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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 Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu barədə geniş
hesabatlar hazırlayır.
Ötən ilin may ayında Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin, noyabr ayında isə İnternet İdarəçilik Forumunun
keçirildiyi Azərbaycanda 2012-ci il tənqidi fikirləri dilə gətirən insanlar üçün daha təhlükəli il olub.
Xüsusilə də, bu tədbirlər başa çatdıqdan sonra ölkəyə beynəlxalq diqqət zəifləməyə başlayan kimi bu
tədbirlər zamanı ölkə haqqında acı həqiqətləri ifşa edən şəxslər sərt cəza tədbirləri ilə üzləşib.
Ötən il ərzində hökumətin tənqidi səsləri susdurmağa davam etməsi ilə Azərbaycanda ifadə azadlığı üçün
məkan daha da kiçildi. Jurnalistlər, media işçiləri, bloqçular və hüquq müdafiəçiləri ifadə azadlığı
hüququnu həyata keçirmələri ilə əlaqədar təqib, təhdid, şantaj, hücum, həbs və təzyiqin digər formaları ilə
üzləşiblər. 2012-ci ilin sonuna olan statistikaya görə, on doqquz jurnalist zorakı hücuma məruz qalıb,
səkkiz jurnalist və bir hüquq müdafiəçisi isə dəmir barmaqlıqlar arxasında qalıb. 2012-ci ilin 1 yanvar- 31
dekabr dövrünü əhatə edən bu hesabat yuxarıda qeyd olunan məsələlər və ifadə azadlığının pozulmasının
digər halları barədə ətraflı məlumat verir.

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,
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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
informasiyaların əsasında hazırlanmışdır. RATİ personalı bu hesabatı yerli və beynəlxalq ifadə azadlığı
ekspertləri ilə məsləhətləşmələr aparmaqla hazırlamışdır.
Bu 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 jurnalistlərin, bloqçuların və hüquq müdafiəçilərinin
həbslərini əhatə 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 xüsusilə 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.
2012-ci ilin martında tanınmış xanım jurnalist Xədicə İsmayılovaya qarşı hədə-qorxu və şantaj
təxribatını həyata keçirənlər həbs edilsin və məsuliyyətə cəlb olunsun.
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 və 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:
 İnformasiya azadlığı haqqında ölkə qanunvericiliyinə “KİV-lərin və jurnalistlərin fəaliyyətini
məhdudlaşdırmağı nəzərdə tutan” dəyişikliklər ləğv olunsun.
 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 AR 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 tele-radio yayımını tənzimləyən müstəqil qurum yaradılsın.
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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.
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 müdafiə orqanları jurnalistlərə qarşı zorakılıq əməllərinə görə
cəzasızlığa son qoyulmasına, bütün cinayət işlərinin lazımi şəkildə araşdırılmasına və cavabdeh
şəxslərin qanuna uyğun olaraq hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmasına çağırılsın.
Azərbaycan hökuməti ifadə azadlığı hüququnu həyata keçirmələri ilə bağlı olaraq tutulmuş və ya
həbs olunmuş jurnalistlərin, bloqçuların və fəalların dərhal azad olunmasına çağırılsın.
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Qısa Xülasə: 366 gün davam edən təzyiq

İfadə azadlığı baxımından 2012-ci il barəsində çox danışmaq olar, amma ən azı onu demək olar ki, bu il
heç də sıradan bir il olmamışdır. 2012-ci il Avroviziya mahnı müsabiqəsinin parlaq və gözqamaşdırıcı
görüntüsü ilə ifadə azadlığının boğulmasının- onlarla insanın həbsinin, şantaj olunmasının və hədəqorxuya məruz qalmasının kəskin ziddiyyəti ilə yadda qalmışdır.
2012-ci il ifadə azadlığı durumunu yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan hökuməti heç bir müsbət addım
atmayıb. Əksinə ifadə azadlığına mənfi təsir göstərən siyasət yürüdülüb, qərarlar qəbul edilib.
RATİ 2012-ci ildə Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı baş vermiş ən mənfi hadisələrdən üç nümunəni
sizin diqqətinizə çatdırır:
Xədicə İsmayılovaya qarşı intim şantaj
2012-ci ilin martında Azad Avropa/Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin müxbiri Xədicə
İsmayılova gizli yolla çəkilmiş intim videosu internetdə yayılmaqla mənəvi təzyiqə məruz qalmışdır.
Hadisədən bir həftə əvvəl isə İsmayılova intim fotolarının da yer aldığı və onun susdurmaq məqsədi
daşıyan hədə-qorxu dolu bir məktub almışdı. Məktubda deyilirdi: “Fahişə, özünü yaxşı apar. Yoxsa səni
biabır edərik!”. Xədicə İsmayılova dövlət səviyyəsində korrupsiya hallarını ifşa edən məqalələri ilə
tanınmış tənqidçi jurnalistdir.
Sovet keçmişinə dönüş
2012-ci ilin iyunun 1-də Azərbaycan Parlamenti (Milli Məclis) “İnformasiya əldə etmək haqqında”,
“Kommersiya sirri haqqında” və “Hüquqi Şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Qanunlara dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu dəyişikliklər kommersiya hüquqi şəxslərə öz dövlət qeydiyyatları,
təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalında payı haqqında informasiyanı gizli saxlamağa
imkan verir. Digər bütün qanun layihələrində olduğu kimi, bu dəyişikliklər də Azərbaycan Parlamentinə
ictimaiyyətin xəbəri olmadan göndərilmişdir. 6 iyul 2012-ci il tarixində Azərbaycan prezidenti bu
dəyişikliklərin üç ay müddətində qüvvəyə minməsi üçün fərman verdi və dəyişikliklər oktyabrda qüvvəyə
mindi. Bu dəyişikliklər informasiya azadlığı ilə bağlı beynəlxalq standartlara ziddir və jurnalistlərin
korrupsiya hallarını araşdırmasını daha da çətinləşdirir.
Etiraz aksiyalarının boğulması
2012-ci ilin martın 1-də Qubanın keçmiş icra başçısının Quba sakinləri barədə təhqiramiz ifadələr
səsləndirdiyi çıxışının YouTube video portalında yayılmasının ardınca Qubada kütləvi etiraz aksiyaları
baş verdi. 1000-ə yaxın insanın iştirak etdiyi etiraz aksiyasından bir gün sonra icra başçısı vəzifəsindən
uzaqlaşdırıldı. Hökumət aksiyanı dağıtmaq üçün güc tətbiq etdi və bu zaman ən azı iki jurnalist ciddi
xəsarət aldı, digər beşi isə gözyaşardıcı qazın təsirinə məruz qaldı. “Xəyal” televiziyasının iki jurnalistiVüqar Qonaqov və Zaur Quliyev sözügedən videonun YouTube portalına yüklənməsi ittihamı ilə həbs
olunub və hesabatın dərc olunduğu vaxt həbsdə qalıblar. Hər iki jurnalist kütləvi iğtişaşı təşkil etmə və
vəzifədən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunurlar. Məhkəmə tərəfindən günahkar hesab olunarlarsa,
jurnalistlərin hər biri 10 il həbs cəzasına məhkum oluna bilər.
RATİ 2012-ci il ərzində Azərbaycanda ifadə azadlığı hüququnu ən çox pozmuş səkkiz vəzifəli şəxsi
müəyyən etmişdir. Bu dövlət xadimləri tənqidi səsləri susdurmaq üçün müxtəlif metodlardan (reqressiv
qanunların və siyasətin tətbiqi; jurnalistlərə görə mütləq cəzasızlıq mühitinin yaradılması; tənqidçi
jurnalistlərin, bloqçuların və hüquq müdafiəçilərinin həbsi; və tənqidçi jurnalistlərə və media qurumlarına
qarşı diffamasiya ittihamlarının irəli sürülməsi) istifadə edirlər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev
2012-ci ildə prezident Əliyev insan haqlarını, həmçinin QHT-lərin və medianın fəaliyyətini
məhdudlaşdıran qanunları imzaladı. İyulun 6-da prezident iyunun 12-də parlament tərəfindən qəbul
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olunmuş hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatların
açıqlanmasını məhdudlaşdıran qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi.
Noyabr ayında isə prezident icazəsiz aksiyaların təşkilatçıları və iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuş
cərimələri kəskin şəkildə artıran dəyişiklikləri imzaladı.
İlham Əliyevin prezident olduğu dövrdə iki jurnalist birbaşa öz fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq qətlə yetirilib.
Tənqidçi şəxslərə qarşı hücumlar mütəmadi olaraq baş verir və bu əməlləri törədənlərə qarşı heç bir cəza
tədbiri görülmür. Bu media ictimaiyyəti arasında qorxu hissinin, tənqidi fikirləri zor tətbiq etməklə boğan
şəxslər üçün isə cəzasızlıq mühitinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
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.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev
Mehdiyev məhkəmədən tutmuş fiziki təzyiqə kimi müxtəlif silahlardan istifadə etməklə mediaya
repressiv şəkildə nəzarət edilməsinə rəhbərlik edir. Media nümayəndələrinə hədə-qorxu və təzyiq,
mətbuata qarşı yüksək məbləğli cərimələr və media təşkilatlarına lisenziyaların verilməməsi yolu ilə
mətbuatın boğulmasının arxasında məhz Mehdiyev dayanır.
Dəfələrlə vəd verilməsinə və “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nda da nəzərdə tutulmasına baxmayaraq,
diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin ləğv olunması məsələsi hələ də həll olunmayıb.

Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov
Hakim rejimin birbaşa sahibliyində və ya nəzarətində olan əsas medianın hakimiyyətin siyasi maraqlarına
xidmət etməsini təmin edir.
İfadə azadlığı ilə bağlı beynəlxalq normalara görə, dövlət məmurlarının öz nüfuzunu qorumaq hüququ
olsa da, onlar tənqidə adi vətəndaşlardan daha dözümlü yanaşmalıdırlar. Dövlət xadimləri qəsdən elə
diqqəti cəlb edən vəziyyət yaradırlar. Bu nöqteyi-nəzərdən RATİ hesab edir ki, aşağıda adları çəkilən
məmurlar ifadə azadlığına qarşı cinayət törədiblər:
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov
“Yeni Müsavat” qəzetinə qarşı 1 milyon manatlıq diffamasiya iddiası ifadə azadlığına qarşı cinayətdir.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov
“Yeni Müsavat” və “Azadlıq” qəzetlərinə qarşı 500 min manatlıq diffamasiya iddiası
Bakı Metropoliten İdarəsinin rəisi Tağı Əhmədov
“Azadlıq” qəzetinə qarşı 200 min manatlıq diffamasiya iddiası
AZAL rəhbəri Cahangir Əsgərov
“Yeni Müsavat” qəzetinə qarşı 500 min manatlıq diffamasiya iddiası
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov
Tənqidi səslərin susdurulması vasitəsi kimi hakim rejimin maraq dairəsinə aid məsələləri araşdıran
jurnalistlərin qətllərinin, onlara qarşı fiziki və mənəvi təzyiqlərin cəzasız qalmasına görə Ramil Usubov
məsuliyyət daşıyır.
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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. Bu isə
ölkədə özünü senzuranın artmasına səbəb olmuşdur. İndi jurnalistlər “tabu” hesab olunan müəyyən
mövzularda, məsələn korrupsiya və ya prezident ailəsinin biznes maraqları barədə yazmaqdan çəkinirlər.
2005-ci ilin martında “Monitor” jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov sifarişli hesab olunacaq qədər
planlı olan bir sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirildi. Dəfələrlə ölümlə hədələnmiş jurnalist sonda Bakıda
yerləşən mənzilinin pilləkənində odlu silahdan açılmış bir neçə atəşlə öldürüldü. Səkkiz il bundan əvvəl
baş vermiş bu hadisəni hökumət lazımınca araşdıra bilmədi, belə ki, cinayətə görə cavabdeh olan şəxs
(şəxslər) hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb. E.Hüseynov hökuməti kəskin tənqid etməsi ilə tanınmış
araşdırmaçı jurnalist idi. Onun qətli Azərbaycan mediasında araşdırmaçı jurnalist olmağın nə qədər
cəsarət tələb etdiyini və bu peşənin hansı risklərinin olduğunu bir daha xatırlatdı.
Bu səbəbdən RATİ hesabatın bu fəslini Elmar Hüseynova həmçinin Elmar və eyni zamanda peşələri ilə
əlaqədar hücuma məruz qalmış digər jurnalistlər üçün, ədalət tələb edən “Elmar Hüseynov tərəfdarları”na
həsr edir.
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 vermişdir. Təkcə 2012-ci
ildə jurnalistlərə qarşı 19 zorakı hücum baş verib ki, bunlardan 17-i jurnalistlər peşə fəaliyyətini həyata
keçirərkən baş verib, bir halda isə jurnalistin ailə üzvünə hücum baş verib. Bundan başqa, hökumət
tərəfindən jurnalistlərə təzyiqlərin və onların işinə digər formada müdaxilələrin baş verməsi ilə bağlı
məlumatlar da yayılmışdır.
Elmar Hüseynovun qətlindən bəri Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərə qarşı demək olar ki heç bir
cinayət əməlini lazımınca araşdırmamış və əsl günahkarlar cəzalandırılmamışdır. Bu media ictimaiyyəti
arasında qorxu hissinin, tənqidi fikirləri zor tətbiq etməklə boğan şəxslər üçün isə cəzasızlıq mühitinin
yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Yanvarın 7-də “Kür” Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının əlaqələndiricisi Oqtay Gülalıyev və “Turan”
İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Saatlı rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən
saxlanılıblar. Onlar 2010-cu ilin mayında baş vermiş daşqınlar zamanı sel nəticəsində zərər çəkən
Novruzlu kəndi yaxınlığında baş verib. Kəndin kənarında əhali ilə görüş zamanı gözlənilmədən polislər
ora gəliblər və kobudluqla, zor tətbiq etməklə polisə aparıblar. Sabirabad Polis Şöbəsinin rəisi ilə 1 saat
30 dəqiqə danışıqdan sonra onlar sərbəst buraxılıblar.
Yanvarın 18-də “Gen” və “Kamran” tikinti şirkətlərinin aldatdığı əmanətçilərin Prezident
Administrasiyasının qarşısında keçirdikləri aksiya zamanı aksiyadan reportaj hazırlayan “Turan”
informasiya agentliyinin əməkdaşı Etimad Budaqov və ”Obyektiv” TV-nin jurnalisti Rəşad Əliyevi
(Vaqifoğlu) mühafizəçilər qəbul otağına aparıblar. Onların çəkiliş apardığı fotoaparat və videokamera
əllərindən alınıb. Aksiyadan çəkilmiş görüntülər tamamilə silindikdən sonra jurnalistlər sərbəst
buraxılıblar.
Yanvarın 19-da taksi sürücülərinin Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyası zamanı
“Turan” informasiya agentliyinin əməkdaşı Etimad Budaqov təzyiqə məruz qalıb. Bir nəfər polis
çavuşu fotomüxbirin çəkiliş aparmasına mane olmaq məqsədilə təpiklə onun ayağından zərbə
endirməklə yerə yıxıb.
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Martın 1-də təxminən 6000-7000 şəxs Qubada hakimiyyət idarələrinin qarşısına toplaşaraq icra başçısının
istefasını tələb ediblər. Etiraz çoxlu sayda polis qüvvələrinin əraziyə cəlb olunmasına, etirazçıların
həbsinə və bəzi dövlət məmurlarının Qubaya səfər etməsinə gətirib çıxarmışdır. Polis 25 nəfəri həbs
etməklə, etirazçıları dəyənəklə döyməklə və kütləyə gözyaşardıcı qaz atmaqla aksiyanı dağıtmağa cəhd
göstərmişdir. Hökumətin əlavə polis qüvvələri və daxili qoşun ordularını göndərməsi ilə qarşıdurma daha
da şiddətlənmişdir. Quba hadisələrini işıqlandıran jurnalistlər də təzyiqə məruz qalıblar. Martın 1-də
Qubada baş verən aksiya zamanı “Obyektiv tv”-nin əməkdaşları - Rəşad Əliyev başından, RATİ və
“Ayna”-“Zerkalo” qəzetlərinin əməkdaşı İdrak Abbasov qolundan yaralanıb. Eyni zamanda “Azadlıq”
radiosunun əməkdaşları Cavanşir Ağamalıyev, Abbas Atilay, “Turan” informasiya agentliyinin
müxbirləri Tapdıq Fərhadoğlu, Fərid Qəhrəmanov və “Yeni Müsavat” qəzetinin fotomüxbiri Fərahim
İlqaroğlu gözyaşardıcı qazdan zəhərlənməyə məruz qalıblar.
Martın 6-da intihara cəhd edərək yüksək dozada dərman qəbul etmiş və səhhəti ağırlamış AXCP üzvü
Əhmədov Sevindik Rza oğlunun Naxçıvan şəhər Psixi Xəstəliklər Dispanserindən müalicə edilmədən
qovulması barədə müraciəti əsasında hadisə yerində reportaj hazırlayan RATİ-nin Naxçıvandakı
müxbirləri Elman Abbasov, Həkimeldostu Mehdiyev və “Turan” İnformasiya Agentliyinin müxbiri
İlqar Nəsibov təzyiqə məruz qalıb. Özünü xəstəxananın mühafizəçisi kimi təqdim edən, adını
açıqlamaqdan imtina edən, lakin mühafizəçiyə bənzəməyən şəxs onları hədələyib və dispanserin həyətini
tərk etməyi tələb edib. Jurnalistləri təhqir edib və onlara təzyiq göstərib.
Martın 6-da “Ayna”- Zerkalo” qəzetlərinin, habelə RATİ-nin əməkdaşı İdrak Abbasov 6 yaşlı oğlu Səid
Abbaszadə yaşadığı Sulutəpə qəsəbəsində 313 saylı bağçadan çıxıb evə gedərkən avtomobillə vurulub.
Qəzanı törədənin 23 yaşlı Azər adlı şəxs, elə həmin gün yaxalanaraq Binəqədi rayon 40 saylı Polis
Bölməsinə təhvil verilib. Amma polis kimsəni cəzalandırmayıb və ya bu barədə jurnalistə məlumat
verməyib. Jurnalist bu hadisənin sifarişlə icra edildiyini zənn edir.
Martın 7-də bir qrup AXCP-çi gəncin vicdan məhbusları Məhəmməd Məcidli, Babək Həsənova qarşı
işgəncələrə etiraz əlaməti olaraq Metronun “Elmlər Akademiyası” stansiyasının yaxınlığındakı parkda
keçirdikləri aksiya zamanı “Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Ramin Deko polis təzyiqinə məruz qalıb. Belə
ki, polis əməkdaşları jurnalisti də aksiya zamanı saxlanılan gənclərlə bərabər Yasamal Rayon Polis
İdarəsinin 28-ci polis bölməsinə aparıblar. Nəticədə R. Dekonun fotoaparatının kartı yaddaşında olan
materiallar silindikdən sonra özünə qaytarılıb.

2012-ci ilin martında tanınmış tənqidçi və araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovaya qarşı şantajın ən pis
üsuluna əl atılıb və jurnalistin şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ kobudcasına pozulub. Xədicə
İsmayılova Azadlıq Radiosunun “İşdən Sonra” tok-şousunun aparıcısı və yüksək vəzifəli məmurların
korrupsiya əməllərini ifşa edən bir çox hesabatların müəllifidir.
Martın 7-də, Azərbaycanda və dünyanın başqa ölkələrində də rəsmi olaraq qeyd olunan 8 mart Qadınlar
Bayramından bir gün əvvəl “Azadlıq” radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın ev ünvanına təhdid
və şantaj xarakterli məktub göndərilib. Məktubda intim xarakterli şəkillər və hədələr yer alıb. Şantajçılar
jurnalistin özünü yığışdırmayacağı təqdirdə onun rüsvay olacağını yazırlar.
İsmayılova Facebook hesabında açıq məktubla öz araşdırmalarını dayandırmayacağını bəyan etdi. Bunun
ardınca isə anonim sayt vasitəsilə jurnalistlə bağlı porno görüntü internetdə yayıldı.
Bu hüquq pozuntusunu pisləməkdənsə hakim partiyanın mətbu orqanı olan “Yeni Azərbaycan” və
hökumətə meylli “İki Sahil” qəzetləri İsmayılovanı və Azadlıq Radiosunun digər əməkdaşlarını tənqid
edən məqalələr dərc etdi.
Bununla belə, hakimiyyət rəsmi şəkildə bu hədə-qorxu və şantajı pislədi. “Şəxsi həyatın məxfiliyi hüququ
Konstitusiya ilə qorunur və heç kəs digər vətəndaşın şəxsi həyatına müdaxilə edə bilməz” Prezident
Administrasiyasının sosial-siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov APA-ya müsahibəsində bildirmişdir.
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Hadisədən bir gün sonra Bakı şəhər Prokurorluğunda baş vermiş hadisə ilə bağlı ARM-in 156-cı (şəxsi
həyata müdaxilə) maddəsi ilə cinayət işi açıldı.
Aprelin 26-da Bakı şəhər prokurorluğu Xədicə İsmayılovanın ərizəsi əsasında başlanmış cinayət işi üzrə
başlanılan istintaqın ləng və keyfiyyətsiz aparılması barədə yayılan məlumatlarla bağlı bəyanat verdi.
Lakin hadisəni törədən şəxslərin tapılması istiqamətində atılan addımları işıqlandırmaqdansa bəyanatda
hadisə ilə bağlı dindirilmiş şəxslərin-jurnalistin ailə üzvləri və qohumlarının adlarının siyahısı qeyd
olunmuşdu. Prokurorluğun məlumatına görə istintaq hələ də davam edir.
Xədicə İsmayılova hesab edir ki, “Yeni Azərbaycan” və “İki sahil” qəzetləri ilə yanaşı istintaq orqanları
özləri də bu şantaj və hədə-qorxunu həyata keçirənlərlə əlaqəlidir. İsmayılova hesab edir ki, bu əməlin
sifarişi prezident administrasiyasından gəlmişdir.

