

Yaxınlaşmaqda olan prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq azad və ədalətli hesab 

olunması üçün hökumət bərabər şərait yaratmalı, bütün namizədlərin və onların tərəfdarlarının birləşmə 

və ifadə azadlığı hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı və bu hüquqları təmin etməlidir.  

 

Media azadlığı seçkilər keçirilən zaman və seçki ərəfəsində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Senzura, təhdid, 

həbs və tənqidi səsləri susdurmağın digər formaları azad seçki anlayışı ilə qətiyyən bir araya sığmır.  

 

Seçkilərin mediada ədalətli və peşəkarcasına işıqlandırılması üçün hökumət seçkiləri işıqlandıran 

jurnalistlərin bütün lazımi məlumatlarla tam, ədalətli və effektiv şəkildə təmin olunmasına şərait 

yaratmalı; jurnalistlərin şəxsi təhlükəsizliyini və onların təhlükəsiz mühitdə fəaliyyət göstərməsini təmin 

etməli; seçki zamanı seçkilərin mediada peşəkar işıqlandırılması prinsiplərini, jurnalist hüquqlarını, seçki 

prosesini, təhlükəsizlik haqqında məlumatı, həmçinin insan haqları xüsusən də ifadə azadlığı haqqında 

beynəlxalq qanunvericilikdən qeydləri də özündə əks etdirən təlimat kitabçaları hazırlayıb yaymalıdır.       

 