Hesabat dövründə, ötən ilin martında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalan “Azadlıq” qəzetinin
əməkdaşı Seymur Həzi (Həziyev) yenidən təzyiqə məruz qalıb. Həziyev yanvarın sonları və fevralın
əvvəlində bir neçə gün naməlum şəxslər tərəfindən izlənilib. Seymur Həzi 2011-ci il martın 25-dən 26na keçən gecə işdən evə qayıdarkən Ceyranbatan qəsəbəsində maskalı şəxslər tərəfindən oğurlanıb,
döyülüb və sonra əlləri bağlı halda Bakının Binəqədi kəndində atılıb.
Martın 26-da “Bakı” İnformasiya Agentliyinin (bia.az) direktoru Südeyf Məcidov, icraçı direktoru Vasif
Sadıxbəyli və operatoru İlham Rəsulzadə Salyanda rayon polisi tərəfindən saxlanılıb. Jurnalistlər Salyan
sakinləri tərəfindən bu hadisədən bir neçə gün əvvəl “bia.az”a rayonda magistral yolda mülki geyimli
naməlum şəxslərin bir neçə yerdə radar quraşdıraraq, sürücüləri bu radarlarla qorxutması və pul
yığdıqları barədə daxil olan məlumatı yerində araşdırmağa çalışıblar. Bu zaman həmin radar quraşdıran
mülki geyimli şəxslər onlara qarşı kobudluq edib və əraziyə polis çağırıblar. Hadisə yerinə gələn polislər
onları Salyan rayon Polis Şöbəsinə apardılar. Jurnalistlər şöbədə 12 saata apardıqları çəkiliş silindikdən
sonra avadanlıqları onlara qaytarılaraq sərbəst buraxılıblar.
Martın 28-də “Yeni Müsavat” qəzetinin Balakəndəki bölgə müxbiri Akif Məmmədli Balakən rayon
Polis Şöbəsinin “Narkomaniyaya qarşı mübarizə idarəsi”nə çağırılıb. Həmin gün səhər saat 9-da polis
şöbəsinə çağırılan jurnalistlə 2 saata yaxın söhbət edilib. “Yeni Müsavat” qəzetinin baş redaktoru Rauf
Arifoğlunun verdiyi məlumata görə, Akif Məmmədli rayonda camaatı narahat edən problemlərdən, o
cümlədən bölgədə narkotik maddələrin yayılmasının təhlükəli həddə çatmasından bəhs edən yazılar yazır.
Polis zabiti Məhiyəddin Musayev isə jurnalistə hədə-qorxu gəlib və bir də bu barədə yazıların
yazılmamasını tələb edib.
Aprelin 2-də Bakının mərkəzində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 20 ünvanında söküntü işləri ilə bağlı çəkiliş
aparan “Turan” informasiya agentliyinin fotojurnalisti Etimad Budaqov və “Azadlıq” radiosunun
əməkdaşı Nüşabə Fətullayeva fiziki təzyiqə məruz qalıblar. Belə ki, söküntü işləri aparmaq üçün gələn
şəxslərlə bina sakinləri arasında qarşıdurma yaranıb və nəticədə media nümayəndələri Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti katibliyinin rəisi Zülfəli İsmayılovun və onun ətrafında olan 20 nəfərə qədər fəhlənin fiziki
zorakılığına məruz qalıb. Hadisə ilə bağlı kimsə məsuliyyətə cəlb edilməyib.
Aprelin 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək gömrük keçid məntəqəsində Reportyorların
Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun (RATİ) bölgə müxbirləri Həkimeldostu Mehdiyev və Elman
Abbasovun diktofon, fotoaparat və videokamerasını əllərindən alıblar. Bir gün sonra isə avadanlıqlar
sıradan çıxarılmış vəziyyətə sahiblərinə qaytarılıb.
2012-ci ilin aprelində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) əməkdaşları Sulutəpə
qəsəbəsində neft mədəni yaxınlığındakı qanunsuz tikililəri sökərkən ərazidə çəkiliş aparan “Ayna” və
“Zerkalo” qəzetlərinin, habelə Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı İdrak
Abbasov vəhşicəsinə döyülmüşdü. Nəticədə qabırğaları sınmış, gözündən və başından ciddi zədələr
almış jurnalist zərbələrdən huşunu itirmişdi. Xəstəxanaya yerləşdirilən Abbasov həkimlərin məsləhəti ilə
bir ay xəstəxana şəraitində müalicə olunmuş, aldığı xəsarətlər nəticəsində jurnalistin səhhətində
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uzunsürən problemlər yaranmışdır. Hal şahidlərini sözlərinə görə polis Abbasovun döyülməsinə heç bir
müdaxilə etməmişdi.
Eyni hadisə zamanı “Yeni Müsavat” qəzetlərinin əməkdaşı Günay Musayeva və RATİ-nin iki video
operatoru da təzyiqə məruz qalmışdılar. Musayeva hücuma məruz qalsa da ciddi xəsarət almamış, və
RATİ operatorlarını hadisə yerinə gətirən taksinin isə ön şüşəsi sındırılmış lakin operatorlar xəsarətsiz
ötüşmüşdülər.
ARDNŞ hadisə ilə bağlı araşdırma aparmış və belə nəticəyə gəlmişdir ki, hücuma məruz qaldığı zaman
İdrak Abbasov jurnalist jiletində olmamış və bu davaya həmkəndliləri tərəfindən müdafiə olunmaqla
jurnalist özü səbəb olmuşdur. Lakin hadisə yerində çəkilmiş fotolar və şahid ifadələri bu fikirləri təkzib
edir.
Mayın 10-da ənənəvi “Gül bayramı”na etiraz aksiyası zamanı peşə fəaliyyətini yerinə yetirən “Azadlıq”
radiosunun əməkdaşı Cavanşir Ağamalıyev mülki geyimli şəxslərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Onlar
jurnalistin kamerasını alaraq apardığı çəkilişi pozublar.
Mayın 12-də jurnalist Təhminə Tağızadə Gəncə şəhər Polis İdarəsinə çağırılıb. Təhminə Tağızadə
Nizami küçəsində sökülən evlərin sakinlərindən müsahibə alarkən polisə aparılıb. Onu həbs edəcəkləri
ilə hədələyiblər.
Mayın 21-də İctimai Palatanın (İP) Bakı şəhərində keçirdiyi aksiya zamanı bir qrup jurnalist peşə
fəaliyyətlərini yerinə yetirən zaman polislərin və mülki geyimli şəxslərin fiziki təzyiqlərinə məruz
qalıblar. Belə ki, RATİ əməkdaşları MirRəhim Həsənov və Mehman Hüseynov peşə fəaliyyətlərini
yerinə yetirərkən polislərin fiziki hücumuna məruz qalıblar. M. Həsənovun kamerası əlindən alınaraq,
yerə atılıb. M. Hüseynovun isə fotoaparatının obyektivi zədələnib. Bundan başqa aksiyada iştirak edən
xarici media nümayəndələri də polislərin kobudluğu ilə qarşılaşıb. Mülki geyimli polis “Eurovision”
müsabiqəsini işıqlandırmaq üçün Bakıya gələn Almaniyalı fotomüxbir Steffen Haufenin əlindəki kartları
alaraq cırıb, daha sonra isə ona zərbə endirib.
May ayının 23-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun (Obyektiv.tv) əməkdaşı Vəfa
Nağı (Nağıyeva) axşam saat 21:30 radələrində ingilis dili kursundan Bakının Yasamal rayonu ərazisində
kirayə qaldığı mənzilə gedərkən, məhəllədə Samir kimi tanınan şəxs tərəfindən nalayiq təhqirlərə məruz
qalıb. V. Nağı ona qarşı ünvanlanmış bu təhqirlərin səbəbini soruşmağa çalışıb və gözləmədiyi anda
həmin şəxsin fiziki hücumuna, təzyiqinə məruz qalıb. Özünü qəfil zərbələrdən qorumağa çalışarkən
mobil telefonu və dəftər-kitab olan sellofan torbası ayaq altında qalaraq dağılıb. V.Nağı bildirir ki, bu
cür münasibətin səbəbini hələ də anlaya bilmir. Şillə-təpik hücumlarından çətinliklə qurtardıqdan sonra
evə tələsən V.Nağı telefonunu hadisə yerində unutduğunun fərqində olaraq geri qayıtmalı olub. Bu zaman
o yenidən Samir adlı adamın hücumu ilə üzləşib. Hadisə ilə bağlı 28-ci Polis İdarəsində araşdırma davam
edir.
Mayın 24-də İctimai Palata İctimai Televiziyanın (İTV) qarşısında keçirdiyi piket zamanı polis və mülki
geyimli şəxslər jurnalistlərin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməsinə maneçilik yaradıblar. Bu zaman da peşə
fəaliyyətini yerinə yetirən “Gündəlik Teleqraf” qəzetinin fotoqrafı Bayram İsgəndərli polislər tərəfindən
saxlanılıb, daha sonra sərbəst buraxılıb. Habelə aksiya zamanı “Turan” informasiya agentliyinin əməkdaşı
Etimad Budaqov, eləcə də “Obyektiv TV”-nin əməkdaşlarının və digər media qurumlarının peşə
fəaliyyətinə maneələr yaradılıb. Hadisələri izləyənlər arasında beynəlxalq media qurumların təmsilçiləri
də olub. Piket İctimai TV-nin siyasi plüralizm və ifadə azadlığı prinsiplərini pozmasına etiraz olaraq
keçirilib.
Mayın 25-də “Gunxeber.com” saytının əməkdaşı Anar Gəraylı 10 sutka həbs cəzası alıb. Anar Gəraylı
mayın 22-si də Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Jurnalist Nəsimi rayon
Məhkəməsinə aparılıb ictimai asayişi pozmaq və polisə tabe olmamaq ittihamı (306-cı maddə) ilə ona 10
sutka həbs verilib. İki gün sonra isə Apellyasiya Məhkəməsi jurnalisti sərbəst buraxıb. Qeyd edək ki,
jurnalist əynində “Sing for Democracy” (demokratiya naminə oxu) yazılmış köynəyi geydiyinə görə həbs
olunub.
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İyulun 14-də saat 23:00 radələrində Qəbələ rayon mərkəzində sakinlərə məxsus evlərin zorakılıqla
sökülməsi zamanı gozetci.az portalın və Helsinki Vətəndaş Assembleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin
Qəbələ rayon üzrə nümayəndəsi, müstəqil jurnalist Nazlı Ağayeva fiziki təzyiqə məruz qalıb. Jurnalistin
dediyinə görə, o, prosesi kənardan müşahidə edərkən polislər onu təhqir etməklə bərabər sürüdə-sürüdə
aparıb polis maşınına mindiriblər və bu zorakılıq nəticəsində jurnalistin bir neçə il bundan əvvəl
avtomobil qəzasında sınmış ayağı əzilib.
İyulun 16-da “Ataxan Dəmir Sənaye” Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsinə mülki geyimli bir qrup
şəxsin hücumu ilə bağlı araşdırma aparan “Azadlıq” radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayeva hücuma
məruz qalıb. Jurnalist bildirib ki, naməlum şəxslər yuxarıda adı çəkilən müəssisənin texnikasını və
istehsal etdiyi məhsulları zəbt edir, daşıyırlar. Bununla bağlı çəkiliş aparmaq istəyən jurnalist zorakılıqla
üzləşib. “Azadlıq” radiosunun məlumatına görə, hadisə yerində olan jurnalist Nüşabə Fətullayevanın
kamerası və telefonunu zorla bir qrup mülki geyimli tərəfindən əlindən alınıb. Yalnız polisə müraciət
edildikdən sonra avadanlıq geri qaytarılıb. Amma kameranın yaddaş kartı cihazın içində olmayıb.
“Qasid” mətbuat yayımı firmasının sökülən köşkləri ilə bağlı həmin köşklərin işçiləri iyulun 17-də
Prezident Administrasiyasının qarşısında aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Aksiya zamanı polisin şəklini
çəkdiyinə görə “Yeni Müsavat” qəzetinin əməkdaşı Röya Rəfiyeva təzyiqə məruz qalıb. Polislər xanım
jurnalistin qollarından tutaraq zorakılıqla maşına mindiriblər. R.Rəfiyeva təxminən 20 dəqiqə polis
maşınında saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılıb.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun (RATİ) Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə bölgə
müxbiri Elman Abbasov Sədərək gömrük-buraxılış məntəqəsinin əməkdaşları tərəfindən təzyiqlərə
məruz qalıb. Bu barədə jurnalistin özü məlumat verib. Avqustun 14-də o, Amerikanın İREX təşkilatının
layihəsi çərçivəsində regionda miqrasiya proseslərinin jurnalist araşdırması ilə bağlı Türkiyəyə gedib. O,
gömrükçülərin əsassız iradları ilə bağlı əvvəlki vəziyyəti nəzərə alaraq sərhədi keçərkən üzərində olan
əşyaları qeyd etdirmək üçün blank istəyib. Lakin ona blank verilməyib və bildirilib ki, geri qayıdanda
onsuz da yoxlanılacaq. Avqustun 15-də qayıdarkən E.Abbasov saxlanılıb. Sədərək gömrük-buraxılış
məntəqəsinin qaçaqmalçılıq şöbəsinin rəisi Vüsal Həsənovun iştirakı ilə onun əşyalarına baxış keçirilib.
E.Abbasovun sözlərinə görə, gömrükçülər fleş-kartda və fotoaparatda olanları yoxlayıblar, halbuki, orada
şəxsi xarakterli informasiya olub. E.Abbasov hesab edir ki, o özü və həmkarları təzyiqə gömrük
orqanının ünvanına tənqidi yazılar yazmaları ilə əlaqədar məruz qalıblar.
Sentyabrın 8-də səhər saatlarında İnternational Media Support təşkilatının Proqram rəhbəri Gülnarə
Axundova və onun sürücüsü Səlim İsgəndərov polis təzyiqi ilə üzləşiblər. Obyektiv TV-yə
müsahibəsində Gülnarə Axundova deyib ki, “Toyota FJ Crusier” markalı, 90 RB 700 dövlət nömrə
nişanlı maşında olan iki şəxs çox kobud şəkildə onlara maşını saxlamağı və onların arxasınca polis
idarəsinə getməyi tələb ediblər. Sürücü etiraz etdikdə isə onlar yol polisinə, polis idarəsinə zəng ediblər.
Təxminən 10 nəfər şahidin gözləri qarşısında əraziyə gələn polislər sürücünü təhqir ediblər. Bundan əlavə
onlar hadisənin fotoşəkilini çəkməyə çalışan Gülnarə Axundovaya kobud şəkildə mane olub, onun
qolundan tutaraq polis idarəsinə aparacaqları ilə hədələyiblər. Polislər Axundovaya şəkil çəkməklə
qanunu pozduğunu bildiriblər. Polis G. Axundova ilə yanaşı hadisəni çəkməyə çalışan onun 6 yaşlı
qızının da telefonunu almağa cəhd ediblər. Axundova buna cavab olaraq DİN-in 102 nömrəli qaynar
xəttinə məlumat vermişdir.
Sentyabrın 14-də Prezident Aparatı qarşısında evlərinin sökülməsinə etiraz edən bir qrup sakinin keçirdiyi
etiraz aksiyası zamanı çəkiliş aparan RATİ-nin jurnalisti Mehman Hüseynov saxlanılaraq Prezident
Aparatına aparılıb. Təxminən iki saat müddətinə qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılan jurnalistin
apardığı çəkiliş silindikdən sonra o sərbəst buraxılıb. Habelə polis əməkdaşları RATİ əməkdaşı Fəridə
Alıyevanın videokamerasını əlindən alıblar və aksiya boyu onun çəkiliş aparmasını bu yolla
neytrallaşdırıblar. Yalnız aksiya bitdikdən sonra videokamera jurnalistə qaytarılıb.
Sentyabrın 18-də Yol Polisi ilə təhlükəsizlik kəmərini taxmamağını irad tutulan foto müxbir Əhməd
Muxtar arasında münaqişə yaranıb. “Azadlıq” radiosunun məlumatına görə, jurnalist avtomobili hələ işə
salmadığı üçün təhlükəsizlik kəmərini taxmadığını desə də, polis bu izahatla razılaşmayıb və protokol
tərtib etməyə başlayıb. Daha sonra protokol yazan polisin fotosunu çəkib. Bundan son Əhməd Muxtarı
Səbail rayon Polis İdarəsinin 9-cu bölməsinə aparıblar. Təxminən 10-15 dəqiqə sonra o, sərbəst buraxılıb.
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Amma sonra fotoaparatda pozulmamış şəkillərin qalmasını əsas gətirərək, onu yenidən saxlayıblar və
fotoşəkillər pozulduqdan sonra o sərbəst buraxılıb.
Oktyabrın 17-də müstəqil jurnalist Zümrüd Məmmədova respublika hərbi prokurorluğu qarşısında peşə
fəaliyyətini yerinə yetirərkən təzyiqə məruz qalıb. Jurnalistin dediklərinə görə, hərbi xidmət zamanı
qeyri-döyüş şəraitində vəfat etmiş əsgər İsmayıl İbayevin anası İradə İbayeva hərbi prokuror Xanlar
Vəliyevin qəbuluna düşmək üçün müraciət edib, amma ona icazə verilməyib, nəticədə əsgər anası
kobudluqla üzləşib. Jurnalist bildirib ki, o, baş verən hadisəni telefonla çəkməyə başlayan zaman
prokurorluğun binasından çıxan bir əsgər onun üstünə şığıyaraq ona zərbələr endirib və telefonu əlindən
almağa çalışıb. Hücum edən şəxs jurnalisti təpiklə vurmağa başlayanda oradan keçən şəxslər və əsgərin
valideynləri köməyə gəliblər və nəticədə əsgər qaçıb binaya daxil olub. Z. Məmmədova məsələ ilə bağlı
DİN qaynar xəti olan “102” xidmətinə də məlumat verildiyini, sonradan isə hadisə ilə bağlı ərizəsinin
alınması və tibbi ekspertizadan keçməsi üçün polisə dəvət olunduğunu bildirib.
Noyabrın 17-də (Milli Dirçəliş Günündə) Bakının mərkəzində icazəsiz aksiyalar zamanı tətbiq edilən
cərimələrin artırılmasına etiraz olaraq müxalifətin təşkil etdiyi aksiya polis tərəfindən zorakılıqla
dağıdıldı. Polis jurnalistlərə qarşı da kobud rəftar etdi. Aksiya zamanı “Yeni Müsavat” qəzetinin
əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu, “Turan” informasiya agentliyinin əməkdaşı Etimad Budaqov, “Media
forum” saytının əməkdaşı Amid Süleymanov və RATİ əməkdaşı Rasim Əliyev aksiyanı işıqlandırarkən
polis təzyiqinə məruz qalıb. Polis əməkdaşları əyinlərində ”PRESS” yazılmış gödəkcələrin olmağına
baxmayaraq jurnalistlərə təpik və yumruq zərbələri endiriblər. Polis digər jurnalistlərin də işləməsinə
ciddi maneçilik törədib, onlara qarşı kobudluq edib.
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Fəsil 2: Qanundan istifadə etməklə ifadə
azadlığının boğulması
İnsan hüquqları ilə bağlı olan beynəlxalq müqavilələrə qoşularkən Azərbaycan dövlətinin üzərinə
götürdüyü öhdəliklərdə, həmçinin yerli qanunvericilikdə ifadə azadlığını qorumaq və ona hörmət etmək
nəzərdə tutulsa da, əməldə ölkə hakimiyyəti bu hüquqa hörmət etmir. Əksinə, hökumət qanundan
tənqidçiləri və dissidentləri susdurmaq üçün istifadə edir. Bəzi qanunlar, məsələn diffamasiyanın cinayət
əməli hesab olunması haqqında müddəalar media ictimaiyyəti arasında qorxu hissi yaratmaqla ölkədə
özünü senzura hallarının artmasına səbəb olur. Digər qanunlardan da tənqidçi jurnalistləri, bloggerləri və
fəalları cəzalandırmaq üçün siyasi üsulla istifadə olunur- bununla bağlı həbslər barədə hesabatın üçüncü
fəslində geniş məlumat verilir.
Azərbaycanın hüquq sistemi kontinental Avropa hüquq sisteminin sovet kommunist hüquq sistemindən
qalma müəyyən elementlərlə sintez olunmuş formasıdır. Post kommunist dönəmdə Azərbaycanın azad
iqtisadiyyata, plüralist siyasi sistemə, insan haqlarının qorunmasına yönəlik addımların atılmasına
baxmayaraq bu hüquq sistemi köhnə ənənələrini qoruyub saxlamaqda davam etməkdədir. Qanunun
aliliyinin olmaması səbəbindən vətəndaşların siyasi və mülki hüquqlarını sərbəst şəkildə həyata
keçirmələrini təmin edən effektiv mexanizmlər yoxdur.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci ildə qəbul edilib. Ona sonrakı dövrlərdə (2002-ci və
2009-cu illərdə) iki dəfə referendum yolu ilə dəyişikliklər edilib.1 Konstitusiya vətəndaşların insan
haqlarını və fundamental azadlıqları, o cümlədən fikir və söz azadlığını (maddə 47), sərbəst toplaşmaq
azadlığını (maddə 49), informasiya əldə etmək hüququnu (maddə 50), və birləşmək azadlığını (58)
qoruyur.
Konstitusiyanın 12-ci maddəsi insan hüquqlarının təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi olduğunu bəyan
edir və əlavə edir ki, “Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir.”
2012-ci ildə qanunvericiliyə ifadə və məlumat azadlığı məhdudlaşdıran dəyişikliklər edilmişdir. Sərbəst
toplaşma haqqında qanunvericiliyə də ifadə azadlığına təsir edəcək mürtəce dəyişikliklər edilmişdir.
İnformasiya azadlığının məhdudlaşdırılması
2005-ci ildə Azərbaycan BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasını2 ratifikasiya etmiş, bununla da
dövlət idarəçiliyində şəffaflığın artırılması üçün tədbirlər görmək öhdəliyini qəbul etmişdir.
Azərbaycan Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına (AHT) üzv dövlətdir- 2012-ci ilin sentyabrında AHT üzrə milli
fəaliyyət planı qəbul edilmişdir3. Bu kontekstdə öhdəliklərinə əməl etmək əvəzinə, Azərbaycan hökuməti
“İnformasiya Əldə Etmək haqqında”, “Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı və Dövlət reyestri haqqında”
və “Kommersiya Sirri haqqında” qanunlara bir sıra dəyişikliklər qəbul etmişdir.
İyulun 6-da prezident İlham Əliyev parlamentin 12 iyun tarixində qəbul etdiyi hüquqi şəxslər barəsində
informasiyaya çatımlılığı məhdudlaşdıran qanunvericilik dəyişikliklərini imzaladı. Şəffaflıq tərəfdarı olan
şəxslər tərəfindən ciddi tənqidlə qarşılanan bu dəyişikliklər kommersiya hüquqi şəxslərin rəhbərləri,
onların nizamnamə kapitalındakı payı və digər oxşar məlumatlara cəmiyyətin çatımlılığını
məhdudlaşdırdı. Əlavələr oktyabr ayında qüvvəyə mindi.
“İnformasiya əldə etmək haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə isə, informasiyanın əldə
edilməsinə o şərtlə icazə verilir ki, bu, Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi, hərbi, maliyyə-kredit
1

http://bit.ly/Ya42Ta
http://bit.ly/129qvDx
3
http://bit.ly/SG9l97
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və valyuta siyasəti sahələrində maraqlarının qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın və mənəviyyatın
mühafizəsi, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının
qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın.
Hesabat dövründə informasiyanın əldə olunması və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında
qanunlara da dəyişikliklər edilmişdir. Bu dəyişikliklər “İnsan hüquqları və azadlıqlarının tətbiqinin
tənzimlənməsi” haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 3-cü maddəsində
nəzərdə tutulmuş legitim ictimai maraqların dairəsini qeyri-müəyyən formada genişləndirir.
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliyə görə
kommersiya hüquqi şəxslər barədə informasiya, yəni hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə
kapitalındakı payları haqqında məlumatlar sirr hesab olunur. Bu informasiya yalnız sorğu əsasında
məhkəmələrə, istintaq orqanlarına və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə “Cinayət yolu ilə və
terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əldə olunmuş pul və əmlakın qanuniləşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq açıqlana bilər. Qanun layihəsinə görə bu
informasiya müvafiq orqanlara, vəkillərə və üçüncü şəxsə yalnız informasiya sahibinin razılığı əsasında
verilə bilər.
Bu cür mürtəce dəyişiklik Azərbaycanın qoşulduğu “İnsan Hüquq və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi
Haqqında” Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinin 2-ci bəndi (Bu azadlıqların həyata keçirilməsi
milli təhlükəsizlik, ərazi bütövlüyü və ya ictimai asayiş maraqları naminə, iğtişaşın və ya cinayətin
qarşısını almaq üçün, sağlamlığın, yaxud mənəviyyatın mühafizəsi üçün, digər şəxslərin nüfuzu və
hüquqlarının müdafiəsi üçün gizli əldə edilmiş məlumatların açıqlanmasının qarşısını almaq üçün və ya
ədalət mühakiməsinin nüfuz və qərəzsizliyini təmin etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik
cəmiyyətdə zəruri olan müəyyən formallıqlara, şərtlərə, məhdudiyyətlərə və ya sanksiyalara məruz qala
bilər) ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu dəyişikliklər həm də BMT-nin “Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə”
Konvensiyasına və həmçinin də “BMT-nin terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair” Konvensiyasındakı
müddəalarla ziddiyyət təşkil edir.
Bu dəyişikliklər Azərbaycan hökumətinin həm öz xalqı, həm beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında üzərinə
götürdüyü korrupsiyaya qarşı mübarizə öhdəliyini yerinə yetirməməsi kimi də hesab oluna bilər. Bu
qanun dəyişiklikləri ilə, Azərbaycanda informasiya azadlığı daha da məhdudlaşdırılırdı, hüquqi şəxslərin
fəaliyyəti üzərində tələb olunan ictimai nəzarət və şəffaflıq prinsipi pozuldu. Bundan sonra jurnalistlərin
korrupsiya halları ilə bağlı araşdırmalar aparmaları daha da çətin olacaq və istənilən korrupsiya halını
araşdıran jurnalist qanunvericiliyə edilmiş bu dəyişikliyə görə cəzalandırıla bilər.
“Sərbəst toplaşma haqqında” qanuna məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər
Noyabrda Milli Məclis “Sərbəst toplaşma haqqında” qanuna “icazəsiz aksiyaların təşkilinə və belə
aksiyalarda iştiraka görə cərimələrin artırılması”nı nəzərdə tutan dəyişiklikləri qəbul etdi4. 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.5 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
ifadə 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

4
5
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Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu

16

2012-ci ili Əhatə Edən İfadə Azadlığı Hesabatı
azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” 6 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. 2012-ci ildə tənqidçi media qurumlarına qarşı çoxsaylı mülki diffamasiya ittihamları irəli
sürülüb.

Yanvarın 23-də Yasamal rayon məhkəməsində hakim Elçin Qurbanovun sədrliyi ilə Nəqliyyat naziri Ziya
Məmmədovun oğlu, iş adamı Anar Məmmədovun “Yeni Müsavat” və “Azadlıq” qəzetlərinə qarşı şərəf
və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsi və dəymiş mənəvi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddiası üzrə
məhkəmə prosesi iddianın qismən təmin edildiyini, iddiaya səbəb olmuş məqalələrə görə cavabdehlərin
üzr istəməklə təkzib verməsini və onların müştərək olaraq 4 min manat təzminat ödəmələri ilə bağlı qərar
çıxartdı. Anar Məmmədov “Azadlıq” qəzetinin 01 iyul 2010-cu il tarixli sayında “Kəmaləddin
Heydərovun ayısını yedilər”, “Yeni Müsavat” qəzetinin isə 02 iyul 2010-cu il tarixli sayında əlavələrlə
eyni məqalənin çapı və “Yeni Müsavat” qəzetinin 14 sentyabr tarixli sayında “Şeyx Anar Məmmədovu
Dubaydan qovdu” başlıqlı məqalələrində özünün şərəf və ləyaqətinə toxunulduğunu, işgüzar nüfuzuna
xələl gətirildiyini iddia edərək, məhkəməyə müraciət edib və təzminat olaraq hər qəzetdən 250 000 (min)
manat məbləğində pul tələb edirdi. Noyabrın 5-də Yasamal Rayon Məhkəməsinin Məhkəmə Qərarlarını
İcra Şöbəsi bu cəriməni ödəyə bilmədiyi üçün “Azadlıq” qəzetinin bank hesabının üzərinə həbs qoydurdu.
Yanvarın 23-də Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Sevinc Quliyevanın sədrliyi ilə “Baltika-Bakı”
MMC-nin baş direktoru Adam Tlexurayın “Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya qarşı
qaldırdığı iddiaya əsasən keçirilən məhkəmə prosesində iddianın qismən təmin edilməsi ilə bağlı qərar
çıxarılıb. Əvəz Zeynallının və “Xural” qəzetinin ümumilikdə 50 min manat cərimə olunması, həmçinin
təkzib verməklə üzr verməsi barədə qərar qəbul olunub.
Mayın 17-də Lənkəran rayon Məhkəməsi “Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Ramin Dekonun (Cəbrayılzadə)
3 000 (min) manat cərimələnməsi barədə qərar çıxarıb. Bu barədə cavabdehə mayın 29-da məlumat
verilib. Qərarda “Məqalədə yazılan ifadənin həqiqətə uyğun olmamağı ilə bağlı Aslanov Novruzəli
Davud oğlundan üzr istəyirəm. Ramin Deko” məzmunda təkzib verilməsi və vurulmuş mənəvi zərərə
görə 3000 manatın alınaraq Bakı şəhəri Xətai rayonu Binə qəsəbəsi, M. Ə. Sabir küçəsi ev 88 ünvanda
yerləşən “Ümid Yeri” Xeyriyyə cəmiyyətinin hesabına köçürülməsi, iş üzrə ekspertiza tədqiqatının 200
manatın Novruzəli Aslanovdan, 89 manatın Ramin Cəbrayılzadədən tutulması müəyyən edilib.
Xatırladaq ki, iddiaçı deputat Novruzəli Aslanov cavabdeh “Azadlıq” qəzetinin reportyoru Ramin
Dekoya (Cəbrayılzadə) qarşı şərəfin, ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsi tələbinə dair ərizə ilə Lənkəran
rayon məhkəməsinə müraciət edərək “Azadlıq” qəzetinin 26 oktyabr 2011-ci il tarixli № 249(4700) saylı
buraxılışının 12-ci səhifəsində “Fizuli Ələkbərov İvanovkada evləri 80 min manatdan alır” başlıqlı
yazıda işgüzar nüfuzuna zərbə vurmaq, deputatlıq fəaliyyətinə ləkə salmaq məqsədi daşıyan ifadələrin
yer aldığını bildirərək, jurnalistin ondan rəsmən üzr istəməsi, Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsinə
(böhtan) əsasən böhtan cinayəti barədə xüsusi qərardad çıxararaq prokurora xəbər verilməsi, həmçinin
vurduğu mənəvi zərərə görə 10.000 (on min) manat təzminat ödənilməsi və həmin vəsaitin Bakı şəhərində
yerləşən uşaq internat evlərinin birinin hesabına köçürülməsinə dair qətnamə çıxarılmasını istəmişdi.
İyunun 14-də Yasamal rayon məhkəməsində hakim Elçin Qurbanovun sədrliyi ilə Bakı Metropoliteninin
rəisi Tağı Əhmədovun “Azadlıq” qəzetinə qarşı şərəf və ləyaqətin müdafiəsi və vurulmuş mənəvi ziyanın
6
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ödənilməsi tələbi ilə “Azadlıq” qəzetinin təkzib verməsi və qəzetin Tağı Əhmədova 30 min manat
təzminat ödəməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. “Azadlıq” qəzetinin 8 aprel 2012-ci tarixli buraxılışında
“Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi” başlıqlı yazıda metropolitendə qiymətlər 20 qəpik olandan sonra,
əvvəlcədən yüklənilmiş gedişlərdəki əlavə 5 qəpiklərdən istifadə edilməsinin mümkün olmadığı
göstərilib. Tağı Əhmədov isə həmin məqalədə ona böhtan atıldığını, şərəf və ləyaqətinin alçaldığını hesab
etdiyindən qəzetə qarşı iddia qaldıraraq təkzib verilməsi və 200 min manat təzminat ödənilməsi ilə bağlı
qərar çıxarılmasını istəmişdi.
İyulun 31-də 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsində hakim Xaliq İmanovun sədrliyi ilə “Gilan
Qəbələ Konserv Zavodu” MMC-nin “Yeni Müsavat” qəzetinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi
keçirilib. Prosesdə hakim Xaliq İmanov qəzetə qarşı iddianı qismən təmin edərək “Yeni Müsavat”ı 50
min manat cərimələyib. “Gilan Qəbələ Konserv Zavodu” MMC “Yeni Müsavat” qəzetində 2009-2011
illəri ərzində çıxan bir sıra məqalələrə görə, qəzetdən 1 milyon manat təzminat tələb edirdi.
Sentyabrın 4-də Yasamal Rayon Məhkəməsində hakim Tahir İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə
nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun “Gündəm xəbər” qəzetinə qarşı CM-in
147-ci maddəsi üzrə qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə hökmü elan edilib. Məhkəmə "Gündəm xəbər” qəzeti
barədə 10 000 (on min) manat məbləğində ağır cərimə qərarı çıxarıb. Qəzetə qarşı şikayətə səbəb qəzetdə
Yevlax avtovağzalının zəbt olunması barədə dərc olunmuş yazı olmuşdur. Qəzet bu yazını Olaylar
İnformasiya Agentliyinə istinadən dərc etdiyini bildirsə də, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə İdarəsi qəzet barəsində CM-in 213.2.2 (vergi ödəməkdən yayınma) və 308.1-ci (vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə cinayət işi qaldırıb.
Oktyabrın 22-də Yasamal rayon məhkəməsi “Binə” ticarət mərkəzinin sahibi Kəbirə Məmmədovanın
“Azadlıq” qəzetini və onun əməkdaşı Ramin Dekoya (Cəbrayılzadə) qarşı qaldırdığı iddianı qismən təmin
edərək, qəzetin 30 000 (otuz min), R.Dekonun isə 2000 (iki min) manat cərimələnməsi və qəzetin təkzib
verməsinə dair qərar verib. Kəbirə Məmmədova 7 iyul 2012-ci il tarixində “Azadlıq” qəzetində dərc
olunmuş “Kəbirə Məmmədovanın “Eurovizyon əməliyyatı” və 8-9 iyul tarixində “Kəbirə
Məmmədovanın yeni kupça əməliyyatı” başlıqlı məqalələrin onun işgüzar nüfuzunu ləkələdiyini hesab
edərək, Yasamal rayon Məhkəməsinə müraciət edib. İddiaçı təkzib verilməsini və cavabdehlərin hər
birinin 50 000 manat cərimələnməsini və bu məbləğin Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsində yerləşən
“Ruhi Əsəb Əlil Qocalar evi”nə köçürülməsini xahiş etmişdi.
Tənqidçi jurnalistlərin məhkəmə iddiaları barədə qərəzli qərarlar
Tənqidçi jurnalistlərə və media qurumlarına qarşı irəli sürülən iddiaların tam və ya qismən olaraq təmin
olunmasına baxmayaraq, məhkəmələr tənqidçi jurnalistlər tərəfindən qaldırılmış iddialara münasibətdə
qərəzli mövqe nümayiş etdirmişdirlər.
Yanvarın 24-də Nəsimi rayon Məhkəməsində hakim Elman Əhmədovun sədrliyi ilə “Demokrat”
qəzetinin baş redaktoru Mustafa Hacıbəylinin Nəsimi rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Süleyman
Nemətova qarşı cinayət işi açılması ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğuna etdiyi müraciətin rədd
edilməsindən verdiyi şikayət üzrə qapalı keçirilən məhkəmə prosesində şikayəti təmin edilməyib. 2011ci il aprelin 2-də İctimai Palatanın Bakıda keçirdiyi aksiyada “Demokrat” qəzetinin baş redaktoru
Mustafa Hacıbəyli tutularaq Nəsimi Rayon Polis İdarəsinə aparılıb və orada idarənin rəis müavini
Süleyman Nemətov tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qalıb.
Fevralın 22-də Ali Məhkəmədə hakim İlham Cəfərovun sədrliyi ilə Reportyorların Azadlıq və
Təhlükəsizlik İnstitutunun (RATİ) Naxçıvan müxbiri Həkimeldostu Mehdiyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məhkəməsinin 2011-ci il 10 noyabr tarixli qərarından verdiyi kasasiya şikayətinə təmin
edilməməsinə dair qərar verilib. H.Mehdiyevə qarşı CM-nin 189-1.1-ci maddəsi ilə (elektrik enerjisi
oğurlamaq) açılmış cinayət işinə əsasən Şərur rayon məhkəməsi onun 1000 manat cərimələnməsi barədə
qərar çıxarmış, Naxçıvan Ali Məhkəməsi isə həmin qərarı qüvvədə saxlamışdı.
Aprelin 10-da Ali Məhkəmədə hakim İmran Hacıqayıbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə “Xural”
qəzetinin bölgə müxbiri Aydın Canıyevin Şirvan Apelyasiya Məhkəməsində prosesin məhkəmə istintaqı
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qaydasında baxılmasına dair verdiyi və təmin edilməyən vəsatətinə dair verdiyi kasasiya şikayəti təmin
edilməyib.
Aprelin 11-də Bakı Apelyasiya Məhkəməsində hakim Tofiq Səmədovun sədrliyi ilə “Yeni Müsavat”
qəzetinin Müdafiə Nazirliyinə (MN) qarşı Səbail rayon Məhkəməsinin 18 noyabr 2011-ci il tarixli
qərarından verilən apelyasiya şikayəti təmin edilməyib. İddiaya səbəb sentyabr ayının əvvəlində Müdafiə
Nazirliyinin Türkiyə səfirliyi və “Anadolu” agentliyinin adından “Yeni Müsavat” qəzetində yazıldığı
iddia edilən “Hərbi məktəbdə türk müdavimlər incidilir” başlıqlı bir yazı ilə bağlı bəyanat yaymasıdır.
Qəzet belə başlıq altında heç bir yazının yazılmadığını, eləcə də apardığı araşdırmalar zamanı Türkiyə
səfirliyi və “Anadolu” agentliyinin belə bir bəyanat vermədiyini aydınlaşdırdığını bildirir. “Yeni
Müsavat” qəzeti Müdafiə Nazirliyinin saxtakarlıq etmək və təhqirlərə yol verdiyini iddia edərək, 50 000
min manatlıq iddia ilə Səbail rayon Məhkəməsinə müraciət edib. 18 noyabr 2011-ci il tarixində Səbail
rayon Məhkəməsi iddianın təmin edilmədiyi barədə qərar çıxarıb.
Mayın 1-də Yasamal rayon Məhkəməsində hakim Anar Rzayevin sədrliyi ilə “Azadlıq” qəzetinin
əməkdaşı, jurnalist Natiq Güləhmədoğlunun (Ədilov) “Lider” televiziyası və “Afra otel”ə qarşı qaldırdığı
iddia üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Hakim A. Rzayev jurnalistin iddiasının təmin edilmədiyini, onun
üzərinə 150 manat ekspertiza xərclərinin ödənilməsi barədə öhdəlik qoyulduğunu elan edib. Belə ki,
2011-ci ilin aprelində jurnalistlər Qan Turalı və Natiq Ədilovun Oğuz rayonunda keçirilən təlimdə
iştirakları zamanı onların yaşadıqları otel otağında gizli çəkilmiş video görüntüləri “Lider” televiziyasında
yayımlanıb. Natiq Ədilov şəxsi həyatına hörmət hüququnun tanınması, cavabdehin üzərinə şikayətçidən
üzr istənilməsi tələbinin qoyulması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi iddiası ilə
cavabdehlərin hər birindən vurulan mənəvi ziyana görə 100000 manat təzminat ödənilməsi barədə
tələblə Yasamal rayon Məhkəməsinə 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 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.
2012-ci ilin sonunda Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı olaraq siyasi motivli ittihamlar əsasında həbs
olunmuş səkkiz jurnalist olmuşdur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nicat Əliyev, azadxeber.az saytının baş redaktoru
Vüqar Qonaqov, Xəyal TV müxbiri
Araz Quliyev, xeber44.com saytının baş redaktoru
Zaur Quliyev, Xəyal TV müxbiri
Fuad Hüseynov, müstəqil jurnalist
Hilal Məmmədov, “Tolışi Sədo” qəzetinin baş redaktoru
Fərəməz Novruzoğlu, müstəqil jurnalist
Əvəz Zeynallı, “Xural” qəzetinin baş redaktoru

Jurnalistlərə əlavə olaraq, 2012-ci ilin sonunda Kür Vətəndaş cəmiyyətinin fəalı hüquq müdafiəçisi İlham
Əmiraslanov da ifadə azadlığı ilə bağlı olaraq siyasi motivli ittihamlar əsasında həbsdə qalmışdır. 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 və 2 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdur.
Jurnalistlərin cari tutulma və həbs halları (2012-ci il 31 dekabra 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
hökumətin dini, LGBT hüquqları və digər məsələlərlə bağlı siyasətini, habelə Avroviziya Mahnı
Müsabiqəsinə böyük xərc çəkməsini tənqid etdikdən sonra həbs olunmuşdur. Əliyevin barəsində seçilmiş
həbs qətimkan müddəti bir neçə dəfə uzadılmış, müstəntiq ona qarşı yeni ittihamların irəli sürüləcəyini
bildirmişdi. Lakin bu ittihamlar ilin sonuna qədər elan olunmamış, və Əliyev istintaqı davam etməklə
Kürdəxanı təcridxanasında qalmışdır. Narkotik ittihamı ilə günahkar elan olunarsa Nicat Əliyev 3 il həbs
cəzasına məhkum oluna bilər.
Qubanın Xəyal TV kanalının icraçı direktoru və baş redaktoru, Vüqar Qonaqov və Zaur Quliyev,
martın 13-də həbs olunublar. Hər iki jurnalist martın 1-də Qubada baş vermiş kütləvi etiraz aksiyasının
baş verməsinə və icra hakiminin istefaya göndərilməsinə səbəb olmuş videonu (keçmiş icra hakiminin
Qubalıları təhqir etdiyi sujeti) YouTube video portalına yerləşdirməklə iğtişaşları qızışdırmaqda ittiham
olunurlar. Xatırladaq ki, baş verən hadisələrdən sonra icra başçısı Rauf Həbibov prezident tərəfindən
vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. Qonaqov və Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 233-cü (İctimai qaydanın
pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə) və 309-cu
(Vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddələri ilə ittiham olunur. İstintaqın gedişində jurnalistlərin həbs
qətimkan müddəti bir neçə dəfə uzadılmış, habelə müstəntiq V.Qonaqovu öz vəkili Elçin Sadıqovun
xidmətlərindən imtina etməyə məcbur etmişdi. Qonaqov və Quliyev də istintaqı davam etməklə
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Kürdəxanı təcridxanasında qalmaqdadırlar. Məhkəmə tərəfindən günahkar elan olunarlarsa, jurnalistləri
10 il həbs cəzası gözləyir.
Xeber44.com saytının redaktoru Araz Quliyev Masallıda keçirilmiş beynəlxalq folklor festivalını
pozmağa cəhd etməkdə, iki vətəndaşa və polisə xəsarət yetirməkdə və avtomobilin şüşələrini qırmaqda
ittiham olunaraq sentyabrın 8-də həbs olunmuşdur. Jurnalistin qardaşı Azər Quliyev bu iddiaları rədd
edərək qardaşının rayonda hicab qadağasına qarşı etirazları işıqlandırdığı üçün həbs olunduğunu bildirib.
Azər həmçinin qardaşının həbsdə olarkən polis zorakılığına məruz qaldığını iddia edib. Dekabrın 11-də
jurnalistə 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. İlin sonunda Araz Quliyev də istintaqı davam etməklə Kürdəxanı təcridxanasında
qalıb.
Müstəqil jurnalist Fuad Hüseynov Ucarda polis əməkdaşlarının qanunsuz əməllərini (narkotik və insan
alveri) ifşa etdikdən sonra 2010-cu ilin oktyabrında xuliqanlıq ittihamları ilə həbs olunmuşdur. Hüseynov
26 sentyabr 2011-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 221.3-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. Hesabat hazırlanarkən Fuad Hüseynov cəza müddətini 12 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində
çəkməyə davam edib.
"Talışi sədo” qəzetinin baş redaktoru və Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Hilal Məmmədov 21
iyunda 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 milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçilik salma ittihamı 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 həbs qətimkan müddəti bir neçə dəfə uzadılmış və jurnalist 2012-ci ili Kürdəxanı
istintaq təcridxanasında başa vurmuşdu. Məhkəmə jurnalisti ona qarşı qaldırılmış ittihamlarla günahkar
hesab etsə, o, 12 ilə qədər həbs cəzası ala bilər.
Müstəqil jurnalist Fərəməz Novruzoğlu 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
edildi. Novruzoğlu ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edərək, Azərbaycanın idxal-ixrac siyasəti ilə
bağlı tənqidi məqalələr yazdığına görə həbs olunduğunu bildirib. 2012-ci ilin sonunda Novruzoğlu 1 saylı
cəzaçəkmə müəssisəsində qalıb.
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“Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı hədə-qorxu ilə pul tələb etmə və məhkəmə qərarını yerinə
yetirməmə ittihamları ilə həbs olunmuşdur. Baş redaktor irəli sürülmüş ittihamlarla 10 ilə qədər həbs
cəzasına məhkum oluna bilər. Hesabat dərc olunarkən, 28 oktyabr 2011-ci ildə həbs olunmuş Əvəz
Zeynallının həbsdə saxlandığı müddət artıq bir ili keçmişdir. Jurnalistin şəxsən bildirdiyinə görə
həbsxanada ikən onun səhhətində problemlər yaranıb- o, bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Ə.Zeynallıya qarşı cinayət işi o vaxtkı deputat Gülər Əhmədova tərəfindən edilmiş şikayət əsasında
açılmışdı. Əhmədova şikayətində Zeynallının onu şantaj edərək pul tələb etdiyinin iddia edirdi.
Ə.Zeynallının həbs olunduğundan bir ilə yaxın vaxt keçdikdən sonra isə YouTube video portalında
yayılmış iki qalmaqallı video G.Əhmədovanın deputat yerinə görə rüşvət “bazarlığı”7 etdiyini açıb
göstərdi. Əhmədova artıq ilk video yayılandan sonra deputat mandatından istefa verdi. Onun bu cür ifşa
olmasından sonra yerli hüquq müdafiəçiləri və fəallar onun tərəfindən Zeynallıya qarşı qaldırılmış
ittihamların ləğv olunması tələbini irəli sürdülər.
Digər həbslər
2012-ci ildə 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.
İyunun 12-də İranın “Səhər” telekanalının Azərbaycandakı müxbiri Anar Bayramlı Binəqədi rayon
məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bayramlı fevralın 17-də Binəqədi
rayon 4-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və onun üzərindən 0, 0387 qram heroin
tapıldığı bildirilib. Jurnalistə 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. Bayramlı dekabrın 26-da prezidentin əfv fərmanı
ilə azad olunan 86 məhbusdan biri olub.
2011-ci ilin avqustunda həbs olunan “İslamazeri.az” saytının baş redaktoru Ramin Bayramov 2012-ci
ilin martında Xırdalan şəhər Məhkəməsi tərəfindən 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına
məhkum edilib. Ramin Bayramov Cinayət Məcəlləsinin 234.1 (Satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq
narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya
saxlama) və 228.1-ci (Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı (yivsiz odlu
ov silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla), partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə,
başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə) maddələri ilə təqsirli bilinib. Jurnalist avqustun
17-də şərti olaraq azadlığa buraxılıb.
“Kür” vətəndaş cəmiyyəti qərargahının koordinatoru və “Şəffaflıq” jurnalının baş redaktoru Oqtay
Gülalıyev aprelin 8-də Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndində daşqınlarla bağlı monitorinq apararkən
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. Aprelin 19-da Sabirabad Rayon Prokurorluğu O.Gülalıyev barəsində 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. İyunun 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.
Blogger və internet fəalı Zaur Qurbanlı 29 sentyabr 2012-ci ildə həbs olunmuş və 2 sutka təcrid
olunmuş vəziyyətdə saxlanmışdı. Hakim dairələr yalnız 1 oktyabr 2012-ci ildə Qurbanlının narkotik
alveri faktını araşdıran polisə müqavimət göstərməsinə görə saxlandığını və 15 gün inzibati həbs cəzasına
7
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məhkum olunduğunu bildirən məlumat yaymışdır. Qurbanlının həbsi “Demokratiya naminə Oxu” (Sing
for Democracy) kampaniyasında və NİDA vətəndaş hərəkatında fəal iştirakı ilə, həmçinin üzərində
prezidentin şəklini xatırladan şəkil və "Mən 2013-də gedərəm..." (2013-cü il prezident seçkilərinə işarə
edir) yazısı olan broşürləri yayması ilə bağlı ola bilər. Qurbanlı 15 günlük həbs müddəti başa çatdıqdan
sonra azadlığa buraxılmışdı.
2011-ci ilin yanvarında bloqçu və gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev barəsində cinayət işi açılıb. Elə həmin vaxt
ondan yaşadığı yeri tərk etməmək haqqında iltizamnamə alınıb, fevralın əvvəllərində isə bu qətimkan
tədbiri “polisin nəzarətində olma” ilə əvəz olunub. Martın 4-də Hacıyev bir ay müddətinə həbs edilib. 18
may 2011-ci il tarixində Gəncə şəhər Nizami rayon Məhkəməsi gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin Cinayət
Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi ilə (hərbi xidmətdən yayınma) təqsirli bilərək 2 il müddətinə azadlıqdan
məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. Hüquq müdafiə təşkilatları hesab edirlər ki, 2010-cu il
parlament seçkilərində deputatlığa namizəd olmuş gənc fəal sosial şəbəkədə fəallığına, xüsusilə də
Facebook-da gənclərin 11 mart “Böyük xalq günü” etirazına verdiyi dəstəyə görə həbs olunub. 4 iyun
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Bəxtiyar Hacıyevi cəza müddətinin bitməsinə
doqquz ay qalmış azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib.
RATİ-nin foto-video reportyoru və Azərbaycan Gənclər Media Mərkəzinin üzvü Mehman Hüseynov
iyunun 12-də Səbail rayon Polis İdarəsinə çağırılıb, və orada 3 saata yaxın dindirildikdən sonra şübhəli
şəxs qismində saxlanıb. İyunun 13-də Mehman Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci (xuliqanlıq)
maddəsi üzrə təqsirləndirilən şəxs hesab olunub və məhkəməyə göndərilib. 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 qalmışdırlar. Polis
Mehmanın çəkiliş apardığı kameranı zədələmişdir. 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.
2011-ci ilin aprelində hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyasında iştiraka görə həbs olunduqdan sonra hüquq
müdafiəçisi və siyasi fəal Vidadi İskəndərov 2011-ci il aprelin 2-də hökumət əleyhinə etiraz aksiyasında
iştirak etdiyinə görə həbs olunmuş, avqustun 27-də isə 2010-cu il parlament seçkilərinə müdaxilə
etməkdə ittiham olunaraq 3 il həbs cəzasına məhkum olunub. İskəndərov 86 digər məhbusla birlikdə
prezidentin 26 dekabr əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılıb.
“Xural” qəzetinin bölgə müxbiri Aydın Canıyev 8 sentyabr 2011-ci ildə həbs olunmuş və 21 noyabr
2011-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 3 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdur. Canıyev də prezidentin 26
dekabr əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılıb.
“Qanun və Hüquq 2010” MMC-nin rəhbəri blogger Taleh Xasməmmədov 12 noyabr 2011-ci ildə Ucar
rayonunda həbs olunub. Xasməmmədov Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2(xuliqanlıq), 221.3(xuliqanlıq,
silahdan və ya oxşar əşyadan istifadə etməklə) və 315-ci (Hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət
göstərmə və ya zor tətbiq etmə) maddələri ilə ittiham olunub. Aprelin 20-də Xasməmmədov 4 il
müddətinə həbs cəzasına məhkum olunub. Onun həbsinin əsas səbəbinin yerli məmurların cinayət
əməllərinin ifşası, habelə hüquq pozuntuları ilə üzləşmiş şəxslərin müsahibələrini YouTube video
portalında yerləşdirməsi ilə bağlı olduğu hesab olunur. Xasməmmədov prezidentin 26 dekabr əfv fərmanı
ilə azadlığa buraxılıb.
Avqustun 30-da xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuş “Gündəm Xəbər” qəzetinin müxbiri İlham
Süleymanov Saatlı Rayon Məhkəməsi tərəfindən 6 aylıq şərti həbs cəzasına məhkum olunub. Jurnalistin
Saatlı rayon icra başçısı Siracəddin Cabbarovu tənqid edən yazılar yazdığına görə həbs olunduğu hesab
olunur.
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Fəsil 4: Mediaya dövlət nəzarəti8
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, hazırda tikilməkdə olan
mənzil kompleksində jurnalistlərə, o cümlədən müxalif medianın nümayəndələrinə ev verilməsi nəzərdə
tutulur). Bəzi müxalif media qurumları 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 özünüsenzura 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 və s.) 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
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.

8

Azərbaycanın yayım mediası mühiti ilə bağlı daha ətraflı məlumatı RATİ-nin 2013-cü ilin martında hazırladığı
“Media Nəzarət Altında” adlı hesabatdan əldə edə bilərsiniz. Hesabatın elektron versiyası aşağıdakı internet
ünvanındadır: http://bit.ly/103nXEe

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu

24

2012-ci ili Əhatə Edən İfadə Azadlığı Hesabatı
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 dövlətin 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) dəfələrlə 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.9 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.
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
9
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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.10
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.11
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.

10
11

http://bit.ly/13UuBn6
Azərbaycan Redaktorlar Birliyinin 2012-ci ilin iyununda keçirilmiş konfransında qeyd olunub: http://bit.ly/ZaN73d
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Fəsil 5: Onlayn ifadə azadlığı12
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 ki13, 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.
Bu ilin 6-9 noyabrında İnternet İdarəçilik Forumunun keçirildiyi ölkə olan Azərbaycanda internet azadlığı
həm yerli, həm də beynəlxalq mütəxəssislərin maraq və tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Azərbaycanda
internet qismən azad hesab olunur. Ölkədə internetin tam azad olmasını təmin etmək üçün müəyyən
maneələr aradan qaldırılmalıdır. Bu maneələrdən bir qismi texniki senzuradır (məzmunun filtrasiyası və
bloklanması) ki, bu tip tədbirlərin də gələcəkdə ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün daha çox
istifadə olunacağı ilə bağlı narahatlıqlar vardır.
2012-ci ildə onlayn ifadə azadlığına ən böyük təhlükə internetdə tənqidi fikirlər səsləndirmiş şəxslərin
hökumət tərəfindən təqib olunması olmuşdur. Texniki cəhətdən Azərbaycanlılar internetdə istədiklərini
edə bilirlər, amma 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 təhlükə ilə üz-üzə qoyur.
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.
2012-ci ilin fevralında Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi www.nakhchivan.org.az internet saytında
“qərəzli” informasiya yaydığına görə RATİ-yə yazılı xəbərdarlıq etdi. Bir ay sonra, internet saytlarını
“.az” domenində qeydiyyatından keçirən “Şəbəkə Texnologiyaları” (“Network Technologies”) şirkətinin
direktoru RATİ sədrinə elektron məktub yazaraq, hökumət tərəfindən təzyiqlər edildiyini qeyd etmiş və
RATİ-dən “nakhchivan.az” domenindən istifadəni dayandırmağı xahiş etmişdi.
Onlayn media Azərbaycanda senzuradan azad olsa da, hakimiyyət bu mediaya da nəzarət etməyə cəhd
göstərmişdir.14 Hökumət rəsmilərinin çıxışlarından belə başa düşmək olar ki, internetə nəzarətin hüquqi
mexanizmləri (məsələn onlayn televiziyaların lisenziyalaşdırılması) yaxınlarda tətbiq oluna bilər.15
Əsasən onlayn video və audio məzmunlarla bağlı verilən bu cür narahatedici çıxışlar göstərir ki, hökumət
yerli teleradio kanallarında yayımlanmayan məlumatların və hökumətin mövqeyindən fərqli olan
fikirlərin yayılmasına müdaxilə etmək niyyətindədir.16

12

Azərbaycanda internet azadlığının durumu ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Onlayn İfadə Təşəbbüsü kampaniyasının
2012-ci ilin noyabrında dərc etdiyi “Azadlıq axtarışında: Azərbaycanda onlayn ifadə” adlı hesabatından əldə edə
bilərsiniz. Hesabat bu linkdədir: http://bit.ly/102EIyc
13
http://bit.ly/KsXwTl
14
http://bit.ly/aJTzXs
15
http://bit.ly/12ZvrMA
16
Rəşid Hacılı, ‘Azərbaycanda media azadlığı,’ Azərbaycan diqqət mərkəzində, Xarici Siyasət Mərkəzi, 2012-ci il
aprel. Burada: http://bit.ly/KVkaRl
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Hökumət zaman-zaman onlayn ifadə azadlığına nəzarət və müdaxilə etmiş, bəzən senzura tətbiq etməklə
müxalif meylli və tənqidçi saytları bloklamış, bəzən isə şəxsləri sosial şəbəkələrdə səsləndirdiyi fikirlərə
görə təqib etmişdir. Çoxları belə hesab edir ki, müəyyən hallarda tənqidçi jurnalistlərin, hüquq
müdafiəçilərinin və siyasi fəalların elektron poçtlarının və Facebook hesablarının dağıdılmasının və ya
onlara müdaxilə olunmasının arxasında məhz hökumət durur.17 Bir çox jurnalist və fəallar internetdə
yazdıqları tənqidi yazılara görə həbs olunublar.
2012-ci ilin sonunda internetdə səsləndirdikləri tənqidi fikirlərə görə həbsdə saxlanan jurnalistlərin sayı
dörd olmuşdur: Nicat Əliyev, Vüqar Qonaqov, Zaur Quliyev, və Fərəməz Novruzoğlu. 2012-ci ildə
onlayn fəaliyyətlərinə görə Bəxtiyar Hacıyev və Taleh Xasməmmədov da müəyyən müddət həbs cəzası
çəkiblər.18 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.
Etiraz aksiyalarının təşkilində iştirak edən gənclərin təqibi və həbsi ilə yanaşı polis bir çox internet
fəallarını onların Facebook sosial şəbəkəsindəki fəaliyyətləri ilə bağlı sorğu-sual etmişdir. Bu isə
Azərbaycan hakimiyyətinin yeni təhlükəli strategiyasının başlanması deməkdir. Hökumətin təzyiqlərinə
əlavə olaraq dövlət nəzarətində olan televiziya kanalları da sosial şəbəkələrə qarşı kampaniya aparır:
psixoloqlarla və internet ekspertləri ilə müsahibələrdə onlayn fəallığın Azərbaycanın beynəlxalq imicinə
və təklüləsizliyinə necə böyük zərər vuracağından danışılır.
Bu hadisələr internetin Bakıda və qismən də regionlarda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində əhəmiyyətli
rolunun olduğunu bir daha sübut edir. Ucuz smartfonların və 4G texnologiyasının ixtirası ilə internetin
rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Ölkə mediasında plüralizmin yoxluğunda, internet vətəndaş
cəmiyyəti fəalları arasında ünsiyyətin çox mühüm bir vasitəsinə və əhəmiyyətli xəbər mənbəyinə
çevrilməkdədir19.
Digər problem isə kibercinayətkarlıqla bağlıdır. Bir vaxtlar ölkədə tənqidçi və müstəqil media
qurumlarının internet səhifələri haker hücumlarına məruz qalırdılarsa, artıq hakerlər dövlət nəzarətində
olan media qurumlarını da hədəfə almağa başlayıb.
Yanvarın 16-da hakerlər rəsmi dövlət qurumlarının saytları başda olmaqla Azərbaycanın 15 internet
saytına hücum edib. Hücuma məruz qalmış saytların sırasında Konstitusiya Məhkəməsinin, Daxili İşlər
Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Dövlət
Təhlükəsizlik Xidmətinin, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının və hökumətə meylli media qurumlarının
saytları olub. Saytı zədələdikdən sonra hakerlər bu saytlarda hicab geyinməyə təşviq edən(2011-ci ildə
Təhsil Nazirliyinin məktəblərdə hicab geyinməyi qadağan etməsinə etiraz olaraq), korrupsiyanı və
hökumətin İsraillə əməkdaşlığını pisləyən mesajlar yerləşdirib. Hücumu təşkil edənlər özlərini “Azerian
Kyber Army” adlı haker qrupunun üzvləri kimi təqdim edərək Azərbaycan hakimiyyətinin də Ərəb
diktatorlarının taleyini yaşayacağını bildiriblər.
“Trend” İnformasiya Agentliyinin saytı Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə dair tənqidi məqalə yazdıqdan
sonra da haker hücumuna məruz qalıb. Hakerlər həmçinin Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Şurasının (cssn.gov.az), habelə Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin (absheron.gov.az) saytını dağıdıb.
Təhsil Nazirliyinin edu.gov.az və vet.edu.gov.az saytını sıradan çıxaran hakerlər ora İslam Partiyasının
həbsdə olan keçmiş sədri Mövsüm Səmədovun hicabın qadağasına qarşı fikirlərini yerləşdirib.
Yanvarın 17-də Pirat Qrupu adlı bir qrup azərbaycanlı hakerlər Azerian CyberArmy hücumlarına cavab
olaraq bu hücumu həyata keçirdiyini iddia etdikləri İran saytlarının siyahısını dərc etdilər (Azərbaycan və
azərbaycanlıların kütləvi şəkildə yaşadığı İran arasında əlaqələr rəsmi Bakının məscidləri bağlaması və
hicabı qadağa etməsi üzündən gərginləşmişdir).

17

http://bbc.in/11BFfJN
Bu barədə daha ətraflı məlumat Hesabatın 3-cü fəslində verilmişdir
19
“Qorxu içində qaçış, Azərbaycanın susdurulmuş səsləri” hesabatı, səh.34: http://bit.ly/14LTlyu
18
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“İranlı hakerlər” 22 və 23 fevralda AZTV və AZAL-ın saytlarını dağıdaraq AZTV-nin ana səhifəsində
belə bir mesaj qoymuşdular “Həyat oyundur. Oyun bitdi!”. Hakerlər AZAL-ın saytında ingilis dilində
mesaj qoymuşdular- “Persiyanın kokain döyüşçüləri tərəfindən dağıdılıb”. Eyni gecədə İdmanAzərbaycan və Mədəniyyət kanalları da haker hücumuna məruz qalıb. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir
ki, hücumlar İran tərəfindən təşkil olunur.
İyul ayında ölkənin ən çox ziyarət olunan saytlarından olan musavat.com, qafqazinfo.az, publika.az və
trend.az saytlarının açılmasında və yenilənməsində problem yaranıb. Musavat.com-un redaktoru Xalid
Kazımlının modern.az saytına bildirdiyinə görə, musavat.com Türkiyədə fəaliyyət göstərən
telekommunikasiya şirkətinə məxsus IP-lərdən haker hücumuna məruz qalıb. “Saytımıza xidmət göstərən
provayder şirkəti portala daha artıq ziyan dəyməməsi üçün onun fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Hücumun
nəyə görə başlaması barədə əlimizdə mötəbər informasiya yoxdur, yalnız müəyyən gümanlar var. Hesab
edirik ki, bu, saytımızda gedən “Böyük Kürdüstan” dövlətinin yaranması ehtimalı barədə yazıdan narazı
qalan qüvvələrin sifarişi ola bilər” deyə Kazımlı bildirib.

Bundan başqa, Azadlıq qəzetinin internet saytına Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazırliyində
qeydiyyatdan keçmiş “188.72.183.50” IP ünvanı üzərindən bir neçə dəfə haker hücumu təşkil olunduğu
ilə bağlı məlumat verilmişdi. Hostinq şirkəti hücumla bağlı məlumat verərək saytın axtarış sistemində
(axtarış mühərrikində) müvəqqəti blok qoyulduğunu bildirən aşağıdakı mesajı yerləşdirdi: “Biz öz
qoruyucu divarımızda (“firewall”da) hakerin “188.72.183.0/24” saylı şəbəkəsini blokladıq. Hücumu
həyata keçirən şəxs saytın məlumat bazasına girişi zəiflətmək üçün axtarış sistemində eyni zamanda
çoxsaylı axtarış həyata keçirib. Axtarış sistemi saytın ən “ağır” hissələrindən biridir, çünki o keş yaddaşda
qalmır. Bu cür haker hücumlarının qarşısını almaq üçün biz sizin saytınızda axtarış sistemini müvəqqəti
olaraq bloklamışıq”.

31 avqust 2012-ci ildə erməni hakerləri Azərbaycanın bir sıra mühüm internet portallarına (www.day.az;
www.1news.az; www.apa.az; www.news.az; www.vesti.az; www.aztv; və Azərbaycan prezidentinin
internet resursu olan www.president.az) “xidmətdən imtina” (DDOS) hücumu həyata keçirdilər. Bu
hücum NATO-nun Macarıstanda keçirdiyi təlimlər zamanı erməni zabiti öldürdüyünə görə ömürlük həbs
cəzasına məhkum olunmuş Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyasına və
ardından Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə əfv olunmasına cavab olaraq həyata keçirilmişdi. DDOS
hücumları Ermənistan, İran və Rusiyaya məxsus IP-lər üzərindən edilmişdi.
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Nəticə
2012-ci ildə ifadə azadlığı ilə bağlı baş vermiş yeganə nisbi müsbət hal hökumətin Açıq Hökumət
Tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planının qəbul olunması olmuşdur20. Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı
hökumətlərin şəffaflığı artırmaq, vətəndaşların hüquq və imkanlarını genişləndirmək, korrupsiya ilə
mübarizə və idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi üçün yeni texnologiyalardan istifadə ilə bağlı öhdəliklərə əməl
etməsini təmin etmək məqsədi daşıyan çoxtərəfli təşəbbüsdür21.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, hər hansı dövlətin korrupsiya ilə mübarizə öhdəliyi həmin ölkənin xəbər
mediasının müstəqilliyi və azadlığı ilə sıx əlaqəlidir. Azərbaycan dövləti bu cür əhəmiyyətli bir
razılaşmaya qoşulsa da, hökuməti cəmiyyət qarşısında cavabdeh tuta bilən əhəmiyyətli resurs - nəzarətçi
funksiyası daşıyan mətbuat - hakimiyyət tərəfindən susdurulur.
İfadə və mətbuat azadlıqları demokratiya və insan haqlarının mühüm komponentidir. Mədəni amillər və
inkişaf faktoru ölkə daxilində informasiya axınının səviyyəsinə təsir göstərə biləcək amil olsa da,
medianın aşkar repressiyaya məruz qalması insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanda
dövlətin informasiya yayımına nəzarətinin arxasında “siyasi dəyişiklik” qorxusunun durduğu hiss olunur.
Ölkədə bütün çətinliklərə baxmayaraq fəaliyyətlərini davam etdirən azsaylı müstəqil jurnalistlər isə
mütləq cəzasızlıq mühitindən yararlanan dövlət məmurlarının sərt təzyiqləri ilə üzləşirlər. Hüquqları
ciddi şəkildə pozulan jurnalistlər və media nümayəndələri üçün demək olar ki heç bir halda ədalət təmin
olunmayıb.
Jurnalist təhlükəsizliyi ilə bağlı lazımi tədbirlərin görülməsi QHT-lər və media icması üçün əhəmiyyətli
məsələ olsa da, bu sahədə daha davamlı müsbət nəticələrin əldə olunması üçün siyasi iradənin olması
həlledici məqamdır.
Ölkədə ifadə azadlığının ümumi durumuna gəldikdə, RATİ əvvəlki hesabatlarda olduğu kimi qeyd edir
ki, ölkədə ictimai həyatda vətəndaşların fəal iştirakını və cəmiyyətin müxtəlif sektorları arasında açıq fikir
mübadiləsini təşviq edən tolerantlıq mühiti yoxdur.

20
21

http://bit.ly/SG9l97
http://bit.ly/qW85Np
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